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KARLOVY VARY Slavnostní vy-
hlášení výsledků ankety Zdravot-
ník Karlovarského kraje 2019 se 
uskutečnilo v pátek 15. listopadu 
v prostorách Parkhotelu Richmond 
v Karlových Varech. Cílem ankety 
bylo letos znovu poděkovat za ne-
lehkou práci těm, kteří dnes a denně 
pomáhají zachraňovat lidské životy 
a pečují o naše zdraví. Ceny vítězům 
předala hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová spolu s kolegy z vede-
ní kraje.

„Řada lidí bere práci zdravotníků 
jako samozřejmost, přitom oni kvůli 
péči o druhé mnohdy obětují svoje 
vlastní zdraví a čas strávený s rodi-
nou. Jsem moc ráda, že jim alespoň 
tímto způsobem můžeme poděkovat 
a vyjádřit jim svou úctu. Proto také 
kromě cen v hlavních kategoriích 
udělujeme ještě mimořádná oceně-
ní dalším výjimečným osobnostem 
v oblasti regionálního zdravotnic-
tví,“ uvedla hejtmanka Jana Mračko-
vá Vildumetzová.

Pro uskutečnění slavnostního vy-
hlášení výsledků ankety byl stejně ja-
ko vloni vybrán Parkhotel Richmond 
v Karlových Varech. Na akci byli 
pozváni nejenom vítězové ankety, 
ale také zástupci nemocnic, příspěv-
kových organizací poskytujících 
zdravotní služby, lékařských komor 
a sdružení a další významní hosté. 

V rámci bohatého kulturního pro-
gramu vystoupili Roman Vojtek, Ka-
teřina Bodláková & MD Company či 
taneční skupina Mirákl.

Na ocenění mohla veřejnost nomi-
novat nejen lékaře, zdravotní sestry 
a zdravotníky, ale také významné 
osobnosti, které se zasloužily o roz-
voj zdravotních služeb v našem regi-
onu nebo svůj život zasvětily pomoci 
nemocným. Hlasování probíhalo 
do 20. října a podmínkou bylo, aby 
nominovaná osoba poskytovala 
své služby na území Karlovarského 
kraje. Letošního ročníku ankety se 
zúčastnilo 163 hlasujících. „Anketu 
jsme v letošním roce vyhlašovali již 
potřetí a velice nás těší, že o ní byl 
opět velký zájem,“ dodala hejtman-
ka. A jací jsou letošní vítězové anke-
ty?

V kategorii Lékař je to letos Blanka 
Zbořilová – Pazdiorová. Vedoucí lé-
kařka gastroenterologie v Karlovar-
ské krajské nemocnici byla oceněna 
za dlouholetou vysoce odbornou čin-
nost v Karlovarské krajské nemoc-
nici. Díky její profesionalitě, praco-
vitosti a houževnatosti bylo vybudo-
váno gastroenterologické oddělení, 
které dosahuje v mnoha ohledech 
stejné úrovně jako oddělení fakult-
ního typu. V režimu 7/24 poskytuje 
endoskopickou službu s dostupností 
pro celý kraj a pacienti tak nemusí 

dojíždět za potřebnou léčbou mimo 
region.  Pro své pacienty se snaží 
udělat vždy maximum, její přístup je 
obětavý a nesmírně lidský. Zároveň 
předává své zkušenosti dále a pomá-
há vychovávat nové lékaře.

V kategorii Zdravotní sestra padla 
volba na Martu Demčákovou. Vše-
obecná zdravotní sestra byla oceně-
na za dlouholetou práci v REHOS 
Nejdek. V zařízení působí od roku 
1991 a je zde nejdéle pracujícím za-
městnancem. O pacienty na odděle-
ní paliativní hospicové péče se stará 
s láskou a respektem, je velmi empa-
tická a v její přítomnosti se každý cítí 
uvolněně a bezpečně. Vyniká velký-
mi znalostmi ve svém oboru a ráda 
svým kolegům pomůže a poradí. Jak 
sama říká, pomoc lidem bere jako 
poslání, ne jako práci.

V kategorii Zdravotník zabodo-
val nejvíc Marek Gusty. Záchranář 
ve Zdravotnické záchranné služ-
bě Karlovarského kraje a lektor ve 
vzdělávacím středisku v Karlových 
Varech se dočkal ocenění za vysoce 
profesionální práci záchranáře a od-
borné znalosti, které předává dál ja-
ko lektor. Své práci je zcela oddaný 
a věnuje ji skoro veškerý svůj čas. 
K pacientům se chová mimořádně 
obětavě a lidsky. 

Řád bílého pláště letos obdržel lé-
kař Luboš Vaněk. Primář dětského 

a novorozeneckého oddělení v Ne-
mocnici Sokolov byl oceněný za 
dlouholetou práci primáře dětského 
a novorozeneckého lůžkového oddě-
lení. Ačkoli už je v důchodu, stále se-

trvává na oddělení, neboť za něj není 
náhrada. V pozici primáře si zároveň 
udržuje široké znalosti v oboru, jeho 
užším zaměřením je imunologie. Pro 
své pacienty dělá naprosto vše.  (KÚ)

Zdravotník roku 2019: Anketa zná své vítěze

Zvláštní ocenění hejtmanky Karlovarského kraje: 
MUDr. Jiří Klikar - gynekolog v soukromé gynekologické ambulanci v Kar-
lových Varech, MUDr. Pavel Knára - emeritní primář lázeňského hotelu No-
vé lázně v Mariánských Lázních, MUDr. Alena Beranová - mikrobioložka na 
oddělení klinické mikrobiologie v Karlovarské krajské nemocnici, MUDr. 
František Uhlík - praktický lékař v Kynšperku nad Ohří, Jana Pšeničková, 
DiS. - vrchní sestra na oddělení gynekologicko-porodnickém v Nemocni-
ci Sokolov, Miloslav Janouš - zdravotník v REHOS Nejdek), Ondřej Průša - 
zdravotník na oddělení ARO v Karlovarské krajské nemocnici

Zdravotníci roku 2019   Zleva Luboš Vaněk, Blanka Zbořilová – Pazdioro-
vá, Marta Demčáková a Marek Gusty.  Foto: KÚ

ZPRÁVY Z KRAJE 
V kraji jednal ministr průmyslu 
a obchodu Havlíček
Na pracovní cestu do našeho regio-
nu přicestoval v polovině listopadu 
ministr průmyslu a obchodu Karel 
Havlíček. Společně s hejtmankou 
Janou Mračkovou Vildumetzovou, 
se zástupci BMW Group, agentury 
CzechInvest a s představiteli spo-
lečnosti Sokolovská uhelná řešili 
plánovanou výstavbu zkušebního 
centra BMW na Podkrušnohorské 
výsypce u Sokolova či ceny emis-
ních povolenek. Na Sokolovsku se 
ministr setkal také se starosty a dis-
kutoval s nimi o otázkách, které 
jsou se vznikem centra BMW v Kar-
lovarském kraji spojeny. S předsta-
viteli obcí i investorem se shodl, že 
projekt je příkladnou ukázkou sou-
ladu názorů pěti různých subjektů: 
seriózního komerčního subjektu, 
vlády, kraje, municipalit a Sokolov-
ské uhelné. Zaznělo i to, co by tam-
ní starostové v současné době pro 
zlepšení života v obcích nejvíc po-
třebovali: rychlé změny stavebního 
zákona, investice do průmyslových 
zóna urychlené zahájení stavby vý-
vojového parku BMW.  (KÚ)

Podnikatelské prostředí je 
v Mariánských Lázních bezkon-
kurenční
Mariánské Lázně podnikatelům 
skutečně přejí. Vyplynulo to z vý-
zkumu „Město pro byznys deseti-
letí“, který v kraji hodnotil kvalitu 
podnikatelského prostředí a přístup 
veřejné správy za uplynulou deká-
du. Třináctitisícové lázeňské město 
v něm suverénně obsadilo první 
příčku, na druhém místě se umístil 
Cheb a třetí skončil Ostrov. Cílem 
srovnávacího výzkumu, který se 
věnuje podnikatelskému prostředí 
a přístupu veřejné správy, je vytvo-
řit diskusní platformu na téma mož-
ností podpory malého a středního 
podnikání ze strany samospráv. Do 
výzkumu je automaticky zapojeno 
205 měst s rozšířenou působností 
a 22 městských částí Hlavního měs-
ta Praha. V uplynulém desetiletí se 
Mariánské Lázně dostaly třikrát na 
nejvyšší pozici, třikrát byly stříbrné 
a dvakrát bronzové. Městu se daří 
rovněž v celorepublikovém mě-
řítku, před devíti lety obsadilo ve 
srovnávacím výzkumu skvělé páté 
místo. Výborných výsledků dosahu-
jí Mariánské Lázně především v po-
čtu firem a v podílu podnikatelů. 
Radnice se zároveň může pochlubit 
nízkou dluhovou službou a vyso-
kým podílem výdajů věnovaných na 
veřejnou dopravu. (KÚ)

PF 2020

Krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2020 přeje vedení Karlovarského kraje 
zleva: Jan Bureš, Jana Mračková Vildumetzová, Petr Kubis, Karel Jakobec, Josef Janů, Dalibor Blažek a Jaroslav Bradáč.  Foto: KÚ
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ZPRÁVY Z KRAJE 
Evropské uhelné regiony 
podepsaly společné 
prohlášení
V německém Görlitz se v závěru 
listopadu uskutečnilo setkání 
Platformy pro uhelné regiony 
v transformaci. Vedle zástupců 
Evropské komise, německých, 
polských či španělských uhel-
ných regionů se akce zúčastnila 
také hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová i představitelé 
dalších českých uhelných kra-
jů. Plánovaný útlum těžby uhlí 
a výroby elektřiny z uhlí způsobí 
zásadní změny, které budou mít 
významné dopady na zaměstna-
nost v uhelných regionech a so-
ciální strukturu. Proto evropské 
regiony kladou důraz na přechod 
se spravedlivými a sociálně při-
jatelnými důsledky. Významné 
jsou pro ně především investice 
do rozvoje infrastruktury, vědy 
a výzkumu, propagace a roz-
voje pracovních sil za přispění 
strukturálních fondů z EU. Z to-
ho důvodu také zástupci těchto 
regionů přistoupili k podpisu 
společného prohlášení. „Je to zá-
věrečný dokument 14 uhelných 
oblastí z Evropské unie, v němž 
žádáme novou Evropskou komisi 
o podporu pro zajištění úspěšné 
transformace a rozvoje uhelných 
regionů,“ vysvětluje hejtmanka. 
 (KÚ)

O soužití v Británii přednášel 
český Rom oceněný 
královnou
Nabitý zastupitelský sál přivítal 
v polovině listopadu Petra To-
ráka, který přijel do Karlových 
Varů přednášet o životě Romů 
ve Velké Británii. Do Anglie se 
odstěhoval v roce 1999, několik 
let zde pracoval jako policista, 
má mnohaleté praktické zkuše-
nosti s komunitní prací a aktivně 
se podílí na zlepšování životních 
a pracovních podmínek Romů 
nejen v Británii, ale i v ostatních 
zemích Evropy. Před čtyřmi lety 
dokonce obdržel za práci v rom-
ské komunitě Řád britského 
impéria. Je tak jediným českým 
Romem, jenž se může pochlu-
bit vyznamenáním od královny. 
Petr Torák se ve své prezentaci 
věnoval aktuální situaci ve Velké 
Británii a příkladům dobré pra-
xe. Anglie čelí velkému přílivu 
přistěhovalců. První vlna migra-
ce Romů se zde odehrála v 90. le-
tech a v současnosti se odhaduje, 
že jich tam žije až 500 tisíc.  (KÚ)

Konzultace k výkonu 
pěstounské péče proběhla 
v Sokolově
Ve dnech 4. a 5. listopadu po-
řádal Krajský úřad konzultaci 
k výkonu pěstounské péče, tzv. 
setkání pěstounů. Tentokrát se 
setkání s pěstouny uskutečnilo 
v příjemném prostředí hotelu Na 
Golfu v Sokolově. V rámci setká-
ní proběhla přednáška Jakuba 
Ondera na téma Identita dítěte 
a podpora kontaktů s biologic-
kou rodinou. Setkání bylo určené 
pěstounům, kteří přijali do péče 
cizí dítě, a to jak dlouhodobým, 
tak i pěstounům na přechodnou 
dobu. Poslední jmenovaní mo-
hou pečovat o dítě maximálně 1 
rok. Zorganizovat setkání pěs-
tounů je sice ze zákona povinnos-
tí krajského úřadu, ale Krajský 
úřad Karlovarského kraje se sna-
ží zajistit setkání v příjemném 
prostředí a atmosféře. Jedná se 
o poděkování pěstounům za je-
jich záslužnou péči, kdy obětují 
svůj čas a energii dětem, které by 
jinak neměly možnost poznat ro-
dinný život.  (KÚ)

KARLOVY VARY    Poklepem na 
základní kámen byla začátkem 
prosince slavnostně zahájena stav-
ba depozitáře Krajské knihovny 
Karlovy Vary. Nový třípodlažní 
objekt by měl vyrůst v její těsné 
blízkosti a celkové náklady jsou 
vyčísleny na více než 143 milionů 
korun. Karlovarskému kraji se po-
dařilo na realizaci projektu získat 
dotaci z Integrovaného regionální-
ho operačního programu. S ukon-
čením stavebních prací, které bu-
de provádět firma Metrostav, se 
počítá v únoru roku 2021. Celkové 
způsobilé výdaje projektu dosahují 
částky 116 604 673 korun.
„Krajská knihovna se již od po-
čátku své existence potýká s nedo-
statečnou kapacitou skladovacích 
prostor. Jsem proto velice ráda, že 
se nám podařilo připravit projekt 
na výstavbu nového depozitáře, 
jehož sklady jsou koncipovány tak, 
aby odpovídaly potřebám knihov-
ny na dalších minimálně 20 let. 
Kromě toho, že budeme moci bez-
pečně uchovat rozsáhlý knihovní 
fond pro další generace, dojde 
i k jeho zpřístupnění pro vědecké, 
badatelské a vzdělávací účely,“ 

uvedla hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová.
Stavba symetricky navazuje na se-
verovýchodní fasádu stávajícího 
objektu budovy C krajského úřadu. 
V prvním nadzemním podlaží se 
bude nacházet technické zázemí 
objektu, serverovna, místnost pro 
vzduchotechniku, sklady periodik, 
knihovních a oběžných fondů, ad-
ministrativní prostory a chybět ne-
bude ani badatelna pro veřejnost se 
samostatným vstupem. Ve druhém 
a třetím nadzemím podlaží budou 
umístěny místnosti archivu a dílny 
pro zpracování knihovních fondů, 
především pak historického a ba-
lneologického fondu. Celý objekt je 
navržen jako bezbariérový.
„Naše knihovna se na literaturu 
z oblasti lázeňství, zdravotnictví 
a lékařství specializuje. Máme uni-
kátní knižní fond, který vychází 
z lázeňských tradic regionu. Daří 
se nám získávat velmi zajímavé 
a cenné publikace a naši čtenáři 
budou mít v novém depozitáři kva-
litní prostory k jejich studiu,“ dopl-
nil Vratislav Emler, ředitel Krajské 
knihovny Karlovy Vary. 

  (KÚ)

Začala výstavba depozitáře 
Krajské knihovny

NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE
Není vám lhostejné dění ve vaší obci či městě a chcete se o své zkuše-
nosti, názory či nápady podělit a přispět tak ke zlepšení života kolem 
nás? Napište své hejtmance. Každý občan prostřednictvím krajských 
internetových stránek může odeslat svou otázku, na kterou hejtmanka 
v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. Internetový 
formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na úvodní straně krajského 
informačního portálu www.kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉ 
HEJTMANCE. Pro spojení e-mailem je k dispozici adresa hejtmanka@
kr-karlovarsky. Seniorům ve starobním důchodu je pravidelně k dispo-
zici právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první 
středu v měsíci, tentokrát to tedy bude 8. ledna.  (KÚ)

KARLOVARSKÝ KRAJ   V příš-
tím roce by měl Karlovarský kraj 
hospodařit s příjmy ve výši 6, 934 
miliardy korun a s výdaji, které či-
ní 7, 267 miliardy korun. Provozní 
rozpočet je nastaven jako mírně 
přebytkový. Schodek dosahuje 
333 milionů korun a tvoří jej pro-
středky na financování a předfi-
nancování projektů dotovaných 
z EU a státního rozpočtu.

„Rozpočet jsme se snažili se-
stavit velmi zodpovědně, hlavně 
v příjmové části. V daňových pří-
jmech vycházíme z údajů minis-
terstva financí a jdeme vždy 4, 5 
procenta pod predikci. Tak jako 
v roce 2018, kdy byl přebytek 
v částce 1 miliardy korun, očeká-
váme přebytek i za rok 2019. Pro 
příští rok jsme naplánovali in-
vestice ve výši téměř 900 milionů 
korun, což rozhodně není malá 
částka. Jde nejen o investiční akce 
samotného Karlovarského kraje, 
ale i příspěvkových organizací,“ 
vysvětlila hejtmanka Jana Mrač-
ková Vildumetzová.

K největším plánovaným inves-
ticím bude patřit například prv-
ní etapa revitalizace Císařských 
lázní, dostavba areálu nemocnice 
v Chebu, investiční akce kraje 
v nemocnici Sokolov, tedy do-
končení stavby operačních sálů, 
únikových cest a trafostanice. Dá-
le jde o výstavbu lávky přes řeku 
Ohři ve Svatošských skalách a vy-

budování další části Cyklostezky 
Ohře, konkrétně úseku Všeboro-
vice – Šemnice. Kraj také nechá 
postavit parkoviště u zajateckého 

pohřebiště v Jindřichovicích. „Po-
čítáme ale i s investicemi v oblasti 
školství a budeme pokračovat 
v rekonstrukcích a opravách sil-

nic II. a III. tříd a silničních mos-
tů, na které se podařilo pro rok 
2020 navýšit alokaci z původně 
plánovaných 71 milionů korun 

na 114 milionů korun,“ uzavřela 
hejtmanka Jana Mračková Vildu-
metzová.  

 (KÚ)

Návrh rozpočtu na rok 2020 je připravený

Lávka ve Svatošských skalách by měla ulevit stávajícímu dřevěnému mostu, který je v nevyhovujícím stavu. Využívat jí budou nejenom cyklisté, ale v případě 
potřeby také složky integrovaného záchranného systému. Stavba má být hotova do konce příštího roku.  Foto: KÚ

Západní obchvat Sokolova už slouží řidičům
SOKOLOV    Ke snížení dopravního 
zatížení a ke zvýšení bezpečnosti by 
mělo dojít díky nově vybudované-
mu západnímu obchvatu Sokolova. 
Dokončena byla třetí klíčová etapa 
projektu hrazeného z Programu 
řešení ekologických škod vzniklých 
před privatizací hnědouhelných 
těžebních společností v Ústeckém 
a Karlovarském kraji. Provoz na 
tomto úseku propojuje zbylé dvě 
etapy pomocí mostní estakády přes 
řeku Svatavu, železniční trať a silni-
ci na Citice.

Podle sokolovské starostky Rena-
ty Oulehlové je dokončení poslední 
části západního obchvatu města vý-

znamným mezníkem v dlouhodo-
bém řešení dopravní situace v So-
kolově. „Věříme, že se po dokončení 
celé trasy obchvatu výrazně zlepší 
dopravní situace nejen v centrální 
části města a bude tudy projíždět 
mnohem méně automobilů, než do-
sud. Na dokončení obchvatu se tě-
šilo nejen vedení města, ale i tisíce 
jeho obyvatel, pro které je to krásný 
dárek k vánocům,“ poznamenala

starostka Oulehlová.
Dodavatelem stavby třetí etapy, 

která celkově stála 183 milionů 
korun, byla firma Colas CZ. Stav-
ba navazuje na dvě již dokončené 
etapy. První etapa projektu s pře-

mostěním přes řeku Ohři byla 
realizována v letech 2012 až 2015 
a její celkové náklady se pohybo-
valy ve výši zhruba 163 milionů 
korun. Druhá etapa projektu, kte-
rá řešila obchvat Svatavy, byla zre-
alizována v letech 2013 až 2015 
a vyšla asi na 148 milionů korun. 
Stavební práce na třetí etapě byly 
zahájeny v srpnu roku 2015. Ač-
koliv se původně předpokládalo, 
že budou dokončeny v březnu mi-
nulého roku, kvůli nestabilnímu 
podloží pro založení jedné z most-
ních opěr muselo dojít k prodlou-
žení plánovaného termínu. 

 (KÚ)

Přeshraniční spojení mezi 
Bad Brambachem a Plesnou je v provozu
PLESNÁ Mezi Plesnou a Bad 
Brambach vedlo až do poloviny 20. 
století silniční spojení, které bylo 
následně uzavřeno a od té doby 
na něm nebyla prováděna žádná 
údržba ani větší rekonstrukce. Dí-
ky spolupráci Karlovarského kraje, 
zemského okresu Vogtland, města 
Plesná a obce Bad Brambach se 
podařilo připravit projekt na jeho 
obnovu, jehož realizace trvala více 
než dva roky. Za účasti zástupců 
všech zainteresovaných stran do-
šlo v závěru listopadu ke slavnost-
nímu zprovoznění dlouho očekáva-
né silnice. Nechybělo ani posvěcení 
nové stavby místními faráři.

„Jedná se o významnou stavbu 
nikoliv svou velikostí, ale tím, že 

je důležitou spojnicí mezi dvěma 
zeměmi, dvěma regiony, která do 
budoucna jistě přispěje k dalšímu 
rozvoji vzájemných vztahů. Rád 
bych z tohoto místa poděkoval 
všem, kteří se podíleli nejenom na 
přípravě projektu, ale také na jeho 
realizaci a financování, protože to 
nebylo vůbec nic jednoduchého. 
Přeji všem, co budou tuto komu-
nikaci využívat, aby jim sloužila po 
dlouhá desetiletí,“ uvedl náměstek 
hejtmanky Martin Hurajčík.

Projekt byl rozdělen do dvou čás-
tí podle místa realizace. Jednalo 
se o obnovu původního silničního 
propojení silnice III/21240 v dél-
ce zhruba 0,9 kilometru na české 
straně a silnice B 92 dlouhé asi 1,2 

kilometru na německé straně. Cel-
kové náklady na realizaci stavby 
byly podle zemského rady okresu 
Vogtland Rolfa Keila vyčísleny na 
9 milionu eur. Potřebné finanční 
prostředky se partnerům podařilo 
získat z Evropské unie, konkrétně 
z Programu na podporu přeshra-
niční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem 
Sasko.

Součástí projektu bylo vyřešení 
dopravní situace na náměstí v Ples-
né, dále výstavba tří nových most-
ních objektů, opěrných zdí, prove-
dení vynucených přeložek inženýr-
ských sítí či například vybudování 
nové cyklostezky směrem do Bad 
Brambachu.  (KÚ)

DOBROTA KARLOVARSKÉHO KRAJE
JOGURTOVÝ NÁPOJ - MALINA
STATEK BOR ZEOS, SPOL. S R.O.

Jogurtový nápoj s příchutí malin chutnápo létě. 
Jeho příjemná konzistence a osvěžující chuť 
přijdou vhod nejen v horkých prázdninových 
dnech. Je vhodný jako svačina nebo rychlá 
snídaně. Základem nápoje je plnotučné 
mléko z produkce vlastní farmy. Výro-
bek se plní do uzavíratelné PET lahve 
a je prodáván přímo na farmě v podni-
kové prodejně společně s dalším sorti-
mentem mléčných a masných výrobků.

ŠPičKA DOrT

Cukrářský výrobek má tvar dortového

řezu nebo je prodáván jako celý 

klasický dort. Na povrchu je politý

hladkou, lesklou, mléčnou polevou 

s příchutí vaječného likéru. Na řezu

jsou patrné dvě vrstvy vláčného, 

jemně pórovitého tmavého korpusu 

a dvě vrstvy rozdílných náplní – spodní

vrstvu tvoří smetanovo-kakaová náplň

a vrchní náplň je mléčná s příchutí

vaječného likéru.

DrAHOviCKá HusPeninA

Masný tepelně opracovaný výrobek 

se vyrábí podle tradičního receptu 

z vepřového masa, sterilované mrkve 

a koření. V huspenině  je 90%

vepřového masa z chovu v plzeňském

kraji, které dodává výrobku výraznou 

a charakteristickou chuť. 

Jedná se o nebalený výrobek, který

je chladírenským vozem rozvážen 

v čerstvém stavu do vlastních 

a smluvních prodejen v regionu.

KruŠnOHOr svěTLý

LežáK 12°

Světlé, nefiltrované pivo s příjemnou

pitelností, mírnou doznívající hořkostí

a příjemným aroma 

žateckého poloraného 

červeňáku. Je vyráběné 

z místní velmi kvalitní 

vody tradičním technolo-

gickým postupem . 

Jedná se o pivo klasicky 

spodně kvašené 

a jednormutový ležák.

Pivo je stáčeno do skle-

něných 0,5 l lahví, 

1,5 l PET lahví, 30 l 

a 50 l sudů a distribuo-

váno z  areálu pivovaru 

nebo dodáváno 

do restaurací v krušno-

horském regionu.

jOgurTOvý náPOj - MALinA

Jogurtový nápoj s příchutí malin chutná

po létě. Jeho příjemná konzistence a

osvěžující chuť přijdou vhod nejen v

horkých prázdninových dnech. 

Je vhodný jako svačina 

nebo rychlá snídaně. 

Základem nápoje  je 

plnotučné mléko  

z produkce vlastní 

farmy. Výrobek se plní 

do uzavíratelné PET 

lahve a je prodávám 

přímo na farmě 

v podnikové prodejně 

společně s dalším 

sortimentem mléčných

a masných výrobků.

sTATeK BOr ZeOs,

sPOL. s r.O.

STATEK BOR ZEOS, 

spol. s r.o. je rodinná

farma zabývající se

chovem hospodářských

zvířat – skotu, prasat,

drůbeže a prodejem

produktů z živočišné

výroby - vajec, drůbeže,

vepřového a hovězího

masa včetně  živých zvířat.

Statek provozuje vlastní

jatka a faremní sýrárnu. 

V rámci diverzifikace

svých činností nabízí  

také možnosti rekreace 

ve venkovském prostoru 

v podobě rybolovu a lovu

zvěře.

Kontakt:

Bor 98, 360 01 Karlovy Vary

T: 353 590 327, 602123608

E: statek.bor@tiscali.cz

www: www.statekbor.cz

Pivovar Krušnohor

s.r.o.

V roce 2015 začal 

v Kraslicích fungovat

rodinný pivovar 

s regionálním názvem

Krušnohor. 

Produkci Krušnohoru od

začátku tvoří jak klasické

české ležáky, které se zde

vaří tradiční dekokční

technologií, kvasí na

otevřených spilkách 

a dozrávají dlouhé týdny 

v ležáckém sklepě, tak

zárověň i svrchně kvašené

weizeny a široká nabídka

piv typu ale rozličných

chutí a stupňovitostí.

Všechna piva jsou nefiltro-

vána a nepasterována.

Kontakt:

Tisová 1792, 35801Kraslice

E: pivovarkrusnohor@gmail.com

W: www.krusnohor.eu

Cukrárna OnDrA

s.r.o.

Rodinná firma s tradicí 

od roku 1992 vyrábí

široký sortiment

cukrářských výrobků 

v Dlouhé Lomnici - obci

nedaleko městečka 

Bochov. 

Firma dodává výrobky 

do 120 prodejen v celých

západních Čechách.

Cukrárna nabízí 

asi 150 druhů zákusků,

mini dezertů, cca 300

druhů dortů, ovocné

koláče, bábovky, svatební

koláčky a další cukrářské

výrobky.

Kontakt:

Dlouhá Lomnice 25, 364 71

Bochov

T: 353 901 053, 775 746 760

E: k.markova@cukrarnaondra.cz

www: www.cukrarnaondra.cz

roman Krčma

Firma z Karlových Varů,

která provozuje řeznictví

a uzenářství, vyrábí  

a distribuuje vlastní

lahůdky. Pro výrobu

lahůdek a uzenin využívá

hovězí a vepřové maso 

z českých chovů. Firma

vyrábí vlastní 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

a bylinných čajů, balí 

a prodává také sušené

nesířené a neproslazo-

vané ovoce, sušenou

nesířenou zeleninu. Část

prodejního sortimentu

tvoří také koření 

a kořenící směsi. Výrobky

s originálními etiketami 

a zajímavými regionálními

obaly jsou ručně baleny 

a vázány. Celý sortiment je

prodáván na farmářských

trzích, poutích 

a v regionálních 

prodejnách zdravé výživy

a 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 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 

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

1. místo 

Paštika s medvědím česnekem – R.Krčma

2. místo 

Pršut z květové špičky - Josef Pelant

3. místo 

Doupovský bič – Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

1. místo 

Vánočník – ing. Jiří Kubernát

2. místo 

Kozí jogurt bílý – Lukáš Kostlivý

3. místo 

Děpoltovický biokefír – ing. Jiří Kubernát

3) Pekařské výrobky a Cukrářské výrobky

1. místo 

Pečivo kváskové - Bonela – Karlovarská pekárna s.r.o

2. místo 

Tvarohový dort borůvka – Cukrárna Ondra s.r.o.

3. místo 

Chléb kolonáda – Karlovarská pekárna s.r.o

4) Alkoholické a nealkoholické nápoje

1. místo 

Kynšperský zajíc 12° – Kynšperský pivovar s.r.o

2. místo 

Krušnohor světlý ležák 11° – Pivovar Krušnohor s.r.o

3. místo 

Krušnohor světlý ležák 12°– Pivovar Krušnohor s.r.o

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

zpracované formě

1. místo 

Krásenské čajování Krásnokvítek – Jitka Šimůnková

2. místo 

Olej z bílého máku – Bohemia olej s.r.o

3. místo 

BIO med medovicový – ing. Dušan Michálek 2017

DOBrOTA

KArLOvArsKéHO

KrAje

mapa výrobků 

oceněných v roce 2019

KrásensKé čAjOvání –

MeruňKOvé

Čajová směs je míchána z různých

druhů plodů bez přídavku ibišku.

91 % použitého ovoce pochází z České

republiky. Neobsahuje žádné

konzervační látky ani přídatná barviva.

Ve výrobku jsou pouze přirozeně 

se vyskytující cukry. Po zalití směsi

horkou vodou se plně rozvine typická

vůně a lahodná chuť použitého ovoce.

Nápoj se pije teplý nebo studený, je

možné ho použít pro míchané alko-

holické i nealkoholické 

nápoje. Po vypití 

je možné změklé 

ovoce sníst.

1) Masné výrobky

Vepřové maso ve vlastní šťávě - Josef Pelant

2) Mléčné výrobky

BIO děpoltovické máslo – Jiří Kubernát - FARMA

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. 
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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

Kraj odstoupil od smlouvy na dostavbu nemocnice v Chebu
CHEB Po dlouhém vyjednávání 
se společnostmi, jež měly provést 
revitalizaci nemocnice v Chebu, se 
Karlovarský kraj rozhodl odstoupit 
od smlouvy o dílo. Hlavním důvo-
dem bylo značné zpoždění a ná-
sledné bezdůvodné přerušení prací 
ze strany zhotovitelů, neplnění 
ujednání o zárukách a nepřevzetí 
staveniště pro rekonstrukci budovy 
B. Kraj se nyní bude snažit co nej-
rychleji vybrat nového zhotovitele, 
který dokončí stavbu tak, aby pa-
cienty a zaměstnance zdravotnic-
kého zařízení nadále neobtěžoval 
omezený provoz.

Na dostavbě chebské nemocnice 
pracovala firma Energie – staveb-
ní a báňská, se sídlem v Kladně 
a pražská společnost VCES. „I přes 
naši maximální snahu se nepoda-

řilo přimět původní zhotovitele, 
aby pokračovali v harmonogramu 
stavby, jak jim ukládala smlouva. 
V žádném případě už jsme ne-
chtěli nadále prodlužovat dobu, 
po kterou pacienti i zdravotníci 
nemají potřebné podmínky a zá-
zemí a čekají, až konečně stavba 
skončí. Rada kraje proto rozhodla 
o jednostranném zrušení smlouvy 
a schválila postup k dokončení re-
vitalizace areálu nemocnice v Che-
bu,“ uvedl náměstek hejtmanky 
Dalibor Blažek.

Kraj už v minulosti na základě 
prodlení firem v plnění naplánova-
ných prací rozhodl o smluvní po-
kutě pro stavebníky. Zhotovitel to 
však odmítl a zpochybnil platnost 
smlouvy o dílo. Následně přerušil 
práce, včetně odstraňování vad 

a nedodělků zjištěných v průběhu 
výstavby nového pavilonu A. Navíc 
odmítl převzít staveniště levé části 
pavilonu B.„ Další postup by na zá-
kladě doporučení právníků a dal-
ších odborníků měl být takový, že 
bychom stavbu dokončili podle 
stávající projektové dokumentace, 
která bude aktualizována, a tak 
budeme moci opět vypsat veřejnou 
zakázku pro výběr nového doda-
vatele stavby k dokončení stavební 
akce. Předpokládáme, že by se tato 
závěrečná etapa stavby měla zahá-
jit ještě do konce prvního pololetí 
příštího roku,“ dodal Dalibor Bla-
žek.

Revitalizace areálu chebské ne-
mocnice začala v únoru 2017. Kraj 
původně počítal s jejím dokonče-
ním ještě v tomto roce.  (KÚ)
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KARLOVARSKÝ KRAJ   V neděli 
15. prosince začal platit nový jízdní 
řád na regionální železnici. Hlavní 
novinkou v dálkové dopravě budou 
ranní rychlíky z Chebu přes Karlovy 
Vary do Prahy a v opačném směru 
z Ústí nad Labem do Chebu. Nej-
delší chystanou výlukou bude od 
poloviny května do konce října ta na 
úseku mezi Dalovicemi a Hájkem.

České dráhy zůstávají i nadále 
největším železničním dopravcem 
v České republice. Každý den v prů-
měru vypraví na tratě po celé zemi 
6 854 vlaků. Na příští rok chystají 
nejenom více dálkových spojů, ale 
také zkvalitnění poskytovaných slu-
žeb, které zvýší komfort přepravy 
cestujících. Podle nového jízdního 
řádu ujedou regionální vlaky přímo 
v Karlovarském kraji téměř 2,2 mi-
lionu vlakokilometrů, každý den to 
pak bude více jak 5,8 tisíc vlakokilo-
metrů. České dráhy zajistí na území 
regionu v roce 2020 denně v průmě-

ru 274 osobních vlaků, 34 expresů 
a rychlíků včetně Pendolina a 10 
mezistátních spěšných vlaků.

Novinkou z letošního roku je kraj-
ská karta, kterou mohou cestující 

využívat od 1. října ve veřejné do-
pravě jako jednotný nosič jízdních 
dokladů. „Je plně kompatibilní 
s Karlovarskou kartou, Plzeňskou 
kartou i Mariánskolázeňskou kar-

tou a díky tomu se zjednodušil také 
prodej jízdenek. Budeme rádi, když 
se počet jejích uživatelů bude zvyšo-
vat i v příštím roce,“ uvedl náměs-
tek hejtmanky Martin Hurajčík.

Zjednodušení procesu nákupu 
jízdenek pro cestující je poměrně 
zásadní inovací. Jízdenky Integro-
vané dopravy Karlovarského kraje 
(IDOK) lze od 1. října nahrát ve 
všech pokladnách Českých drah 
v Karlovarském kraji a rovněž 
i u průvodčích ve vlacích ČD nejen 
na In-Kartu ČD, ale i na další karty 
se stejnou strukturou - Karlovar-
skou a Plzeňskou kartu. Od 15. 
prosince navíc zavedly České dráhy 
kontaktní i nekontaktní platby kar-
tou ve všech vlacích, kde je vlakový 
doprovod. Vlakové čety po celé re-
publice vybaví více než 1 600 mo-
bilními platebními terminály. Tuto 
službu bude možné poskytnout všu-
de, kde je pokrytí signálem.   
  (KÚ)

České dráhy představily novinky v jízdním řádu Na modernizaci základních 
škol půjdou další peníze
KARLOVARSKÝ KRAJ V Integrova-
ném regionálním operačním progra-
mu došlo k navýšení prostředků ve 
47. výzvě Infrastruktura základních 
škol (SVL). Výzva je zaměřena na 
podporu modernizace základních 
škol, konkrétně odborných učeben, 
a na zajištění jejich bezbariérovosti. 
Alokace bude navýšena o 1, 8 mili-
ardy korun a díky tomu bude možné 
uspokojit 212 náhradních projektů, 
jež byly podány již na přelomu let 
2016 a 2017. Mezi nimi nechybí ani 
ty z Karlovarského kraje. „Je to skvě-
lá zpráva pro základní školy z našeho 
regionu, které o dotace z této výzvy 
již v minulosti usilovaly, ale bohužel 
na ně z důvodů nedostatku finanč-
ních prostředků nedosáhly,“ uvedla 
hejtmanka Jana Mračková Vildu-
metzová.

K úspěšným žadatelům patří na-
příklad město Ostrov, jež předložilo 

tři žádosti o dotaci 32 milionů ko-
run. Peníze využije na rekonstruk-
ci a vybavení učeben technických 
a řemeslných oborů, učeben fyziky, 
chemie a zajištění bezbariérovosti 
základních škol Masarykova, Májo-
vá a Myslbekova. Mezi úspěšné ža-
datele patří také základní školy v Per-
ninku, Královském Poříčí, Lubech 
a Lomnici, které budou dotaci čerpat 
na rekonstrukci odborných učeben 
a zajištění bezbariérovosti objektů.

Další příležitost k podání žádosti 
o dotaci na infrastrukturu základ-
ních škol budou mít žadatelé z Kar-
lovarského kraje spolu s žadateli 
z Ústeckého a Moravskoslezského 
kraje v rámci programu RE:START. 
Na počátku prosince byla vyhlášena 
92. výzva „Infrastruktura základních 
škol pro uhelné regiony“ s celkovou 
výší alokace 265 milionů korun. 
 (KÚ)

NEJDEK    Uplynul právě rok od 
otevření hospice Archanděla Rafa-
ela v Nejdku. Za tuto krátkou dobu 
prošla naší bránou již spousta spo-
kojených pacientů včetně mnoha 
vděčných rodin. Tváří v tvář smrti 
přehodnocujeme svou hierarchii 
hodnot, dáváme do pořádku vztahy, 
odpouštíme sobě i ostatním.   

To není vždy jednoduché. Jsme 
si toho vědomi, a proto pečlivě vy-
bíráme personál, který v hospici 
pracuje. Zátěž na psychiku, ale i ta 
tělesná, je zde skutečně enormní. 

S vědomím zodpovědnosti zde 
pracují lidé, kteří jsou sociálně zra-
lí, mimořádně empatičtí, respektu-
jící plně lidskou důstojnost a jedi-
nečnost. Musí být schopni týmové 
práce. Mnozí z nich zde pracují již 
dlouhá léta ať již na následné péči 
či paliativním oddělení, které tu 
novému hospici bylo jakýmsi před-
chůdcem. Přímo na hospici pracuje 
ošetřovatelský personál, zdravotní 
sestry, lékaři, sociální pracovnice, 
fyzioterapeutky, pracovnice úklidu 
a v neposlední řadě tu pečujeme 
i o psychiku a spiritualitu našich 
pacientů, včetně jejich rodin. A jak 
to děláme? 

Předně je potřeba říci, že kdoko-
li z týmu, ať už zdravotní sestra či 
nižší zdravotnický personál, musí 
mít kompetence hovořit s lidmi, být 
empatický, eticky se chovat a slyšet, 

co pacient či rodina sděluje, číst 
často i „mezi řádky“, někdy v emoč-
ně hodně vypjatých situacích. Vždyť 
sem přicházejí například pacienti, 
kteří se o své nevyléčitelné nemoci 
teprve nedávno dozvěděli, jejich 
rodiny, které se teprve budou smi-
řovat s nastalou situací, těžká one-
mocnění se nevyhýbají ani mladým 
lidem. Když u nás máme mladého 
člověka, je to pro nás velmi těžké, 
jsme jen lidmi a nevyhneme se tře-
ba i po mnoha letech práce silnému 
osobnímu citovému zasažení. Dále 
k nám přicházejí rodiny, kterým by-
lo právě sděleno úmrtí jejich blízké-
ho, a jistě si dovedete představit, jak 
jsou tyto situace náročné nejen pro 
rodiny, ale i pro naše pracovníky. 
Každý, kdo zde pracuje, se tak stá-
vá na chvíli v podstatě i krizovým 
interventem a musí být na tyto situ-
ace připraven. O komfort pacientů 
a rodin nám jde především. Péče 
psychosociální je, jak vidno, nedíl-
nou součástí té zdravotní, potažmo 
ošetřovatelské. Co nás těší a hřeje je 
fakt, že máme pro nový hospic zří-
zenu pozici koordinátora duchov-
ních služeb, který k nám pravidelně 
dochází každý čtvrtek, podle potře-
by kdykoli, jakkoli často, když si to 
pacienti či rodiny přejí. Koordiná-
tor duchovních služeb je i našemu 
personálu velkou oporou, můžeme 
se na něj v důvěře obrátit ve všech 

záležitostech, v našich strastech 
ale i radostech a víme, že budeme 
s laskavostí vyslyšeni. A to moud-
rou, zralou a vzdělanou osobností, 
které nechybí tak důležitý smysl 
pro humor. Pravidelné bohoslužby 
se v naší nové kapli konají každý 
první čtvrtek v měsíci, setkání se 

zaměstnanci pak každý třetí čtvrtek 
v měsíci. Kaple je volně přístupná 
po celý den všem, kdo zde chtějí 
chvíli spočinout v klidu, modlit se 
či meditovat. Kaple slouží i jako 
pietní místnost posledního rozlou-
čení zemřelého s rodinou, pokud 
si to rodina přeje. Za zvuku tiché, 
jemné klavírní hudby, vyzdobeného 
lůžka a zapálené svíce se tu důstoj-
ně loučíme s našimi pacienty a jsou 
to, věřte, chvíle nejsilnější. Na ty se 
nezapomíná…

Dále zde přímo na hospici má-

me sociální pracovnici, pracující 
přímo u lůžek pacientů, která je 
i poradcem pro pozůstalé se státní 
zkouškou pro tuto profesi. Záro-
veň je frekventantkou čtyřletého 
akreditovaného psychoterapeu-
tického výcviku v Transformační 
systemické rodinné terapii. Psy-

choterapie je nedílnou součástí 
naší práce, a to pro pacienty i pro 
jejich rodiny.

Na chodbách hospice se budete 
potkávat s našimi fyzioterapeutka-
mi, starajícími se o rehabilitaci na-
šich pacientů. Úsměv na rtech jim 
nikdy nechybí, mají pro každého 
človíčka dobré slovo a jakkkoli ma-
lý pokrok je brán jako velký úspěch. 
S pacienty rehabilitují na poko-
jích, po chodbách, a když to jejich 
zdravotní stav jen trochu dovolí, 
berou si je s sebou do rehalilitační 

tělocvičny. Starají se také o sezonní 
výzdobu budovy Rehosu.

Lidé se nás často ptají, jak je mož-
né, že zde máme tak čisto a voňavo. 
To je díky našim ošetřovatelkám, 
sanitářům a hlavně díky pracov-
nicím úklidu. Celý den poklízejí, 
vytírají, myjí dveře, okna, zástěny, 
nábytek, nezastaví se. Na pokojích 
pohovoří s pacienty, jsou všímevé 
k jejich potřebám a tyto informace 
nám ihned předávají. Jsou zkrátka 
součástí našeho týmu.

Co nás těší
Velkou radostí a povzbuzením 

jsou nám děkovné dopisy, kterými 
rodiny našich pacientů opravdu ne-
šetří. Ukládáme si je na hospici na 
viditelné místo, abychom po nich 
mohli sáhnout v těžkých chvílích.

V březnu tohoto roku nám prezi-
dent Miloš Zeman při své návštěvě 
předal do kaple sošku Pražského Je-
zulátka. Potěšila nás jeho pochval-
ná slova, navštívil i naši pacientku 
přímo na pokoji, pohovořil s ní.

A co nás ještě těší? Podařilo se 
nám zde uvést do provozu kavár-
nu – cukrárnu s názvem „Neceso 
sweet“ – kavárna je i s letní terasou 
a dětským koutkem. 

Stáváme se tak i jakýmsi komu-
nitním centrem, kde se moc krásně 
prolínají světy zdravých a nemoc-
ných, pacientů a personálu a zce-

la přirozeně i svět lidí z blízkého 
i vzdálenějšího okolí. Je krásné sle-
dovat maminky, jejich děti, lidi ze 
vzdálenějšího okolí, kterým vůbec 
nenahání hrůzu pojem HOSPIC 
a zastavují se zde na vynikající zá-
kusky, kávu a kus řeči.

Čerstvě jsme navázali spolu-
práci s dobrovolnickým centrem 
INSTAND, sídlícím v Karlových 
Varech. Chodí k nám do hospice už 
dvě dobrovolnice, třetí brzy přijde 
také a zapojí se do společného díla. 
Dobrovolníků si vážíme, vždyť oni 
tráví s našimi pacienty svůj čas bez 
nároku na honorář a dělají to rádi. 
Čtou lidem, tvoří s nimi, doprovází 
je ven, do zahrady, altánu, podívat 
se na květiny, dřevořezby, potěšit 
se fontánou u jezírka, výhledem do 
lesa. Mohou je brát na akce, vymě-
ňují si zkušenosti, naslouchají jim, 
povídají si s nimi, jdou společně na 
kávu.

Tak se naše mozaika všeho, co se 
za tak krátkou dobu, jakou jeden 
rok je, skládá pomalu ale jistě do-
hromady a začíná tvořit pestrou 
směsici. Hřejivou, silnou, s velkým 
potenciálem. Vždyť tak, jako zapa-
dající slunce vykresluje v krajině ty 
nejkrásnější kontury, může i pod-
večer života vrhnout nové světlo na 
prožitý život.

Olga Pištejová, 
ředitelka REHOS Nejdek

Hospic v Nejdku slouží lidem už rok

Máte za sebou tři roky v pozici 
hejtmanky Karlovarského kraje, 
Od nového roku žezlo převezme 
nový hejtman, Petr Kubis, a Vy 
zůstanete neuvolněnou náměst-
kyní hejtmana. Co ty tři roky při-
nesly?

Přinesly mi velkou zkušenost 
s tím, že vést kraj je sice nekonečná 
práce od rána do večera, ale všech-
no, co ze sebe vydáte, se vám vrátí 
při setkání se seniory, když jim jdu 
popřát k životnímu jubileu, když 
s dětmi prohlížím jejich obrázky 
poslané do krajských soutěží, sly-
ším chválu na naše zdravotníky, 
záchranáře a další. Musím říci, že 
mi celou dobu byl skvělou oporou 
tým v Radě kraje. Táhneme za jeden 
provaz a díky tomu se úplně změ-
nila komunikace s našimi občany, 
se starosty v obcích, za kterými 
jsme jezdili, nebo oni za námi. Je 
velmi důležité poslouchat, co lidi 
trápí a hned to řešit. Jedině to má 
v mé práci smysl. Když se podívám 
zpět, určitě mě těší, že se povedlo 
znepoplatnit úsek D6 od Chebu do 
Karlových Varů, kde lidé nepotře-
bují dálniční známku. Velké úsilí 
nás stálo i to, abychom přesvědčili 
stát, že musí nutně pokračovat v do-
stavbě D6 směrem na Prahu, ve vý-
stavbě jsou nyní 3 úseky v délce 15 
kilometrů. Skoro neuvěřitelné je, že 

si společnost BMW Group vybrala 
mezi 83 místy na světě právě Pod-
krušnohorskou výsypku u Sokolova 
pro stavbu zkušebního centra auto-
nomních vozů. To je velká šance pro 
náš kraj získat kromě kvalifikova-
ných pracovních míst také práci s 
přidanou hodnotou a návaznost na 
střed ní a vysoké školství. A to v do-
bě, kdy by mohlo dojít k útlumu těž-
by a je zapotřebí nabídnout lidem 
nové uplatnění. Zároveň s tím dojde 
k rozvoji vědy a výzkumu v regionu. 
A musím zmínit ještě další zásadní 
věc. V červenci letošního roku roz-
hodl Výbor světového dědictví na 
jednání v ázerbajdžánském Baku 
o tom, že hornické památky v čes-
kém a saském Krušnohoří byly za-
psány na Seznam světového dědic-
tví UNESCO. Tato událost, která 
nemá pro Karlovarský kraj, Ústecký 
kraj a saské partnery obdoby, je po-
tvrzením hodnoty hornického regi-
onu Krušnohoří a zároveň je to vel-
ký úkol připravit se na příliv turistů, 
které památky UNESCO přilákají. 
Zápis nevznikl najednou a během 
několika měsíců, šlo o dlouhodobý 
proces a já ještě znovu děkuji všem, 
kteří dokázali pomoci tomu, aby se 
hornické Krušnohoří na Seznam 
dostalo.

V době, kdy se tisklo toto vydání 

Krajských listů, jste právě zaha-
jovala velkou opravu Císařských 
lázní…

Mám obrovskou radost, že se nám 
povedlo dotáhnout do konce právě 
revitalizaci historického pokladu, 
který chátral téměř 20 let, a nikomu 
z našich předchůdců se nepodařilo 
s jeho opravou alespoň začít. Za-
hájení stavby provázela velice slav-
nostní atmosféra, umožnili jsme 
lidem, aby se naposledy přišli do Cí-
sařských lázní podívat, než nastou-
pí stavebníci a začnou pracovat na 
rekonstrukci. Ale těší mě i spousta 

dalších věcí, každé zajímavé setká-
ní během Dnů s hejtmankou, kdy 
za mnou chodilo mnoho občanů 
se svými problémy a některé z nich 
se snad podařilo vyřešit. Strašně 
ráda jsem se ještě před vánočními 
svátky viděla se starosty, krajskými 
zastupiteli, s řediteli našich škol, 
sociálních zařízení, muzeí a galerií 
a dalších organizací. Děkuji lidem 
za každou korunu, kterou přispěli 
do krajských veřejných sbírek, za 
každý vánoční dárek, který pořídili 
pro seniory a nevyléčitelně nemoc-
né v našich domovech.

Když nahlédneme do ledna 
2020, co vás čeká?

Určitě už všichni vědí, že náš kraj 
získal historicky poprvé pořada-
telství olympiády dětí a mládeže, 
začínáme 19. ledna 2020 a všechny 
srdečně zveme, přijďte fandit našim 
sportovcům. Pak musíme v roce 
2020 rychle najít nového zhotovi-
tele dostavby chebské nemocnice 
a dokončit její obnovu, začít se 
stavbou lávky přes Ohři u Svatoš-
ských skal, zprovoznit most u No-
vého Sedla, otevřít vojenskou školu 
a nové obory Západočeské univer-

zity…a mezitím se budu moc těšit 
na miminko, které se mi narodí na 
jaře.

Co byste lidem popřála k Váno-
cům a do nového roku?

Především všem přeji pokojné vá-
noční svátky, bohatého Ježíška, aby 
každý mohl být se svými nejbližšími 
a nikdo nebyl sám. V novém roce 
bych pak chtěla popřát pevné zdra-
ví, mnoho úspěchů a ať jsou kolem 
vás jen samí příjemní a vstřícní lidé. 
Mějte se rádi a užívejte každého 
dne.   (KÚ)

Ať jsou kolem vás jen samí příjemní a vstřícní lidé
Vánoce už pomalu otevírají dveře slavnostně vyzdobených do-
mácností, a tak jsme na sklonku roku zavítali za hejtmankou Kar-
lovarského kraje Janou Mračkovou Vildumetzovou, abychom spo-
lu s ní uzavřeli tříletou kapitolu v čele kraje a nahlédli do nového 
roku.

Krajská karta Letošní inovací je zjednodušení procesu nákupu jízdenek. 

POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 
PLNÉ RADOSTI, ROZZÁŘENÝCH 
DĚTSKÝCH OČÍ, PEVNÉ ZDRAVÍ 
A MNOHO ÚSPĚCHŮ V ROCE 2020

VÁM VŠEM PŘEJE
HEJTMANKA KARLOVARSKÉHO KRAJE,
RADNÍ, ZASTUPITELÉ 
A ZAMĚSTNANCI 
KRAJSKÉHO ÚŘADU.



STRANA 4, 5

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

ZPRAVODAJSTVÍ

NEPROPÁSNĚTE 
Senior Pas: Získejte 
v aplikaci přehled o slevách
V rámci projektu Senior Pas, 
který je podporován Karlovar-
ským krajem, si nyní mohou dr-
žitelé těchto karet stáhnout do 
svého mobilu novou aplikaci, 
díky níž získají kompletní pře-
hled o poskytovaných slevách 
a nemusí již listovat v tištěném 
katalogu. Aplikace je dostupná 
zdarma pro operační systémy 
Android a iOS a pokud není 
v blízkosti internetové připo-
jení, funguje i v režimu offli-
ne. Aplikace vás upozorní na 
nejbližší poskytovatele slev ve 
vašem okolí. Ukáže vám jejich 
polohu na mapě, vzdálenost 
pěšky, autem nebo na kole, ote-
vírací dobu a samozřejmě výši 
slevy, kterou jako držitel Senior 
Pasu získáte. Velkou výhodou je 
filtrování, uživatel si tak může 
jednoduše vybrat pouze tako-
vé slevy, jež ho v daný moment 
zajímají. Aplikace vás také bude 
informovat o celé řadě zajíma-
vých akcí, které jsou pro vás or-
ganizovány, jako například nej-
různější tematické přednášky, 
soutěže, konference nebo vele-
trhy včetně tipů, kam na výlety 
za poznáním. Dobrou zprávou 
je, že aplikaci lze využívat při 
cestování v rámci celého Česka. 
 (KÚ)

Žít doma lze, ukáže 
informační kampaň
Stojíte před rozhodnutím, jak 
se postarat o stárnoucí rodiče? 
Jak pečovat o ně, o dospívající 
děti a k tomu chodit do prá-
ce? Podobné otázky si kladou 
mnozí lidé, když onemocní ně-
kdo v rodině, či postupně ztratí 
soběstačnost. Není třeba hned 
volit ústavní péči, pomoci mů-
že terénní pečovatelská služba. 
Uživatel terénní pečovatelské 
služby může dál pobývat do-
ma, část péče na sebe převez-
mou odborníci, rodině se uleví 
a získá podporu. Veškeré infor-
mace k této možnosti nyní na-
bízí kampaň Žít doma, kterou 
v partnerství s Karlovarským 
krajem spustil Institut sociální 
práce. Institut sociální práce 
vznikl z iniciativy odborníků 
v oblasti sociálních služeb, kte-
ří mají společný cíl - umožnit 
lidem žít doma co nejdéle. A to 
i ve chvíli, kdy se stanou závislí 
na intenzivní pomoci druhých.
Institut tak pomáhá pečova-
telským službám změnit jejich 
fungování, aby se pro potřebné 
staly skutečnou oporou. Zájem-
ci o tuto problematiku mohou 
sledovat nově spuštěný portál 
kampaně a také facebookovou 
stránku, kde se dozví informa-
ce, rady a tipy pro život a péči 
doma. 
 (KÚ)

Retromuseum v Chebu zve 
na výstavu všechny kutily
Retromuseum v Chebu zve na 
výstavu, která se zaměřuje na 
současnou podobu kutilství 
a jeho proměnu od pádu soci-
alismu, před nímž zažilo velký 
rozkvět. Výstava vznikla ve spo-
lupráci se Sociologickým ústa-
vem Akademie věd ČR a můžete 
jí navštívit až do dubna příštího 
roku. Otevřeno je zde kromě 
pondělí každý den. Kutilové 
a kutilky kutí z nejrůznějších 
důvodů, ale jejich činnost vždy 
zahrnuje vytváření, úpravy 
a opravy dekorativních a užit-
ných předmětů každodenní po-
třeby a spotřeby a nejrůznější 
úpravy soukromého, poloveřej-
ného a někdy i veřejného pro-
storu. Výstava na konkrétních 
příkladech ze severozápadních 
Čech, zejména z Chebu a okolí, 
představuje kutilství jako své-
pomocnou tvůrčí aktivitu, která 
je pevnou součástí života řady 
z nás. Bližší informace o ceně 
vstupného a otevírací době na-
jdete na webových stránkách 
Retromusea v Chebu.
 (KÚ)

Chceme umožnit lidem ŽÍT DOMA, 
i když jsou například upoutaní na lůžko

Proč jste se pro podporu vize ŽÍT 
DOMA rozhodli? Co to pro Vás 
znamená?
Asi už jsme se smířili s faktem, že 
starších lidí stále přibývá a bude za-
potřebí zajistit jim odpovídající péči 
a myslet i na ekonomickou stránku 
věci. Přitom je jasné, že většina lidí 
chce zůstat doma, jak nejdéle to bu-
de možné. A my už dnes víme, že žít 
doma se dá, i když je člověk napří-
klad celodenně upoutaný na lůžko, 
protože existují takové služby, které 
mu to umožní. I když o nich ještě ce-
lá řada lidí neví. Navíc je třeba, aby 
terénní sociální služba byla schop-
na na potřeby svých uživatelů pruž-
ně reagovat. Právě o to Karlovarský 
kraj v posledním období usiluje.

Co by tedy mělo být hlavním po-
sláním sociální služby?
Měla by to být snaha umožnit li-

dem po úrazu, těžké nemoci, nebo 
lidem se zdravotním postižením, 
chronickou nemocí či dalším oso-
bám závislým na péči druhých, aby 
mohli žít s odpovídající podporou 
co nejběžnějším způsobem života 
svých vrstevníků. Karlovarský kraj 
se snaží podpořit své občany v jejich 
domácím prostředí. Zastáváme ná-
zor, že využití pobytového zařízení 
sociálních služeb, jako je například 
domov pro seniory, by mělo být až 
poslední možností, kdy podpora 
v přirozeném domácím prostředí už 
není možná.

Můžete uvést konkrétní příkla-
dy toho, co jste pro naplnění vize 
ŽÍT DOMA udělali?
Například pro to, aby lidé mohli 
zůstat v domácím prostředí, máme 
v Karlovarském kraji k dispozici so-
ciální služby terénního a ambulant-

ního charakteru. Díky poskytování 
těchto služeb, včetně možnosti vy-
užití přechodných pobytů či odleh-
čovacích služeb v pobytových zaří-
zeních, v kombinaci s veřejně do-
stupnými službami (rozvoz stravy, 
provádění úklidů, nebo praní prá-
dla) a podporou rodiny či blízkých, 
mohou senioři či dlouhodobě ne-
mocní už dnes ve velké míře zůstat 
doma. Základem péče v domácím 
prostředí je pečovatelská služba, 
nebo osobní asistence. Karlovarský 
kraj například navýšil měsíční do-
tace pro pečovatelskou službu, také 
podporuje její poskytovatele v tom, 
aby rozvíjeli své schopnosti v pro-
jektech jako je „ŽÍT DOMA“, nebo 
„Pečovatelská služba – příležitost 
pro život doma II“. Konkrétně pe-
čovatelské služby mají za sebou 
obrovský kus práce. Řada z nich 
prodloužila provozní dobu, rozší-
řila cílové skupiny i o mladší osoby 
např. se zdravotním postižením, 
nebo i rodiny s dětmi. Pečovatelky 
si osvojují odborné znalosti a do-
vednosti, protože se mnohdy starají  
o osoby se zrakovým postižením, 
sluchovým, tělesným, nebo o osoby 
s duševním onemocněním.

Jaké další služby pomáhají ŽÍT 
DOMA?
Tady bych chtěl velmi vyzdvihnout 
dobrou zkušenost, jakou je kombi-
nace pomoci pečovatelské služby 

s domácí zdravotní péčí, příkladem 
je karlovarská Ladara. Velmi pod-
porujeme také propojení s domácí 
hospicovou službou. Kraj přispív 
ái  na provoz Senior expresů, které 
se v mnoha obcích velmi osvědčily. 
Chtěl bych touto cestou také podě-
kovat Hasičskému záchrannému 
sboru Karlovarského kraje, který již 
druhým rokem poskytuje terénním 
službám vyřazená vozidla, která 
jsou ještě v dobrém stavu a mohou 
posloužit potřebným.

Čeho byste ještě chtěli dosáh-
nout?
V roce 2020 nám končí období 

Střednědobého plánu rozvoje soci-
álních služeb. Chtěli bychom, aby 
pečovatelská služba byla dostupná 
ve všech obcích na území regionu 
s tím, že tam, kde není, funguje 
služba osobní asistence.

Co pro Vás osobně znamená „žít 
doma“? 
Pomoc pečovatelské služby jsme 
letos v rodině využili i my. A musím 
říci, že když svého nejbližšího mů-
žete nechat doma, se svojí rodinou, 
je to pro něj mnohdy to nejlepší, 
co pro jeho zdravotní stav můžete 
udělat.
 Eva Kroupová

Terénní programy
Terénní programy jsou terén-

ní služby poskytované osobám, 
které vedou rizikový způsob ži-
vota nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy. Služba je určena 
pro problémové skupiny osob, 
uživatele návykových látek nebo 
omamných psychotropních látek, 
osoby bez přístřeší, osoby žijící 
v sociálně vyloučených komuni-
tách a jiné sociálně ohrožené sku-
piny. Cílem služby je tyto osoby 
vyhledávat a minimalizovat rizi-
ka jejich způsobu života. Služba 
může být osobám poskytována 
anonymně.

Služba poskytuje tyto základní 
činnosti: zprostředkování kon-
taktu se společenským prostře-
dím (aktivity umožňující lepší 
orientaci ve vztazích odehrávají-
cích se ve společenském prostře-
dí), pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstará-
vání osobních záležitostí (pomoc 
při vyřizování běžných záležitostí, 
pomoc při obnovení nebo upev-
nění kontaktu s rodinou a pomoc 
a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňo-
vání osob, sociálně terapeutické 
činnosti, jejichž poskytování vede 
k rozvoji nebo udržení osobních 
sociálních schopností a doved-
ností, podporujících sociální 
začleňování osob, poskytování 
informací o rizicích, spojených 
se současným způsobem života 
a snižování těchto rizik, v přípa-
dě uživatele návykových nebo 
omamných a psychotropních 
látek prostřednictvím metod pří-
stupu minimalizace škod.

Služba je poskytována zdarma.
V Karlovarském kraji poskytují 

tuto službu organizace: Český zá-
pad, o.p.s., tel.: 724 732 247, 353 
391 132, Člověk v tísni, o.p.s., 

tel.: 777 333 879, Kotec, o.p.s., 
tel.: 739 570 103, KSK centrum, 
o.p.s., tel.: 724 804 997

Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkopra-

hová zařízení poskytující ambu-
lantní, popřípadě terénní služby 
osobám ohroženým závislostí na 
návykových látkách. Cílem služby 
je snižování sociálních a zdravot-
ních rizik spojených se zneužívá-
ním návykových látek.

Služba zahrnuje tyto základní 
činnosti: sociálně terapeutické 
činnosti (socioterapeutické čin-
nosti, jejichž poskytování vede 
k rozvoji nebo udržení osobních 
a sociálních schopností a do-
vedností podporující sociální 
začleňování osob, poskytování 
informací o rizicích spojených se 
současným způsobem života a je-
jich snižování prostřednictvím 
metod založených na přístupu 
minimalizace škod), pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí (pomoc při vyřizování 
běžných záležitostí, pomoc při 
obnovení nebo upevnění kontak-
tu s rodinou a pomoc a podpora 
při dalších aktivitách podporují-
cích sociální začleňování osob), 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu (zajištění podmínek pro 
běžné úkony osobní hygieny, za-
jištění podmínek pro celkovou 
hygienu těla)

Služba je poskytována zdarma.
V Karlovarském kraji poskytují 

službu tyto organizace: Kotec, 
o.p.s., tel.: 739 570 103, Světlo 
Kadaň, z.s., tel.: 727 954 163.

Služby následné péče
Služby následné péče jsou am-

bulantní nebo pobytové služby 
poskytované osobám s chro-

nickým duševním onemocnění  
a osobám závislým na návyko-
vých látkách, které absolvovaly 
lůžkovou péči ve zdravotnickém 
zařízení, absolvovaly ambulantní 
léčbu nebo se jí podrobují, nebo 
osobám, které abstinují.

Služba zahrnuje tyto základní 
činnosti: sociálně terapeutické 
činnosti (socioterapeutické čin-
nosti, jejichž poskytování vede 
k trvalé abstinenci, prevenci rela-
psu, rozvoji nebo udržení osob-
ních a sociálních schopností a do-
vedností podporujících sociální 
začleňování osob), zprostředko-
vání kontaktu se společenským 
prostředím: aktivity umožňující 

lepší orientaci ve vztazích ode-
hrávajících se ve společenském 
prostředí, pomoc při uplatňová-
ní práv oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 
(pomoc při vyřizování běžných 
záležitostí, pomoc při obnovení 
nebo upevnění kontaktu s rodi-
nou a pomoc a podpora při dal-
ších aktivitách podporujících so-
ciální začleňování osob), poskyt-
nutí ubytování, jde-li o pobytovou 
formu služby (ubytování, zajiš-
tění podmínek pro úklid, praní 
ložního prádla a žehlení, zajištění 
podmínek pro celkovou hygie-
nu těla), poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, jde-li 

o pobytovou formu služby (vytvo-
ření podmínek pro samostatnou 
přípravu stravy nebo zajištění ce-
lodenní stravy odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a po-
třebám dietního stravování).

Pobytová forma služba je po-
skytována za úhradu nákladů na 
bydlení v max. výši 180 Kč denně, 
včetně provozních nákladů souvi-
sejících s poskytnutím ubytování 
a za úhradu nákladů na stravu 
v maximální výši 170 Kč denně 
za celodenní stravu v rozsahu 
minimálně 3 hlavních jídel nebo 
75 Kč za oběd, včetně provozních 
nákladů souvisejících s přípravou 
stravy.  (KÚ)

SERIÁL Pomáhají lidem aneb přehled o sociálních službách v kraji
Karlovarský kraj připravil pro své občany elektronický katalog 
sociálních služeb, který přehlednou formou a jednoduchým 
způsobem poradí, kam se lidé mohou obrátit, ocitnou-li se v ne-
příznivé či krizové sociální situaci. V katalogu budou uvedeny 
kontakty na jednotlivé poskytovatele, odkazy na jejich webové 
stránky a náplň činnosti poskytovaných sociálních služeb. V sérii 
článků teď postupně a podrobněji představujeme jednotlivé dru-
hy poskytovaných sociálních služeb.

Základní informace o krizové pomoci, telefonické krizové pomoci a intervenčních centrech mohou zájemcům poskytnout také sociální 
pracovníci na obecních a městských úřadech.
Kontakty: Magistrát města Karlovy Vary - Dagmar Pazdercová, Dis., tel.: 353 152 562, MÚ Sokolov – Bc. Jana Škornová, tel.: 359 808 
130, MÚ Cheb – Mgr. Tomáš Votava, tel.: 354 440 249, MÚ Aš – Bc. Rita Jetlebová, tel.: 354 524 227, MÚ Mariánské Lázně – Mgr. Roman 
Nováček, tel.: 354 922 309, MÚ Kraslice, Ivana Rážová, tel.: 352 370 438, MÚ Ostrov – Bc. Kateřina Šplíchalová, tel.: 354 224 887, MÚ 
Kynšperk nad Ohří – Bc. Pavla Danielová, tel.: 352 350 428, MÚ Horní Slavkov – Mgr. Viktorie De Stefanisová, tel.: 352 350 661, MÚ 
Loket – Miroslava Riečanová, tel.: 352 359 732, MÚ Chodov – Mgr. Eva Virtelová, tel.: 352 352 121, MÚ Toužim – Bc. Ivana Mikulová, 
tel.: 354 224 506, MÚ Žlutice – Klára Horáková, tel.: 702 210 720 , MÚ Nejdek – Ing. Soňa Taušková, tel.: 353 240 142, případně také na 
Krajském úřadu Karlovarského kraje – Bc. Ivana Teplá, tel.: 354 222 599, Ing. Petra Nováková, tel .: 354 222 264.

Vánoce jsou časem, který rodiny tráví vět-
šinou pospolu. Víc, než kdy jindy, myslíme 
na ty, kteří mohou být doma jen s přispěním 
druhých – seniory, zdravotně postižené, ne-
bo chronicky nemocné. Aby mohli ŽÍT DOMA, 
kde se cítí nejlépe, v kruhu svých blízkých, 
nevytržení z místních komunit, na tom Karlo-
varský kraj usilovně pracuje. Zajištění dostup-
ných terénních služeb sociální péče je jednou 

z jeho priorit. Řada pečovatelských služeb v Karlovarském kraji již 
dnes dokazuje, že je možné poskytnout účinnou pomoc v domá-
cím prostředí. O tématu ŽÍT DOMA hovoří náměstek hejtmanky 
pro oblast sociálních věcí Petr Kubis.
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1 22 176
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20 21 22 23 24 25 26 4 5
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1 2 5

2 20 160

3 4 5 6 7 8 9 6 5
10 11 12 13 14 15 16 7 5
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24 25 26 27 28 29 9 5
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1 9

3 22 176

2 3 4 5 6 7 8 10 5
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16 17 18 19 20 21 22 12 5
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4 20 160
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13 14 15 16 17 18 19 16 4
20 21 22 23 24 25 26 17 5
27 28 29 30 18 4

K
V

Ě
TE

N

1 2 3 18

5 19 152

4 5 6 7 8 9 10 19 4
11 12 13 14 15 16 17 20 5
18 19 20 21 22 23 24 21 5
25 26 27 28 29 30 31 22 5

Č
E

R
V

E
N

1 2 3 4 5 6 7 23 5

6 22 176

8 9 10 11 12 13 14 24 5
15 16 17 18 19 20 21 25 5
22 23 24 25 26 27 28 26 5
29 30 27 2

měsíc PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden prac. dnů měsíc prac. dnů prac. hod.

če
rv

en
ec

 1 2 3 4 5 27 3

7 22 176

6 7 8 9 10 11 12 28 4
13 14 15 16 17 18 19 29 5
20 21 22 23 24 25 26 30 5
27 28 29 30 31 31 5
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28 29 30 40 2
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1 2 3 4 40 2
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5 6 7 8 9 10 11 41 5
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26 27 28 29 30 31 44 4
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1 44
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30 49 1
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1 2 3 4 5 6 49 4

12 21 168

7 8 9 10 11 12 13 50 5
14 15 16 17 18 19 20 51 5
21 22 23 24 25 26 27 52 3
28 29 30 31 53 4

  SKLO   PLASTY   PAPÍR
  NÁPOJOVÉ
  KARTONY

  KOVY

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme 
vhazovat barevné sklo, například 
lahve od vína, alkoholických i ne-
alkoholických nápojů. Vhodit do 
zeleného kontejneru můžete také 
tabulové sklo z oken a ze dveří.

Do bílého kontejneru vhazujte sklo 
čiré, tedy sklenice od kečupů, mar-
melád či zavařenin a rozbité skle-
ničky.

NE
Do těchto nádob nepatří keramika 
a porcelán. Nepatří sem ani auto-
sklo, zrcadla nebo třeba drátova-
né sklo, zlacená a pokovená skla. 
Varné a laboratorní sklo, stejně 
jako sklokeramika do zeleného 
kontejneru také nepatří. Vratné 
zálohované sklo vracejte zpět do 
obchodu.

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, 
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté 
PET láhve, obaly od pracích, čis-
tících a kosmetických přípravků, 
kelímky od jogurtů, mléčných vý-
robků, balící fólie od spotřebního 
zboží, obaly od CD disků a další 
výrobky z plastů.

Pěnový polystyren sem vhazuje-
me v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly 
se zbytky potravin nebo čistících 
přípravků, obaly od žíravin, barev a 
jiných nebezpečných látek, podla-
hové krytiny či novodurové trubky.

ANO
Vhodit sem můžeme například 
časopisy, noviny, sešity, krabice, 
papírové obaly, cokoliv z lepenky, 
nebo knihy. Obálky s fóliovými 
okénky sem můžete také vhazo-
vat, Nevadí ani papír s kancelář-
skými sponkami. Zpracovatelé si s 
nimi umí poradit. Bublinkové obál-
ky vhazujeme pouze bez plastové-
ho vnitřku!

NE
Do modrého kontejneru nepatří 
celé svazky knih (vhazovat pouze 
bez vazby, ve větším počtu patří 
na sběrný dvůr), uhlový, mastný 
nebo jakkoliv znečištěný papír. 
Tyto materiály nelze už nadále 
recyklovat. To samé platí o termo-
papíru (účtenkách). Pozor, použité 
dětské pleny opravdu nepatří do 
kontejneru na papír, ale do popel-
nice!

ANO
Pokud najdete oranžovou nálepku, 
pak sem patří krabice od džusů, 
vína, mléka a mléčných výrobků, 
které je potřeba před vhozením do 
kontejneru řádně sešlápnout.

NE
Nepatří sem „měkké“ sáčky, napří-
klad od kávy a různých potravin v 
prášku. Neodhazujte sem ani ná-
pojové kartony obsahující zbytky 
nápojů a potravin.

ANO
Do kontejnerů patří drobnější ko-
vový odpad, který lze skrz otvor 
bez problémů prostrčit – typicky 
plechovky od nápojů a konzerv, 
kovové tuby, alobal, kovové zátky, 
hřebíky, šroubky, kancelářské spon-
ky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těch-
to menších odpadů odvážet i dal-
ší kovové odpady – trubky, roury, 
plechy, hrnce, vany, kola a další 
objemnější předměty. 

NE
Do kontejnerů na ulici nepatří ple-
chovky od barev a jiných nebez-
pečných látek, tlakové nádoby se 
zbytky nebezpečných látek, ani 
domácí spotřebiče a jiná vysloužilá 
zařízení složená z více materiálů. 
Tyto druhy odpadů se třídí na sběr-
ných dvorech samostatně. Nepat-
ří do nich ani těžké nebo toxické 
kovy, jakou jsou olovo či rtuť. 

Třídění odpadu je snadné... 
Například není nutné odstraňovat okénka z obálek 
ani kancelářské svorky, stejně jako z lahví není třeba 
sundavat etikety či víčka. 

Tříděním chráníme přírodu...
29 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno 
právě díky třídění odpadu.

Třídí skoro každý...
Je to tak! Lidé, kteří odpady třídí, nepatří 
mezi menšinu. Naopak! Již 73 % obyvatel 
České republiky aktivně třídí odpad.

Kontejnery nablízku...
Věřte nebo ne, nejbližší kontejner na tříděný od-

pad je aktuálně vzdálen průměrně 91 metrů 
od vašich domovů.

Kelímky od jogurtů nemyjte...
V rámci zpracování odpadu to není vůbec nutné. Velikým 
problémem je však mastnota a velmi znečištěné obaly - 

ty pak raději vhoďte do směsného odpadu.

Nezabere to příliš času...
Není nutné dlouze přemýšlet, kam který materiál
vyhodit. Samotné vynesení tříděného odpadu pak při aktuální 
vzdálenosti kontejnerů nezabere více než pět minut.

P PLAST L

 

PAPÍR PLAST SKLO NÁPOJOVÝ KARTON

vimeo.com/81494327 vimeo.com/81494188 vimeo.com/81494504 vimeo.com/81494506

Další zajímavosti zde: www.jaktridit.cz   www.tonda-obal.cz    www.ekokom.cz

Podívejte se na videa, jak vypadá cesta vytříděného odpadu v reálném světě:



www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart poskytuje své služby seniorům
v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou závislostí na péči 
druhé osoby (např. ležící klienti, na vozících nebo smyslově postižení).
Nabízíme služby:

• domov se zvláštním režimem, tj. senioři s chronickým duševním 
onemocněním (Alzheimerova nemoc, demence aj.)

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

Sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

STRANA 6, 7NÁZORY

OK Boomer v Karlovarském kraji
Ing. arch. 
Vojtěch Franta
uvolněný člen 
zastupitelstva 
pro oblast 
cestovního 
ruchu, lázeňství 
a UNESCO

Znáte místní aktivní členy XR - 
Extinction Rebellion, Fridays for 
Future, Hnutí Duha, Zelený kruh, 
či Greenpeace?

Spíš ne, že? Část chodí ještě na 
školy a zřejmě se jim do rukou tato 
tiskovina nedostane. Pro starší lidi, 
kteří odmítají témata o klimatu, 
si mladá generace našla označení 
“OK Boomer”. Přitom, pokud se 
hovoří o jakékoli budoucí společen-

ské krizi, hovoří se často o mezi-
generační krizi, kdy mladí budou 
svědky svojí nejisté budoucnosti 
a odpovědnost budou hledat u star-
ších, kteří měli možnost učinit změ-
ny. Můžu zodpovědně říct, že jsem 
v naší regionální politice potkal, 
až na pár výjimek, samé Boomery. 
Může za to možná fakt, že jsme 
snad jediný kraj, kde je společnost 
tak občansky imobilizovaná v ob-
lasti životního prostředí, možná 
kvůli nedotčené přírodě Krušných 
hor, či Slavkovskému lesu, možná 
kvůli rapidní výměně obyvatelstva 
po válce a dnešnímu odlivu mla-
dých, možná kvůli těžbě, která má 
jít do útlumu. 

Situace u nás ale nijak růžová 
není a nechali jsme se uchlácho-
lit. Obecně je “Klima” v českých 

politických debatách zatím zapo-
vězeno, dovoleno je nyní mluvit jen 
o “suchu”. Toho jsme si totiž všimli 
všichni. Od našich představitelů 
slyšíte, že nemůžeme říct, co bude 
v roce 2050, či že my si své závazky 
plníme. Neplníme, jako Češi máme 
z bohatých zemí jednu z největších 
produkci CO2 na hlavu. Přitom se 
stačí podívat za hranice, abychom 
zjistili, že tamní politická reprezen-
tace reaguje na výzvy aktivní mladé 
generace, organizací v oblasti ži-
votního prostředí a hlavně - vědec-
ké společnosti. V českém prostředí 
jsou to z parlamentních stran za-
tím jen Piráti, kdo téma reálně řeší. 
Taky proto jsem si asi po pěti letech 
podal k Pirátům přihlášku, tématu 
se budu věnovat a doporučuji totéž 
i dalším čtenářům a politikům.

Služby sociální péče – systémová 
nastavení v zájmu veřejnosti

Olga Haláková 
1. místostarost-
ka města Be-
čov nad Teplou 
a krajská zastu-
pitelka za STAN 
s podporou 
KOA, TOP09, 
KDU-ČSL

Blíží se konec roku, hodnotí se 
uplynulý hospodářský rok a připra-
vují se nové rozpočty na rok 2020 
a následující. Jak budeme hospo-
dařit v novém roce? Vždy je to těžké 
rozhodování pro ty, kteří rozpočty 
připravují a zodpovídají za správu 
organizačních celků, zejména pro-
tože uspokojit všechny požadavky 
a potřeby je těžké. Určení priorit 
záleží na těch, kteří za to zodpoví-
dají. Každá volba priorit omezí jiné 
oblasti, ale odpovědnost za volbu 
zůstává. 

Nedávno jsem navštívila organi-
zaci, která zajišťuje služby sociální 
péče o postižené nemocí Alzheimer. 

Tuto službu mají možnost využít 
rodiny, kde se pracovně aktivní čle-
nové nemohou celodenně postarat 
o své nemocné příbuzné. Organiza-
ce „napomáhá osobám zajistit je-
jich fyzickou a psychickou soběstač-
nost, s cílem umožnit jim v nejvyšší 
možné míře zapojení do běžného 
života společnosti, a v případě, kdy 
toto vylučuje jejich stav, zajistit jim 
důstojné prostředí a zacházení“.

Jaké podmínky má tato organiza-
ce pro zajištění své velmi potřebné 
existence? Vedení a jeho zaměst-
nanci pracují s nedostatečným 
rozpočtem, podmínky na rozšíření 
kapacit nejsou přiměřené společen-
ským potřebám. A stejně tak chybí 
finanční prostředky na stavební 
projektové dokumentace a další 
nutné podklady, které by umož-
nili strategickou přípravu, vzhle-
dem k stoupajícímu počtu seniorů 
a z toho vyplývající potřebě zajiště-
ní služeb sociální péče.  Je bolest-
né sledovat potíže rodin, které se 
potýkají s nedostatečnou informo-

vaností a reálnými možnostmi po-
starat se o své zestárlé a nemocné 
příbuzné. Na venkově jsou tito lidé 
nuceni postarat se o ně i sousedsky 
a dobrovolnicky. Sociální péče ale-
spoň spoře zavedené ve městech na 
venkov nedosáhnou, zejména z fi-
nančních důvodů. Nedostačující síť

poskytovatelů služeb sociální 
péče, s nedostatečně zajištěným 
financováním, přežívá díky odhod-
lání jejich vykonavatelů. V součas-
nosti je ale nutné i s ohledem na bu-
doucnost učinit rozhodná opatření 
vedoucí ke změně, kterou si vyžadu-
je stav ve společnosti. Je to v moci 
měst, krajů, parlamentu, minis-
terstev… Dokazují to i probíhající 
veřejné sbírky, které organizují lidé 
chápající, že nedobrý stav ve výkonu 
služeb sociální péče je nutno změ-
nit, a tak k tomu chtějí přispět. Je 
to upozornění, že veřejné rozpočty 
jsou pro tuto oblast nedostačující 
a v zájmu veřejnosti je nutné změnit 
a zlepšit systémová nastavení pro 
výkon služeb sociální péče.

Průměrný věk lékařů záchranky 
stoupá, nástupci chybí

Karla Maříková
poslankyně 
a krajská 
zastupitelka za 
SPD

Průměrný věk lékařů záchranné 
služby stoupá a nástupci chybí. Zá-
chranné služby vč. té naší v Karlo-
varském kraji bojují s nedostatkem 
lékařů, příčinou je především to, že 
lékaři stárnou a mladí odcházejí do 
sousedního Německa nebo mimo 
zdravotnictví a systém vzdělávání 
je zmatečný a náročný. S chronic-
kým nedostatkem lékařů se Česko 
potýká dlouhodobě. Záchranky 
se snaží nedostatek vyrovnávat, 
přichází sloužit lékaři z nemocnic 
a soukromých praxí. Mezery se, 
ale nedaří zacelit. Průměrný věk 
lékaře Zdravotnické záchranné 
služby Karlovarského kraje je té-
měř 57 let. Místo generační obmě-
ny lékařů jsou ti co zůstali zatíženy 
mnoha hodin přesčasů. Personální 
nedostatek je část problému, i ti co 

zůstali mnohdy nemohou být tam, 
kde by byli potřeba. Se stále  zvy-
šujícím počtem výjezdů záchranek 
v posledních letech souvisí i přípa-
dy nadužívání rychlé záchranné 
služby. V Karlovarském kraji je zá-
chranka nadužívána asi ve 14,4% 
případech, kdy vyjíždí k případům, 
u kterých není potřeba a mohla by 
být jinde. Ročně vyjdou výjezdy, kde 
nebyla potřeba záchranná služba 
na čtvrt miliardy korun, ale větší 
než finanční škody jsou ty, že zá-
chranka není k dispozici tam kde je 
skutečně potřeba. Najde se i takový 
případ, kdy záchranná služba byla 
u pacienta 162 krát. Nikdo však 
nedokáže určit přesné hranice mezi 
užíváním, nadužíváním a zneuží-
váním záchranné služby. Nastane 
tedy doba, kdy nebude mít kdo jez-
dit k nehodám, infarktům nebo po-
rodům? Naše zdravotnictví přede-
vším potřebuje koncepci, potřebuje 
vizi, směr, kterým se bude nadále 
ubírat, respektive cíl, ke kterému 
bude směřovat. V jednotlivých kra-
jích musí být dostupný lékař, ke kte-
rému by šli lidé v případě, že jejich 
problém nevyžaduje akutní zásah 
záchranné služby. Zdravotnická 

záchranná služba nutně potřebuje 
omladit. Nebude li to našimi léka-
ři, tak budeme muset sáhnout po 
lékařích ze zahraničí, kteří však 
řádně složí aprobační zkoušku, 
aby nenastaly situace jako v někte-
rých nemocnicích, že práci lékaře 
supluje zahraniční lékař, který 
není kvalifikován a není ani scho-
pen se domluvit s pacientem. Sys-
tém vzdělávání a platové podmínky 
musejí být pro lékaře atraktivní, 
aby nechtěli odcházet z oboru nebo 
do zahraničí a byli vůbec motivo-
vány v pohraničí žít. Svou roli při 
nalákání lékařů by mohly hrát také 
různé pobídky ve smyslu úlevových 
programů či prodloužené dovo-
lené. Jedním z řešením je zvýšení 
kompetence nelékařských pracov-
níků, v tomto případě záchranářů. 
Už nyní zdravotničtí záchranáři 
prokazují, že jsou plnohodnotnou 
součástí systému zdravotnické 
záchranné služby a dokáží samo-
statně a úspěšně poskytnout péči 
pacientům. Žijeme ve světě změn, 
které žádná generace nezažila a to 
se dotýká i zdravotnictví, proto se 
musíme dostatečně připravit na 
situace a změny, které nás čekají.

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  

Volejbalisté VK Karlovarsko díky nadaci ČEZ přispěli dennímu centru Žirafa částkou 50 tisíc korun na zve-
lebení nových prostor centra. „Sport je také o tom, že by se něco mělo dávat nazpět a tohle je příležitost, pro-
tože tyto děti to vážně potřebují. Potřebují adekvátní místo ke svému životu a své činnosti, proto jsme hrozně 
rádi, že jsme mohli přispět,“ říká za volejbalový klub jeho manažer Ondřej Hudeček. 
 Foto: VK Karlovarsko

VOLEJBALISTÉ PŘISPĚLI DENNÍMU CENTRU ŽIRAFA
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SLEDUJTE NÁS

Karlovarský kraj 
- oficiální stránka

Křížovka o ceny 

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: ZLATÁ STUHA.

Třem vylosovaným výhercům, 
zašleme publikace o našem 
kraji. Tentokrát to jsou Marie 
Helwinová z Plesné, Jiří Kněz 
z Březové u Sokolova a Blanka 
Rokusková z Karlových Varů.

V kostele Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Karla v Praze se 
uskutečnilo 5. předávání řádu 
Elišky Přemyslovny. Z rukou 
prezidenta Nadačního fondu 
Elišky Přemyslovny Augustina 
Karla Andrleho Sylora jej opět 
převzaly ženy, které jsou aktivní 
v charitativní, kulturní nebo 
sociální oblasti. Mezi oceněnými 
nechyběly dvě dámy z našeho 
kraje, ředitelka REHOS Nejdek 
a zakladatelka agentury LADARA. 
Jména obou dam naleznete 
v tajence.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 3. 1. 2020 na 
email: veronika.svobodova@
kr-karlovarsky.cz nebo na 
poštovní adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika 
Svobodová, Závodní 353/88, 
36021, Karlovy Vary.

Akce, která potěší hlavně kreativce
Již tradičně se na prosincovém večeru PechaKucha Night představí 
několik rodáků, patriotů a občanů z Mariánských Lázní i z celého 
karlovarského regionu. Každý má na svojí prezentaci 6 minut a 40 
vteřin. Tentokrát se akce, která vytváří jedinečný prostor pro výmě-
nu zkušeností, novinek z nejrůznějších tvůrčích oborů a komunikaci 
s veřejností, uskuteční v legendárním klubu RC Morrison. Půjde již 
o 22.  PechaKucha Night v pořadí.
Klub RC Morrison, Mariánské Lázně, 20. 12. 2019

Historik muzea pohovoří o vánočních zvycích nejen v Krušno-
hoří
Chcete prožít Vánoce v tradičním duchu? Pak si rozhodně nenechte 
ujít přednášku v Královské mincovně v Jáchymově, během níž vám 
historik muzea Marcel Paška přiblíží zvyky v období od počátku ad-
ventu až po Tři krále. Na akci se mimo jiné dozvíte, odkud se do čes-
kých zemí dostal zvyk zdobení vánočního stromečku. K vidění zde bu-
de také výstava, která představuje vánoční zvyky a tradice v Krušno-
hoří a typické vánoční předměty, jako jsou například louskáčci nebo 
vánoční pyramidy.
Muzeum Královská mincovna Jáchymov, 21. 12. 2019
 
Česká mše vánoční zazní v opravovaném kostele
Stovky návštěvníků každoročně zavítají do kostela sv. Anny v Sedleci, 
který již 15 let prochází náročnou obnovou, aby si poslechly Českou 
mši vánoční. Skladba Jakuba Jana Ryby má ryze pastorální ráz a pro 
svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitel-
ná a přístupná širokému obecenstvu. Účinkovat budou Karlovarský 
pěvecký sbor a jejich hosté, orchestr Karlovarské komorní collegium, 
operní sólisté, varhany. Vstupné je dobrovolné.
Kostel Sv. Anny v Sedleci, 22. 12. 2019

Výstava představí tvorbu a sbírky ostrovských betlémářů 
V klášterním kostele Zvěstování Panny Marie se koná výstava tvorby 
a sbírek ostrovských betlémářů, která ve spojení s expozicí církevní-
ho umění západního Krušnohoří nabízí skutečně jedinečný sváteční 
zážitek. Organizátoři se navíc každý rok snaží výstavu obohatit o ně-
jakou zvláštnost. Letos se návštěvníci mohou těšit na unikátní karto-
nový betlém vytvořený o Vánocích 1944 vězeňkyněmi koncentračního 
tábora ve Svatavě či historické skříňové betlémy z poloviny 19. století, 
jež byly zapůjčeny z hradu Loket.
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, Ostrov, 30. 11. 2019 
- 12. 1. 2020

KULTURNÍ TIPY

KARLOVY VARY   V pořadí již sed-
mý ročník oblíbené výtvarné soutěže 
pro seniory s názvem „Věk pro nás 
není překážkou“ vyhlašuje hejtman-
ka Jana Mračková Vildumetzová. 
Soutěže se mohou účastnit obyva-
telé Karlovarského kraje, kteří jsou 
starší šedesáti let a věnují se některé 
z výtvarných činností. Práce lze ode-
vzdávat v termínu od 2. ledna do 28. 
února 2020.

Cílem vyhlašované soutěže je uká-
zat, že i v pokročilém věku může být 
člověk stále aktivní a že dokáže tvořit 
povedená umělecká díla. Soutěží se 
celkem ve třech kategoriích, přihla-
šovat lze nejenom ruční práce, ale 
také obrazy a fotografie. Autoři tří 
nejlepších prací v každé kategorii se 
mohou těšit na dárkové koše a pub-
likace o našem regionu.

„Soutěž si za ta léta, co jí pořádá-
me, získala velikou oblibu. Dokonce 

se nám stává, že se na nás v průběhu 
roku obracejí senioři s dotazy, kdy 
už vyhlásíme další ročník. To nás 
samozřejmě velmi těší, protože to 
svědčí o tom, že naši senioři doma 

rozhodně nezahálí a na soutěž se po-
ctivě připravují. Tvořit se dá opravdu 
v každém věku, průměrný věk na-
šich soutěžících obvykle přesahuje 
sedmdesát let. Jen v loňském roce 

bylo do soutěže přihlášeno téměř 
padesát prací, tak uvidíme, zdali se 
letos podaří toto číslo překonat,“ 
uvedla hejtmanka Jana Mračková 
Vildumetzová.

Každý ze seniorů může přihlásit 
pouze jedno dílo v dané kategorii, 
které by nemělo být starší více jak 
dva roky. Práci může osobně doručit 
po telefonické domluvě do kanceláře 
Veroniky Svobodové, telefon: 354 
222 116, nebo ji poslat poštou na 
adresu: Krajský úřad Karlovarské-
ho kraje, Veronika Svobodová, Zá-
vodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. 
Dílo musí být opatřeno popiskem se 
jménem a příjmením, věkem a kon-
taktem. Zapotřebí je uvést jak ad-
resu, tak i telefon. Výsledky soutěže 
budou uveřejněny v dubnu na webu 
Karlovarského kraje, facebooku  
a v měsíčníku Krajské listy.    (KÚ)

Výtvarná soutěž pro seniory: Věk pro nás není překážkou

CHEB   Pětasedmdesát gymnázií z 
Česka i Slovenska se již dvacátým 
osmým rokem utkalo ve znalostech 
společných dějin. Setkání se tra-
dičně konalo ve velkém sále Zápa-
dočeské univerzity v Chebu.
Z krajského kola konajícího se v 
březnu na 238 gymnáziích v obou 
zemích vznikl podle vzoru minu-
lých let konečný počet 75 gym-
názií. Pětasedmdesát tříčlenných 
družstev mělo ve finále za úkol 
řešit otázky týkající se let 1978 až 
1992. Na soutěž s podtitulem Od 
společného probuzení k přerodu a 
rozdělení i tento rok dorazilo mno-
ho významných osobností včetně 
senátorů, velvyslanců Petera Wei-
sse a Tomáše Tuhého, spisovatelů 
či historiků v čele s Vilémem Preča-
nem a Janem Rychlíkem.
Miroslav Stulák, hlavní organizá-
tor soutěže a pedagog chebského 
gymnázia, jako každý rok pro sou-
těžící přichystal překvapení. Tento-
krát jím byla významná polistopa-
dová osobnost, Jan Ruml. Ten byl 
zároveň i jednou ze soutěžních otá-
zek. ,,Vousy jsem si oholil teprve 
včera,” reagoval se smíchem, když 
se jedna ze soutěžících přiznala, že 
ho takto upraveného vůbec nepo-
znala.
I tento rok soutěžilo domácí druž-

stvo, které má zkušenosti již z mi-
nulého roku. ,,Informace k soutěži 
jsem sháněl mimo jiné v televizních 
archivech a od pamětníků,” uvedl 
soutěžící z chebského gymnázia 
Vítek Fiala a dodal, že na meziná-
rodní finále je třeba se připravo-
vat celý rok. Chebský tým se letos 
umístil na 59. místě.

Tento rok soutěž přinesla úspěch 
převážně slovenským studentům. 
Na prvním místě se umístilo gym-
názium Lučenec z banskobystric-
kého kraje, druhé místo vybojovali 
studenti z  Valašských Klobouků a 
jako třetí skončily východosloven-
ské Košice.
,,Naši studenti byli ohromeni vyso-

kou společenskou úrovní soutěže a 
odnášejí si vzpomínky, které jistě 
hned tak nevyblednou,” konstato-
val jeden z přítomných pedagogů 
po vyhlášení výsledků. Také řekl, 
že příští rok se jeho škola snad opět 
probojuje do chebského finále.
 Anna Štréblová, 

7.B chebského gymnázia

Středoškoláci se i letos zaměřili na moderní dějiny

Realizační tým 2019 studentů a absolventů Gymnázia Cheb Foto: KÚ

Ruční práce, obrazy a fotografie    Soutěží se celkem ve třech kategoriích. 
 Foto: KÚ
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TÝMU ASYMETRICKÝ KRU-
HOVÝ OBJEZD
z Gymnázia Sokolov ve složení 
Vladan Trhlík, Oldřich Kohou-
tek, Albert Havlíček, Šimon 
Lukeš a Adam Králič k vítězství 
v oblastním turnaji v pIšQwor-
kách, který se dne 11. listopadu 
na jejich škole konal. O postup 
do krajského finále bojovalo tři-
náct týmů ze sedmi škol Soko-
lovska. Na druhém a také postu-
povém místě skončil tým ISŠTE 
jedna ve složení Ondřej Prokop, Jan Koštek, Adrian Kotlár, Maxmilián Jungmann a Jan Urban, třetí byl 
další tým sokolovských gymnazistů Kuřecí trojzářez ve složení Filip Horvát, Petr Hoch, Jakub Belanec, 
Benedikt Janda a Ondřej Dostál.  Foto: pisqworky.cz

BLAHOPŘEJEME

Přípravy ZOH dětí a mládeže finišují

KARLOVARSKÝ KRAJ   Na Hry 
IX. zimní olympiády dětí a mlá-
deže se intenzivně připravuje Kar-
lovarský kraj. Hostit bude 1980 
sportovců, trenérů a dalších členů 
krajských výprav. Náš kraj přitom 
bude reprezentovat 101 sportov-
ců. Olympiáda začne slavnostní 
ceremoniálem v karlovarské KV 
Areně v neděli 19. ledna 2020 od 
15 hodin. Společně s předsedou 
Českého olympijského výboru 
(ČOV) Jiřím Kejvalem to potvrdi-
la médiím hejtmanka Jana Mrač-
ková Vildumetzová.

„Přípravami na olympiádu žije-
me prakticky celý předolympijský 
rok. V současnosti jsou připrave-
na a zesmluvněna jednotlivá spor-
toviště včetně zimních stadionů, 
dokončují se plánované investi-
ce. Příkladem toho je například 
zázemí pro rozhodčí, nová garáž 
pro rolbu a mazací boxy pro bě-
žecké lyžování na Jahodové lou-
ce u Božího Daru. Organizační 
tým dolaďuje potřebné detaily od 
startovních čísel, až po přehledný 
informační systém. Zajištěno je 
ubytování, stravování a další zá-
zemí pro sportovce a členy výprav. 
V akci je promo team s masko-

tem – veverkou Čiperkou – který 
upozorňuje na konání olympiá-
dy na každé větší sportovní ak-
ci v kraji. Ve školách pořádáme 
besedy s ambasadory, tedy slav-
nými sportovci. Olympijský dům 
v Thermalu nabídne program 
pro veřejnost, chystáme také dva 
velké medailové ceremoniály. 
Na všechny sportovce, fanoušky 
a další návštěvníky olympiády se 
moc těšíme a doufáme, že se jim 
v našem kraji bude líbit a odvezou 
si odtud kromě medailí i skvělé 
zážitky,“ uvedla hejtmanka Jana 
Mračková Vildumetzová s tím, že 
nyní probíhá nábor dobrovolníků, 
kteří by byli ochotni se zabezpeče-
ním akce pomoci.

„Potěšilo mě, že v největším zá-
jmu celé akce je sportovec. Karlo-
varský kraj dělá vše pro to, aby se 
zde všichni účastníci cítili dobře. 
Netradičně bude odměněno do-
konce šest nejlepších sportovců 
oproti klasickým třem, aby si 
co nejvíce z nich odvezlo kromě 
zážitků i drobné ocenění. Pro ty 
nejlepší jsou připravené krásné 
originální medaile, které se nedají 
zaměnit s žádnou jinou,“ zhodno-
til přípravy Karlovarského kraje 

předseda Českého olympijského 
výboru Jiří Kejval. Kraj oslovil 
významné sportovní osobnosti 
našeho regionu i z celé ČR, aby se 
stali ambasadory olympiády, kteří 
se budou v průběhu akce zapojo-
vat do besed či setkání se sportovci 
i fanoušky. „Mám obrovskou ra-
dost z toho, že mezi ambasadory 
je naše tenisová hvězda Markéta 
Vondroušová ze Sokolova, která 
je určitě velkým vzorem pro mla-
dé sportovní talenty. Spolupracují 
s námi ale i další slavná sportovní 
jména. A ráda bych odtajnila, že 
vlajkonošem výpravy Karlovar-
ského kraje se stane šestinásobný 
mistr ČR v běžeckých lyžařských 
disciplínách Milan Šperl, který 
se účastnil olympiád v Salt Lake 
City, Turíně i Vancouveru,“ doda-
la hejtmanka. Pro případ potřeby 
zdravotní péče či rychlého zásahu 
budou v olympijských areálech 
k dispozici zdravotničtí záchra-
náři a členové Horské služby ČR, 
o bezpečnost všech se postarají 
městští policisté i Policie ČR.

Novinky a zajímavosti k blížící 
se olympiádě dětí a mládeže hle-
dejte na stránkách olympiády a na 
sociálních sítích.  (KÚ)

KARLOVARSKÝ KRAJ    Jste ak-
tivní a nic vám neuteče? Pak právě 
vy se můžete stát dobrovolníky na 
zimní olympiádě dětí a mládeže 
v Karlovarském kraji. Olympiáda 
se koná ve dnech 19. - 24. ledna 
2020 a z nabízených dobrovolnic-
kých pozic si jistě vybere každý. 
Podmínkou je chuť být při tom 
a věk 18+. Přihlásit se k dobrovol-
nické práci během IX. Her zimní 
olympiády dětí a mládeže mohou 
například studenti, rodiče, ale ví-
táni budou také senioři, kteří třeba 
celý život žijí sportem.

Zájemci mohou pomáhat jediný 
den i celý olympijský týden. Regis-
trace je jednoduchá. V elektronic-
kém formuláři na internetových 
stránkách olympiády lze zadat 
veškeré údaje a pak jen vyčkat na 
potvrzení. Případně je možné psát 
na dobrovolnicizodm2020@kr-
-karlovarsky.cz, či telefonovat na 
601 214 154.
Dobrovolníci si mohou vybrat, 
zda chtějí pomáhat při zajištění 
slavnostních olympijských cere-
moniálů, zpracovávat sportovní 
výsledky do centrálního informač-

ního systému, obstarat zázemí pro 
catering, asistovat na parkovištích 
či organizovat přepravu sportovců 
na jednotlivá místa jako stevard 
v autobuse. Volit budou také me-
zi výkonem práce v karlovarském 
Thermalu, na zimních stadionech 
v Ostrově, Sokolově, v Chebu, ale 
zapotřebí jich bude i na Božím Da-
ru, Neklidu a ve Skiareně na Fich-
telbergu či v mariánskolázeňské 
sportovní hale. Jedinečnou památ-
kou na olympiádu 2020 pak pro 
ně budou krásné sportovní čepice.  
 (KÚ)

Máte rádi zimní sporty? Staňte se dobrovolníky

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM, 
PARTNERŮM A SPONZORŮM 
ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU 
V ROCE 2019. PŘEJEME KRÁSNÉ 
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ.

TEŠÍME SE NA VÁS V PŘÍŠTÍM 
ROCE.

PF 2020

S veverkou Čiperkou   Ambasadorkou ZOH v Karlovarském kraji je tenistka Markéta Vondroušová, vlajkonošem 
domácí výpravy je Milan Šperl, olympionik v běhu na lyžích ze Salt Lake City, Turína a Vancouveru.  Foto: KÚ

SPORT
místo konání

pondělí
20. leden 2020

úterý
21. leden 2020

středa
22. leden 2020

čtvrtek
23. leden 2020

AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ
Boží Dar – Skiareál Hranice     skicross skicross team

ALPSKÉ DISCIPLÍNY
Ski areál Klínovec – Neklid obří slalom slalom   paralelní slalom 

družstev
BĚŽECKÉ DISCIPLÍNY
Boží Dar – Jahodová louka   2 a 3 km klasicky 3 a 4 km volně štafeta MIX klasicky 

(3x 1,5 km + 3x 2 km)
BIATLON
Oberwiesenthal - Skiarena Fichtelberg sprint 4 km volně 5 km klasicky s hro-

madným startem   štafeta 3 x 3 km volně

HRA NA EL. KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
SPA Hotel Thermal 1. kolo 2. kolo    

KARATE
Mariánské Lázně - Městská sportovní hala   kata jednotlivci, 

kata team
kumite jednotlivci, 

kumite team  

KRASOBRUSLENÍ
Ostrov – zimní stadion

krátký program, volné 
jízdy volné jízdy    

LEDNÍ HOKEJ
KV Arena (A), Cheb – zimní stadion (B) skupina A, skupina B skupina A, skupina B skupina A, skupina B semifinále (A a B) - o 

5. a 3. místo, finále (B)
LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH
Jahodová louka, Skiarena Fichtelberg

 krátká trať 
(Jahodová louka)    sprint (Fichtelberg, 

Německo)
 štafety 

(Jahodová louka)
RYCHLOBRUSLENÍ
Sokolov – zimní stadion     111 m (super sprint), 

500 m 333 m, štafeta (16 kol)

ŠACHY
SPA HOTEL THERMAL 1. až 5. kolo 6. a 7. kolo soutěž družstev, 

simultánky soutěž družstev

SNOWBOARDING
Ski areál Klínovec – Neklid paralelní obří slalom snowboardcross, 

slopestyle – trénink slopestyle – trénink slopestyle
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