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Proč chce hejtman Kulhánek nekontrolovaně 
nakládat s evropskými miliardami?
Vedení Karlovarského 
kraje v čele s hejt-
manem Kulhánkem 
(KOA/STAN) chce 
dále nekontrolovaně 
nakládat s evrop-
skými miliardami
Opoziční zastupitelé se na dalším 
zasedání krajského zastupitelstva 
opět marně domáhali možnosti kon-
trolovat vládnutí vedení kraje a roz-
dělování peněz z Fondu spravedlivé 
transformace.  V  jeho rámci má do 
nejmenšího kraje České republiky 
přitéct přes šest miliard korun, které 
chce současný vládnoucí slepenec 
mnoha politických uskupení rozdělit 
podle vlastního klíče.

„Stále dokola opakujeme, že se 
nejedná o peníze krajských radních 
a na ně napojených spřízněných firem 
a společností, ale jedná se o peníze 
všech obyvatel Karlovarského kraje. 
Jedná se o  obrovský balík peněz, 
který by měl být využit s maximální 
opatrností, rozmyslem a  co možná 
největším efektem pro náš kraj,“ říká 

místopředsedkyně Poslanecké sně-
movny a  opoziční zastupitelka Jana 
Mračková Vildumetzová.

Ta rozdělování peněz z  Fondu 
spravedlivé transformace kritizuje 
společně se svými opozičními kolegy 
dlouhodobě. Poukazuje na netrans-
parentnost výběru strategických 
projektů, na zamlčování jmen hod-
notitelů těchto projektů i na samotný 
jejich výběr.

Vzhledem k tomu, že bude nutné 
strategické projekty ještě jednou 
schvalovat, a  to konkrétně po pro-
zkoumání jejich fáze připravenosti, 
požadovala opozice dvě místa v Regi-
onální stále konferenci (RSK), která 
bude o projektech rozhodovat. Tam 
má kraj šest zástupců, a  tak by dle 
tvrzení opozice bylo spravedlivé, aby 
měla dvě místa a mohla tak nahlížet 
do celého procesu transformace, 

vyjadřovat se k němu a kontrolovat 
vedení kraje.

„Náš návrh a  myslíme si, že 
naprosto legitimní požadavek, ale 
vyvolal jen úsměv ve tváři krajských 
radních, kteří ho zametli pod stůl. 
Následoval proto náš další dotaz, 
zda je normální, aby mezi hodnotiteli 
projektů byl člen Pirátské strany, tedy 
zástupce vládnoucí koalice. Místo 
odpovědi opět výsměch,“ pokračuje 
v  kritice Jana Mračková Vildumet-
zová, která stále trvá na tom, aby byl 
proces strategických projektů zasta-
ven a  opakován. Aby proběhla co 
nejširší diskuze o celé problematice 
a hlavně aby byly vybrány projekty, 
které jsou jasně měřitelné a zřejmé, 
jaké konkrétní dopady budou mít pro 
Karlovarský kraj.

Část vybraných projektů je totiž 
podle opozice postavená takříkajíc 
na vodě. Jedná se o vize a myšlenky, 
které vůbec nemusí dopadnout podle 
představ předkladatelů, ale peníze za 
tyto vizionářské projekty kraji nikdo 
nevrátí a  pokud se proces trans-
formace v  našem kraji nepovede, 
dostane se do ještě větších problémů, 
než mu nyní hrozí.

Autor: redakce

Vřídelní kolonáda se znovu otevře 5. května
Už jen dny zbývají 
do otevření opra-
vené Vřídelní kolo-
nády. Spolu s tím 
se téměř po sedmi 
letech do ní vrátí 
i hlavní karlovarský 
pramen - Vřídlo.
„Slavnostní otevření proběhne ve čtvr-
tek 5. května v 11 hodin, aby kolonáda 
byla připravena na zahájení lázeňské 
sezóny, které se bude konat o násle-
dujícím víkendu,“ uvedl náměstek pri-
mátorky Petr Bursík (ODS), který má 
rekonstrukci kolonády na starosti.

V  současnosti f inišují především 
práce na vřídelní síni. „Už je hotova 
skleněná fasáda kolem síně. Také je 
dokončena pokládka mramorové 
dlažby. Ta je v  původním vzorci. 
Jen z důvodu větší životnosti je její 
tloušťka 30 mm milimetrů místo 

původních 20 mm,“ řekl Bursík. Nad 
výtryskem stavbaři osazují nová 
dekorativní skla na osmistěny. Záro-
veň probíhá pokameňování beto-

nových desek, které budou kolem 
límce výtryskové mísy a dokončuje 
se přepojení krenotechnologie pro 
nový výtrysk Vřídla.

Venkovní provizorní mísa již byla 
odvezena. Plocha po ní bude zadláž-
děna a následně zde bude instalováno 
trvalé pítko vřídelní vody. „Mísa by 
měla být umístěna na jiném místě tak, 
aby navozovala atmosféru lázeňského 
města,“ sdělil Bursík.

Vřídelní síň kolonády musela být 
kvůli havarijnímu stavu v  roce 2015 
uzavřena. Původně se zvažovalo, že 
se vyhlásí architektonická soutěž na 
úplně novou kolonádu. Kvůli finanční 
a  časové náročnosti ale bylo napříč 
politickým spektrem schváleno, že se 
dá přednost odstranění havarijního 
stavu u  stávající kolonády. První dvě 
etapy rekonstrukce včetně nové tech-
nologie na jímání vody vyšly zhruba na 
70 milionů korun.

V současné době se připravuje ještě 
3. etapa, po níž by měla být napří-
klad zpřístupněna střecha kolonády 
a ochozy v druhém nadzemní podlaží. 
Uvažuje se o muzeu nebo galerii, aby 
se podpořil lázeňský ruch.

Autor: redakce
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Václav Skuhravý, Karlovarák, 
srdcař, výborný chlap...
Hnutí Karlovaráci si 
do podzimních komu-
nálních voleb jako své-
ho lídra zvolila oprav-
dovou osobnost – 
hokejovou legendu 
Václava Skuhravého.
Rozhodli jsme se položit mu několik 
otázek.

Za svůj život jste toho stihl 
opravdu hodně. Byl jste hoke-
jista, sportovec, kapitán, trenér, 
zastupitel a teď kandidujete na 
primátora. Jaká z těch všech rolí 
je pro vás ta klíčová?
To je těžká otázka. Když to zjednodu-
ším, tak všechno co jsem dělal, jsem se 
vždy snažil dělat naplno a s nadšením. 
Já osobně se teď ale nejvíc cítím být 
hlavně Karlovarákem. I když jsem se 
v Karlových Varech nenarodil, tak za 
těch dvacet let mi celé město i region 
opravdu přirostly k srdci.

Pravděpodobně se objeví hlasy, 
že jste jen sportovní maskot, a že 
s politikou nemáte žádné zkuše-
nosti. Jste na takové reakce při-
pravený?
Politika není vždy čistá záležitost a já 
samozřejmě podobné výroky očeká-
vám. Myslím si ale, že nejsem v politice 
úplný nováček, a  co se týče obecně 
zapojení do veřejného dění, tak bych 
sám sebe troufl označit za zkušeného 
matadora. V  karlovarském zastupi-

telstvu jsem od roku 2014, vyzkoušel 
jsem si roli opozičního i  koaličního 
politika. Poslední volební období 
jsem i  členem rady města. Druhým 
rokem pravidelně zasedám i  v  kraj-
ském zastupitelstvu Karlovarského 
kraje a upřímně si myslím, že již nejsem 
žádný nezkušený nováček.

Co považujete vy osobně za nej-
větší politický úspěch v uplynu-
lém volebním období?
Rozhodně je to systematická podpora 
sportu dětí a  mládeže. Tam si mys-
lím, že jsme odvedli opravdu velký 
kus práce. Naším cílem, respektive 
cílem našeho hnutí, bylo v co největší 
možné míře podpořit a  zapojit děti 
do sportovních a pohybových aktivit. 
V dnešní době je každý nástroj, který 
děti dostane od počítačů ven, důležitý 
a čím více dětí se bude věnovat sportu, 
tím zdravější budeme mít i dospělou 
populaci. Sportování ale podle mě, jak 
jsem zmínil už výše, není jen o zdravém 
těle, ale i o sportovním duchu a něja-
kých základních hodnotách fair play. 
Děti se díky sportu učí respektovat 
pravidla, překonávat překážky a hlavně 
být týmovými hráči. A já jsem rád, že 
v našem městě děláme maximum pro 
to, abychom děti ke sportu dostali.

Když jsme připravovali podklady 
pro tento článek, zaujaly nás 
informace o tom, že dlouhodobě 
podporujete například lyžařské 
zájezdy pro děti. Co vás k tako-
vému kroku vedlo?
Sport je pro mě základní náplň mého 
života a na různých sportovištích jsem 

prožil asi většinu svého volného času. 
Zároveň mi sport pomohl získat mnoho 
přátel, vytvořil mi nějaký žebříček hod-
not. A to všechno bychom měli doká-
zat předat i dalším generacím. Bohužel, 
jsou rodiče, pro které jsou lyžařské 
kurzy mimo jejich finanční možnosti 
a jejich děti by tak musely zůstat doma. 
To mi nepřišlo fér. A pokud máme šanci 
alespoň takhle něco změnit a někomu 
pomoci, tak to prostě udělat musíme. 
Věřím, že si z toho i ty děti odnesou do 
života to, že silní a velcí musí pomáhat 
slabším a těm, co to potřebují.

V  Karlových Varech se za 
poslední čtyři roky dokončila celá 
řada investičních projektů, ale 
byly spuštěny i  projekty zamě-
řené čistě na zlepšení života ve 
městě pro široké spektrum sku-
pin obyvatel. Mám teď na mysli 
například jízdné zdarma v hro-
madné dopravě. Jaký projekt 
udělal radost vám?
Je toho opravdu hodně, co se poda-
řilo. Město hodně investovalo do 
zanedbané sportovní infrastruktury, 
kompletní rekonstrukcí prošlo hřiště 
v Sedleci, nyní probíhá rekonstrukce 
fotbalového hřiště v  Drahovicích, 
určitě všichni sportovci a atleti přede-
vším ocení připravovanou rekonstrukci 
atletického stadionu v Tuhnicích. Po 
dlouhých letech se podařilo vedení 
KV Arény nastavit systém hospoda-
ření a navíc se prokázalo, že má tento 
sportovní komplex obrovský poten-
ciál ve službě veřejnosti. Dokončili 
jsme rekonstrukci Sadové kolonády, 
dokončuje se rekonstrukce Vřídelní 

kolonády, na magistrátu města byl 
zřízen Senior point, dále jsme zahájili 
tradici nového kulturního léta, nasta-
vili jsme spravedlivou podporu kultury 
a sportu, z důvodu bezpečnosti jsme 
provedli diagnostiku mostních kon-
strukcí a takto bych mohl pokračovat 
dále.

Co byste považoval za největší 
výzvu do dalšího volebního 
období?
Zastavení odlivu mladých lidí z našeho 
města a  z  regionu. To je naprostý 
základ pro to, aby se tady něco změ-
nilo. Musíme vytvářet takové město, 
které bude atraktivní pro mladé 
rodiny, pro vysokoškoláky. Musíme 
stavět nové a dostupné bydlení, vytvá-
řet kulturní prostředí pro mladší gene-
race a snažit se myslet více na ty, kdo 
v našem městě bydlí a vytvářejí z Varů 
to, co jsou.

Autor: redakce

Dostavba D6 na Karlovarsku se oddaluje
V roce 2023 měla být 
zahájena stavba úseku 
na D6 mezi obcemi 
Knínice a Bošov na 
Karlovarsku. Jde 
o jeden z posledních 
čtyř nových úseků, 
které se nacházejí na 
území Karlovarska.
Podle informací Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD) ale dochází k oddálení 
výstavby dálnice. Aktuálně pozasta-

vená trasa navazuje na stavbu Žalma-
nov-Knínice a  pokračuje východním 
směrem až ke stavbě Bošov-Lube-
nec. Je vedena mimo obydlené oblasti 
v mírně zvlněném terénu.

„Naší snahou je, aby byla do pěti 
let dálnice D6 mezi Prahou a Karlo-

vými Vary kompletní,“ představil plán 
dostavby dálnice D6 generální ředitel 
ŘSD Radek Mátl. To znamená, že se 
mění původní plán dostavby, který 
počítal s dokončením dálnice D6 do 
konce roku 2025. Tento termín se 
podařilo vyjednat předchozímu vedení 

Karlovarského kraje v čele s hejtman-
kou Janou Mračkovou Vildumetzovou 
(ANO).

V současné době to však vypadá tak, 
že se s politickými změnami ve vládě 
a na kraji, změnily i priority, v nichž nefi-
guruje náš region. Chybějící dálnice je 
přitom dlouhodobě jedním z největších 
problémů Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj tak nadále zůstává 
posledním regionem, který nemá 
napojení na dálniční síť v ČR. Otázkou 
je, proč odklad dostavby nejdůležitější 
dopravní infrastruktury našeho regi-
onu neřeší na vládní úrovni hejtman 
Petr Kulhánek (STAN/KOA).

Autor: redakce

Václav Skuhravý (Karlovaráci)
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Rekreační oblasti a životní prostředí
Nejen v našem regionu, ale v celé republice, se nachází nespočetně rekreačních oblastí. Tyto osady 
vznikaly především v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Bohužel v uvedených 
lokalitách nebyla řešena doprovodná infrastruktura potřebná k zajištění odvodu splaškových vod 
z rekreačních objektů, zásobování objektů pitnou vodou a zajištěním likvidace komunálního odpadu. 
V současné době musí tuto skutečnost 
řešit obce a města, v jejichž správním 
území se uvedené rekreační lokality 
nacházejí. Opravdu je to nelehký úkol 
a obce menšího rázu si v rámci svých 
možností nejsou schopny s uvedenou 
záležitostí poradit. Já osobně říkám, 
že zde máme starověká města bez 
infrastruktury a zároveň zde trpí cel-
kově životní prostředí v daném území. 
Spousta občanů se do uvedených 
lokalit hlásí k trvalému pobytu a obý-
vají své objekty celoročně. Mělo by být 
naším cílem tyto oblasti dále rozvíjet 
a  uvedenou infrastrukturu postupně 
vybudovat, a to především z důvodu 
ochrany životního prostředí v daném 
území. Bohužel v  současné době 
nejsou vypsány žádné dotační pro-
středky, které by bylo možné použít 
pro výstavbu uvedené infrastruktury. 
Osobně si myslím, že právě zde je 

potřeba apelovat na vládu, aby se touto 
problematikou začala vážně zaobírat. 
Jednou z cest je vypsat dotační tituly 
z českých národních prostředků, jeli-
kož z evropských dotací to není možné 
a tak velké rekreační oblasti jsou pře-

vážně naší raritou. To, že v uvedených 
rekreačních oblastech trpí životní 
prostředí, jistě všichni dobře víme. 
Dochází ke kontaminaci spodních vod, 
kontaminaci půdy a dalších nepřízni-
vých jevů. Bohužel hlavni příčinou je 
neukázněnost některých spoluobčanů 
a  dozorové orgány nejsou schopny 
tyto záležitosti důsledně kontrolovat. 
Dle mého názoru je jedinou možností 
začít postupně uvedenou infrastruk-
turu budovat. Mluvím z  vlastní zku-
šenosti. Město Hroznětín má ve své 
správě právě jednu z výše uvedených 
rekreačních oblastí a postupně se sna-
žíme uvedenou infrastrukturu nově 
stavět. Bohužel bez pomoci státu nám 
to půjde rozhodně pomaleji, jelikož 
finanční prostředky z našeho rozpočtu 
nám nedovolují provést stavby ve vět-
ším rozsahu. Přesto postupujeme eta-
pově, a to proto, že chceme žít v čistém 

životním prostředí nejen v intravilánu 
města, ale v  celém správním území. 
Samostatnou kapitolou je i  likvidace 
komunálního odpadu z daných lokalit. 
Vzhledem k  nedostatečné dopravní 
infrastruktuře je odvoz odpadu 
z rekreačních oblastí také značný pro-
blém. Svozové společnosti mají dnes 
moderní velkokapacitní dopravní pro-
středky a ty bohužel nejsou schopny 
projíždět ve špatně průjezdných čás-
tech. Samozřejmě obce svoz zajistí, ale 
mají vyšší náklady na likvidaci komu-
nálního odpadu. V případě, že uspěju 
v senátních volbách, jedním z mých cílů 
je právě zaměřit se na uvedené pro-
blémy a pokusit se danou záležitost 
řešit úpravou legislativy a dotační poli-
tiky našeho státu.

Autor: Martin Maleček
Konzultace: Ing. Martin Vinš 

poradce pro oblast životního prostředí

Martin Maleček (VOK - Volba pro kraj)

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S KANDIDÁTEM 
DO SENÁTU MARTINEM MALEČKEM
V květnu a červnu se s naším kandidátem potkáte vždy 
od 15 do 17 hod v Karlových Varech na těchto místech:
16. 5. Stará Role (ulice Počernická u Penny)

26. 5. Drahovice (ulice Lidická u Gymnázia)

31. 5. Tuhnice (ulice Krymská u Penny)

9. 6. Čankovská ( nám. 17. listopadu)

16. 6. Doubí (ulice Svatošská)

Kandidát VOK-Volba pro kraj s podporou Karlovaráků a Místní:
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Krajský předseda Trikolory skončil
Důvody a názory jsou 
pohledem komu-
nálního politika 
jiné, než veřejnosti, 
mimo jiné jsou také 
odrazem současného 
směřování strany, 
které neodpovídá 
původním ideálům.
Pane Drbohlave, proč jste ukon-
čil členství v hnutí Trikolora?
Členství ani tak ukončené nebylo, 
nezaplatil jsem členský příspěvek a mé 
členství zaniklo. Vstupoval jsem do 
Trikolory na podporu Václava Klause 
ml., který ji opustil a následně došlo ke 
změně politického směřování strany.

Jaké mate další politické ambice?
Zatím jsem bez politické příslušnosti, 
ale dostal jsem několik nabídek, jako 
manažer, od politických stran i hnutí, 
které zvažuji.

Souvisí nějak s ukončením poli-
tické práce současné soudní 
řízení proti Vám?
Myslím si a  doufám, že nesouvisí. 
Media a veřejnost mají právo na infor-
mace veřejně činných lidí, proto se 
zajímají a budou zajímat. Patří to do 
svobodné společnosti.

Můžete nám říct, co budete po 
ukončení aktivní politiky dělat?
Pracuji stále v  několika obchodních 
společnostech a politika na to nemá 
žádný vliv. Nikdy jsem neřekl, že skon-
čím s  politikou, proto je toto téma 
stále otevřené.

Jak dlouho jste působil v Karlo-
vých Varech?
Obchodně v Karlových Varech půso-
bíme od 90.tého roku a já osobně při-

bližně 5 let. Karlovy Vary jsou pro mě 
místem, které jsem si zamiloval.

Autor: redakce

Karlovy Vary odstraňují z ulic autovraky
Od začátku roku byly z ulic, veřejných pro-
stranství a odstavného parkoviště města, 
odstraněny čtyři desítky vozidel. Karlovy Vary 
tak využily větší zákonné možnosti k odstra-
nění nepojízdných a odstavených vozidel, 
kterou nyní města a obce mají k dispozici.
Podle radního města Martina Duška 
je to výsledek systematické kont-
roly a evidence. „Zvýšenou pozor-
nost jsme této problematice začali 
věnovat ihned poté, co vstoupil 
v  platnost nový zákon. Průběžně 
mapujeme celé území města a sna-
žíme se majitele nepojízdných vozi-
del a  autovraků přimět k  tomu, 
aby je sami odstranili, což se občas 
skutečně daří. V opačném případě, 
jak nám zákonné lhůty a prostředky 
umožňují, tato vozidla odstraňujeme 
sami,“ vysvětluje radní. Dále dodává, 
že město apeluje na majitele nepo-
jízdných vozidel, vraků nebo vozidel 
bez platné technické prohlídky, aby 
tato vozidla z ulic a parkovišť odstra-
nili sami. Za prvé si ušetří komp-
likace v  podobě správního řízení 
a náklady za odtah a za druhé městu 
ubude zablokovaných parkovacích 
míst, což bývá v hustěji osídlených 
lokalitách problém.

Ke konci března bylo na území 
města zaevidováno celkem 71 
odstavených, technicky nezpůsobi-
lých vozidel a autovraků, 40 z nich 
se nacházelo v  ulicích a  na veřej-

ných prostranstvích, dalších 31 na 
odstavném parkovišti. Čtyři desítky 
aut odstranili jejich majitelé sami 
na základě výzev městské policie 
a  odboru technického, který jako 

správce městských komunikací 
tuto agendu v součinnosti s odbory 
dopravy a  životního prostředí 
zastává. Kde výzvy nezabírají, násle-
duje nařízený odtah na odstavné 
parkoviště. Během března proběhl 
odtah prvních pěti letos odstavených 
vozidel, u kterých uplynuly zákonné 
lhůty a jejichž majitelé je sami neod-
stranili. Taková vozidla jsou umisťo-
vána na odstavné parkoviště.

Majitelé nepojízdných vozidel 
často neví, že dnes existují odborné 
firmy, které se specializují na legální 

odtažení s  likvidací takových vozů. 
Tyto f irmy někdy dokonce vyplácí 
takzvané šrotovné. Město se proto 
v  rámci řešení této problematiky 
zaměří i na osvětu. „Tato informace 
bude součástí neformální výzvy, 
kterou budeme umisťovat na odsta-
vená vozidla při jejich evidenci. I tato 
osvěta by nám mohla pomoci s tím, 
aby se autovraky a technicky nezpů-
sobilá vozidla v ulicích města objevo-
vala v daleko menším počtu,“ uzavírá 
Martin Dušek.

Zdroj: mmkv.cz
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Dalších 100 milionů na výměnu kotlů 
chce získat Karlovarský kraj
Karlovarský kraj 
schválil podání žádosti 
o dotace na výměnu 
kotlů za ekologičtější 
pro nízkopříjmové 
domácnosti. Cel-
kem by kraj chtěl 
od ministerstva 
životního prostředí 
získat na dotace přes 
100 milionů korun.
Otazníky ale visí ještě nad tím, jestli 
bude možné čerpat dotace i na ply-
nové kondenzační kotle, řekl dnes 
náměstek hejtmana Dalibor Blažek 
(Místní).

„V  tuto chvíli víme, že máme 
předběžné žádosti asi na 40 mili-
onů korun. Chceme mít ale rezervu 
až 100 milionů korun. Sběr žádostí 
bude totiž probíhat až do srpna. 
Máme tak prostor na to, že pokud 
přijdou další žádosti, mohli by lidé 
vyčerpat až 100 milionů korun,“ 
uvedl Blažek.

Podle Blažka se zatím jedná o tom, 
jestli se budou dotace vztahovat i na 
plynové kondenzační kotle. “Zatím 
se to jeví tak, že budou moci být 

proplaceny ty kotle, které byly nain-
stalované do doby podáni žádosti. 
Případně ty, které byly závazně 
objednány do 30. dubna,“ řekl.

Dotace by mohly získat domác-
nosti na výměnu kotlů za plynové 
kondenzační, kotle na biomasu 
s ručním nebo automatickým plně-
ním nebo na tepelná čerpadla. Od 
státu by mohli žadatelé získat od 100 
tisíc na plynový kotel až po 180 tisíc 
korun na tepelné čerpadlo.

I  v  souvislosti s  válkou, kterou 
rozpoutalo Rusko proti Ukrajině, 
se ale mění pohled na využívání 

zemního plynu. Monitorovací výbor 
Operačního programu Životní pro-
středí vyřadil podporu výměny kotlů 
na pevná paliva za kotle plynové 
z programu kotlíkových dotací pro 
nízkopříjmové domácnosti. Výbor 
tak podle ekologů učinil na podnět 
Evropské komise. Ministryně život-
ního prostředí Anna Hubáčková 
(KDU-ČSL), dnes řekla, že se vše 
ještě zvažuje. „Musíme pečlivě zvá-
žit, protože není úplně rozhodnuto, 
co s tím plynem. Teď slyším z Evrop-
ské komise, že se uvažuje o společ-
ných nákupech plynu. Takže musíme 

to pečlivě zvážit, samozřejmě ta 
úvaha tady na stole je,“ řekla.

Kraj už má za sebou dvě vlny dotací 
na ekologické kotle, kdy v první vlně 
bylo proplaceno 624 výměn v  cel-
kovém objemu 70,9 milionu korun 
a ve druhé vlně 621 výměn v objemu 
63,2 milionu korun. Aktuální třetí 
vlna tzv. kotlíkových dotací má zajiš-
těno f inancování pro 1126 dílčích 
projektů v celkovém objemu 125,2 
milionu korun a  na dofinancování 
čeká více než 250 žádostí s tím, že 
žádosti kraj stále přijímá.

Autor: redakce

Volební průzkum: Komunální volby by v Karlových 
Varech vyhrálo hnutí ANO před Karlovaráky
Jak ukázal aktuální 
volební průzkum 
společnosti SANEP, 
nadcházející komunální 
volby v Karlových 
Varech mohou být 
opět v režii hnutí ANO, 
a to se ziskem 24,1 %.
Na druhém místě by skončilo lokální 
hnutí KARLOVARÁCI se ziskem 
16,1 %.

Na třetím místě je Karlovarská 
občanská alternativa - KOA, která 
by získala 10,7 % a  těsně čtvrtá se 
umístila ODS s 9,8 % volebních pre-

ferencí. Pátí jsou dle průzkumu Piráti 
6,1 % a šesté je SPD, které by aktu-
álně volilo 5,2 % voličů.

Ostatní strany a hnutí by potřeb-
nou pětiprocentní hranici pro zisk 
zastupitelských mandátů zatím nezís-
kaly.

Aktuální průzkum volebních prefe-
rencí pro komunální volby je pouze 
orientační a platný aktuálnímu politic-
kému dění v současné době. Je nutné 
říci, že f inální volební kandidátky 
budou známy nejspíše až v průběhu 
srpna a  do říjnových voleb je ještě 
dlouhá doba. Do volebních nálad 
mohou poměrně zásadně zasáhnout 
nejen současné mezinárodní politické 
události, ale i celkové dění na domácí 
a komunální politické scéně.

Zdroj: SANEP

Volební preference – Komunální volby Karlovy Vary
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Artur Omarov je na vrcholu sportovní kariéry
Jen málo současných sportovců silových a bojových umění má notnou dávku disciplíny a sebezapření. 
Sport a umění mají podobný základ, protože nadání často mnohonásobně převáží úmorná dřina, která 
bez silné vůle nestačí k tomu, aby se sportovec dostal na chvíli ke skutečnému vrcholu.
Arture, jak jste se dostal z býva-
lého východního bloku do Čech?
Bylo mi šest let, když jsem v roce 1993 
přijel s maminkou do Čech. Narodil 
jsem se v Dagestánu, kde mám polo-
vinu rodiny.

Pro cizince je čeština někdy 
nepřekonatelný oříšek, jak tomu 
bylo u vás?
Ve škole jsem platil díky špatné češtině 
k horším žákům. Ani doma jsem neměl 
mnoho podpory, protože se u nás mlu-

vilo jen rusky, a to pro mě představovalo 
veliký problém. Jazyková bariera je dnes 
překonána, ale trvalo mi to dlouho.

Dnes patříte k nejlepším, jak jste 
se dostal v Čechách k bojovým 
uměním?
Už od mala jsem měl potřebu se prosa-
dit v silovém sportu. Bavilo mě karate, 
ale jen krátce stejně jako box. Protože 
bezkontaktní příprava mě spíš odrazo-
vala, našel jsem se teprve v řeckořím-
ském zápasu.

Jak to myslíte, našel jsem se?
Už při prvním zápasu zjistíte, na jakém 
místě řebříčku se nacházíte, kdo je nad 
vámi a koho udoláte. Měl jsem hned 
jasno, co je mým cílem a  čeho chci 
dosáhnout. Tomu odpovídala i moje 
dlouhá cesta.

Kdo byl první člověk, který vám 
pomohl najít sebe sama v  silo-
vých sportech.
Byl to Milan Benedikovič, pak už šlo vše 
dál a lidí, kteří mi na mé cestě pomohli 

je mnoho, ale Milan byl první, který mi 
dal směr.

Co Váš poslední úspěch?
Byla to jednoznačně kvalifikace na 
Mistrovství světa, kde jsem pora-
zil Litevce. Otevřela se mi cesta na 
Olympiádu do Tokia, kde jsem bral 
jedenácté místo.

Kam máte namířeno dál?
Trénuji a připravuji se na olympiádu, 
která bude v roce 2024 v Paříži. To je 
můj aktuální cíl, i když těch cílů je samo-
zřejmě více.

Prý se pohybujete i  na půdě 
MMA?
Ano, aktivně pomáhám a zároveň tré-
nuji s  několika českými borci hlavně 
wrestling.

Zvládáte vše na jedničku v četně 
rodiny?
Snažím se. Doma poslouchám man-
želku. Máme spolu dcerku a syna. Rodina 
je mou oporou a bezpečným přístavem 
jako Chomutov, kde jsem doma.

Autor: redakce

Vzniká nová politická strana PRO
Jedním ze zakladatelů 
projektu Charta22 
je Jindřich Rajchl. 
Celý projekt sdružuje 
lidi za účelem 
udržení svobody 
slova a projevu. 
Ale má vzniknout 
i politická strana.
Dříve jste působil v  hnutí Tri-
kolora, co bylo příčinou Vašeho 
odchodu?
Po odchodu Václava Klause ml. 
došlo k  celé sérii chyb, tak jsem 
se rozhodnul Trikoloru opustit 
a  jít vlastní cestou. Po posledních 
volbách Trikolora směrovala spíš 
k  extremismu, což je mi cizí. Chci 
vytvořit seriózní ekonomický model 
politiky, která bude blíže občanům. 
Naším cílem je svobodný, prosperu-
jící a šťastný život.

Právo, respekt odbornost (PRO) 
má být Vaším dalším projektem?
V současné době se mnoho lidí ptá, co 
bude dál, protože vláda je zklamala. 
Právo, respekt a odbornost bude nová 
politická strana. Máme připravený 
skvělý program s podporou vynikají-
cích odborníků, nejen s řešením ener-
getiky, ale komplexním ekonomickým 
programem státu. Myslím si, že vláda 
premiéra Fialy nedovládne. Klíčovým 

tématem je pro nás ochrana svobody 
slova, proto aktuálně zastupuji maji-
tele tří z devětadvacíti zablokovaných 
webů. Podal jsem několik civilních 
žalob a trestní oznámení na premiéra 
ČR Petra Fialu pro pomluvu. V právním 
státu si nikdo nemůže svévolně rozho-
dovat.

Kdy zahájíte činnost politické 
strany?
Politický projekt jsme již veřejně před-
stavili. Aktuálně čekáme na registraci 
u  ministerstva vnitra. Hned po té 
začneme vytvářet strukturu a pracovat 
pro občany naší země se zaměřením na 
konkrétní problémy, které skutečně 
lidi trápí a nikoli se zabývat nicotnými 
problémy a  mediálními triky, jak to 
ukazuje současná vláda.

Chcete se účastnit letošních 
komunálních voleb?
Máme ambici nabídnout především 
nezávislé kandidáty i do komunálních 
voleb. Dovedu si představit kandi-
dátky do komunálu snad se všemi, 

kteří mají v úmyslu prosazovat zdraví 
rozum. Chceme dělat politiku zalo-
ženou na běžných potřebách mnoha 
lidí, kteří dnes ztrácí důvěru v politiku, 
představující více zájmy nadnárodních 
korporací, nečitelné zájmy EU a neřeší 
potřeby obyčejných lidí.

S kým ne?
Náš program se odlišuje v  mnoha 
směrech od KSČM a Pirátů. Na vládní 
úrovni to bude naprosto jasné, ale 
v malých obcích to niky nebylo o stra-
nách, ale především o lidech. Tam si 
dokážu představit spolupráci, pokud 
nebude zasažena jen ideologií, ale 
povede ku prospěchu všech občanů.

Co chcete nabídnout lidem?
Chceme přinést skutečně nový styl 
politiky s důrazem na řešení potřeb lidí, 
které upřednostňujeme před zájmy 
velkých nadnárodních společností 
a diktaturou Evropské unie. Chceme, 
aby se o lidech rozhodovalo u nás a ne 
daleko za našimi hranicemi.

Autor: redakce
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Krajská záchranka obnoví vozový park
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje získá v souladu s programem rozvoje 
kraje v sociální oblasti a zdravotnictví sedm nových technických vozidel. Realizaci 
zadávacího řízení této nadlimitní zakázky schválila Rada Karlovarského kraje.
Zdravotnická záchranná služba Karlo-
varského kraje plánuje zakoupení vozi-
dla pro technika spojů, technika pří-
strojů, tři vozidla pro techniky oblasti, 
vozidlo pro zajištění materiální obsluž-
nosti a jeden vůz pro inspektora pro-
vozu. Náklady budou činit téměř 9,7 
milionu korun. Zakázka bude hrazena 
ze schváleného rozpočtového výhledu 
na rok 2023, ve kterém by zmíněné 
automobily měly být záchranné službě 
dodány.

„Karlovarský kraj pravidelně pod-
poruje obměnu vozového parku 
záchranné služby, kdy se jedná 
o  sanitky a  vozy lékařů. Tentokrát 
se jedná o pořízení nových technic-

kých vozidel, která jsou také velmi 
důležitá a potřebná při zásazích nej-
různějšího charakteru. Protože je 
naší snahou nejen podpora, ale také 
snaha o  zvyšování kvality posky-
tovaných služeb v  rámci zdravot-
nické záchranné služby, považujeme 
zakoupení nových technických vozů 
za naprosto zásadní,“ uvedl hejtman 
Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Zadávací řízení bude realizováno 
formou otevřeného nadlimitního 
řízení. Nabídky budou hodnoceny 
podle ekonomické výhodnosti, tedy 
podle nejnižší nabídkové ceny.

Zdroj: Krajský úřad 
Karlovarského kraje

Děkujeme za vaše dary do sbírky
Díky sbírkové akci „Naplňte dětem batoh do školy“, kterou jsme 
vyhlásili v polovině března, se podařilo pro děti ukrajinských uprchlíků 
nashromáždit desítky batohů, penálů a dalších školních pomůcek.
Věnovali je nejen obyvatelé města. 
Velké díky všem!

Část vybavení pro školáky už 
byla předána několika ukrajinským 
rodinám, kterým pomohlo zajis-
tit ubytování město Karlovy Vary. 
Další nashromážděné pomůcky byly 
předány skladu humanitární pomoci 
města, které funguje ve školním 

objektu na nábřeží Jana Palacha. Zde 
si mohou na základě platného dět-
ského víza rodiče ukrajinských dětí 
ve věku od 5 do 15 let batohy a další 
vybavení vyzvednout.

„Je skvělé, kolik občanů nejen 
Karlových Varů se do sbírky zapo-
jilo a  kolik toho do sbírky přinesli. 
Mezi dary se našla i  spousta zcela 

nových batůžku a penálů. Velkou část 
batohů zjevně připravovaly zkušené 
maminky, protože jsme v nich našli 
i přezůvky, krabičky na svačinu, láhev 
na pití a  další výbavu, kterou děti 
pro zapojení se do školní výuky také 
potřebují,“ konstatuje primátorka 
Andrea Pfeffer Ferklová.

Zdroj: mmkv.cz

Karlovarská ODS si zvolila svého lídra
Karlovarská ODS si na 
svém úterním volebním 
sněmu zvolila lídra, 
který povede občanské 
demokraty v podzim-
ních komunálních 
volbách. Lídrem a záro-
veň kandidátem na 
primátora za ODS byl 
zvolen Jiří Vaněček.

Jiřímu Vaněčkovi je 48 let, je ženatý 
a má tři dcery. Od roku 2010 je před-
sedou karlovarské ODS a  od roku 
2012 zároveň předsedou ODS v Kar-

lovarském kraji. Z  veřejných funkcí 
dlouhodobě působí v pozici předsedy 
správní rady Nadace města Karlovy 
Vary a  předsedy představenstva 
Dopravního podniku Karlovy Vary.

V tajné volbě jej zvolilo 29 z 31 voli-
telů. „Velice si vážím silného mandátu, 
kterého se mi od členské základny 
dostalo. Je to zároveň velká výzva 
a  zodpovědnost splnit očekávání 
a doufám, že se s tím se ctí poperu,“ 
uvedl ke své nominaci lídr kandidátky.

Na kandidátku ODS byli dále zvoleni 
dosavadní náměstek primátorky Petr 
Bursík, člen zastupitelstva města Viktor 
Linhart, bývalá starostka Smolných Pecí 
a  realitní makléřka Romana Mareč-
ková, krajský ředitel České obchodní 
inspekce Jan Řezáč a ředitelka KV City 

Centrum Simona Vránová. Ve druhé 
polovině byli zvoleni Tomáš Nesrsta, 
Vladimir Hůrka, Petr Dohnal a Roman 
Bílský.

V  tuto chvíli bylo zvoleno prvních 
deset kandidátů. Zbytek kandidátní 
listiny bude dovolen podle výsledků 
vyjednávaní a rozhodnutí, zda v pod-
zimních volbách bude ODS kandido-
vat společně s  KDU-ČSL a  TOP09 
pod platformou SPOLU či samostatně. 
Tato jednání stále probíhají. V letošních 
volbách budou na kandidátní listině za 
ODS zastoupeni i nezávislí kandidáti 
bez politické příslušnosti, kteří se roz-
hodli občanské demokraty podpořit. 
Tato jednání také nejsou doposud 
ukončena.

Autor: redakceJiři Vaněček, BBA (ODS)
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Hasiči budou mít v Ostrově novou 
výjezdovou stanici
V Ostrově na Karlovarsku brzy započne budování nové výjezdové stanice Hasičského 
záchranného sboru Karlovarského kraje. Financování je schválené. Celková investice 
činí téměř sedmdesát milionů korun a podpoří ji z valné většiny Evropská unie 
z Integrovaného regionální operačního programu. Zbytek půjde ze státního rozpočtu.
Výjezdová stanice HZS Ostrov v sou-
časné době v rámci plošného pokrytí 
jednotkami PO v Karlovarském kraji 
chybí. Vybudování nově vyřeší nedo-
statek bezpečného a kapacitně odpo-
vídajícího zázemí potřebného při 
řešení různých druhů krizových situ-
ací a  mimořádných událostí, včetně 
mimořádných událostí z důvodů pan-
demie Covid-19 a změn klimatu. Také 
tím budou zajištěny podmínky pro 
rychlý výjezd složek IZS k mimořádné 
události, přijatelnou reakční dobu pro 
efektivní nasazení složky IZS u mimo-
řádných událostí a  odpovídající péči 
o  zásahovou techniku, což by mělo 
posílit odolnost, vybavenost a připra-
venost HZS Karlovarského kraje.

O výstavbu této stanice usiluje sbor 
už dlouhou dobu. Aktuálně je připra-
vena kompletní zadávací dokumentace 
a  začne se vybírat zhotovitel stavby. 
Chystaná stavba bude z 85 % spolufi-
nancována ze strukturálního fondu EU 
(ERDF) a podíl financování ze státního 
rozpočtu bude činit zbývajících 15 %. 
Celková investice je vykalkulována na 
68 200 000 korun.

Zdroj: HZS Karlovarského kraje

Další úsek páteřní cyklostezky 
propojí Dalovice a Šemnici
Karlovarský kraj 
připravuje výstavbu 
dalšího úseku páteřní 
Cyklostezky Ohře, kte-
rý povede z Dalovic do 
Všeborovic a Šemnice. 
Cyklisté tak nebudou 
muset překonávat sil-
nici s rušným provo-
zem a bezpečně poje-
dou po cyklostezce.
„Nový úsek je dlouhý 1,5 kilome-
tru a  naváže na část cyklostezky 
u  Šemnice, která byla dostavěna 

před dvěma lety. Nyní se tedy vra-
címe zpět směrem na Karlovy Vary. 
Na projekt se budeme snažit získat 
dotaci z  EU. Stavba začíná u  Dra-

hovické lávky přes Ohři a na konci 
se napojí na místní komunikaci pro-
cházející chatovou osadou Všebo-
rovice. Součástí stavební akce bude 

lávka v délce 18 metrů přes Vitický 
potok, stavebníci také vybudují tunel 
ve skalním masívu v délce skoro 9 
metrů,“ vysvětlil uvolněný zastupitel 
Pavel Čekan.

Celkové výdaje spojené s přípra-
vou a  realizací stavby dosáhnout 
41,5 milionu korun. Z  toho by 85 
procent měl kraj získat z Integrova-
ného regionálního operačního pro-
gramu, zbývající f inance by šly z kraj-
ského rozpočtu.

Po ukončení projektové přípravy 
se počítá se zahájením stavby počát-
kem příštího roku. „Předpokládáme, 
že nový úsek cyklostezky bude 
hotový na konci roku 2024, v nové 
sezóně pak začne sloužit cyklistům,“ 
dodal Pavel Čekan.

Autor: redakce
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Vážení čtenáři,
již nevydáváme Karlovarky 
pouze v tištěné (měsíční) 
a denní facebookové formě, 
jako tomu bylo doposud. 
Od této chvíle pro Vás 
připravujeme nejnovější 
aktuality z karlovar-
kého kraje také 
na našich webo-
vých stránkách.

KARLOVARKY
MAJÍ TAKÉ
SVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY

Karlovarky
WWW.KARLOVARKY.CZ

Zajímají nás Vaše názory, příspěvky na 
aktuální témata v Karlovarském kraji

Své náměty pište na: redakce.karlovarky@gmail.com
Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor. Redakce 
příspěvky neupravuje po stránce gramatické nebo 

stylizační. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce.

BLOG OBČANA
Chcete mít zde příspěvek?

Symfonici jsou špás, který 
si město nemůže dovolit
Karlovarští hudebníci hrající z veřej-
ných peněz občanů stále nemají dost, 
a proto se chystají založit klub mece-
nášů, který by měl dál sponzorovat 
svévoli, kterou provozují za veřejné 
peníze, včetně rozkulhaného marke-
tingu toho nejhrubšího zrna.

Jak to bylo krásné v  dobách, 
když malý lázeňský orchestr hrál na 
pokyn konšelů pro lázeňské hosty. 
V posledních létech se téměř stovka 
agresivních a dobře organizovaných 
zaměstnanců podbízí občanům hrou 
mezi paneláky na sídlištích i přesto, 
že si je nikdo neobjednal.

Malé lázeňské těleso nebylo zalo-
ženo roku 1835 pro občany města, 
ale najatí muzikanti primárně půso-
bili pouze jako sezónní lázeňské 
těleso pro potěchu hostů při pitných 
kůrách na kolonádách.

Město, jakým jsou Karlovy Vary, si 
veliké hudební těleso formátu milió-
nové Prahy s počtem obyvatel pod 
padesát tisíc, už dlouhé roky nemůže 
dovolit. I přesto se neziskové KSO 
v  poslední době rozrůstá do stále 
větších rozměrů. Je stále agresiv-
nější a soustavně se dožaduje dalších 

a dalších veřejných peněz, nejen od 
občanů Karlových Varů, kteří ho mají 
na krku jako obří vězeňskou kouli. 
Dokonce se mezi symfoniky objevují 
politici z hnutí KOA, ze kterého se 
rekrutoval i  současný hejtman Petr 
Kulhánek. Po jeho osmileté vládě se 
dnes město zmítá v obřích dluzích. 
Právě za hnutí KOA došlo v  KSO 
k nástupu hráčů na politické kandi-
dátky.

V posledních létech si karlovarští 
„hudební agresoři“ ukusují každo-
ročně z peněz občanů města částku 
okolo 35 miliónů. Kromě toho vyjí-
dají i  z  rozpočtů jiných městských 
organizací. Mezi dalšími sponzory 
jsou většinou hotely, kde muzikanti 
po večerech „melouchaří“ nebo pře-
spávájí přespolní hráči.

Za městské miliony nabízí poslech 
průměrné hudební kvality pro směš-
ných cca 200 posluchačů ze 48 tisí-
cového města.

Karlovarský orchestr se dá úspěšně 
přirovnat ruskému „Zilu“, který svou 
spotřebou „sto na sto“ proslul jako 
věčně hladový Otesánek.

Autor: Lukáš Fujerik

INZERUJTE ONLINE
BANNEROVÁ REKLAMA

Počet týdnů 1. týden 2. týdny 3. týdny Celý měsíc

Rozměr banneru 380 x 380 px

Cena 800 Kč 1 400 Kč 2 000 Kč 2 600 Kč

Rozměr banneru 380 x 800 px

Cena 1 200 Kč 2 200 Kč 3 000 Kč 4 000 Kč

Jedná se o bannery, které jsou umístěny v pravém sloupci stránky a zobrazují se, jak na hlavní straně, tak vždy u 
každého článku rovněž v pravém sloupci.

BANNERY V TEXTU ČLÁNKU NEBO POD ČLÁNKEM
Rozměr banneru v textu: 850 x 200 px Cena: 250 Kč
Rozměr banneru pod článkem: 850 x 200 až 1600 px 
Cena: dle domluveného rozměru, od 250 Kč
Tyto reklamní bannery se zobrazí pouze v jednom článku, který 
zveřejňuje redakce jako svůj zpravodajský obsah.

VÍCE INFORMACÍ NA WEBU

WWW.KARLOVARKY.CZ
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CHCETE, ABY
SE O VÁS VĚDĚLO?
INZERUJTE ZDE
V KARLOVARKÁCH!
Nabízíme vám možnost
umístění inzerce v tomto
měsíčníku.

Náklad: 30.000 ks
Distribuce: ZDARMA
Cena za inzerci: již od 3.500,–
Grafické zpracování inzerce ZDARMA
Možnost vkládaného letáku: ANO
Možnost PR článku: ANO

Volejte: +420 774 308 970

POZEMEKY K PRONÁJMU V BLÍZKOSTI
OC TESCO V KARLOVÝCH VARECH

Kontakt:
telefon: +420 728 800 080
email: asistentka@milenium3000.cz

parcelní číslo 504/2 | cena dohodou | volný ihned

parcelní číslo 509/26 | cena dohodou | volný ihned

parcelní číslo 512/6 | cena dohodou | volný ihned

CENÍK INZERCE:

1/1 vnitřní strana 18.000 Kč

1/2 vnitřní strany 9.000 Kč

1/3 vnitřní strany 6.000 Kč

1/4 vnitřní strany 4.500 Kč

Umístění inzerce na 2., 3. nebo 4. stranu obálky +100 % ceny.
Samozřejmostí jsou slevy při dlouhodobé spolupráci.
Každý náš partner, který inzeruje v našem tištěném měsíčníku 
(minimálně při objednání inzerátu o rozměru 1/2 strany) navíc 
získává jako bonus, a to zcela ZDARMA jeden PR článek na našich 
webových stránkách.
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

1/1 strana
203 x 272 mm

1/2 strany
203 x 136 mm

1/3 strany
203 x 90 mm

inzerce
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inzerce

Držitelé Senior Pasů najdou v novém 
katalogu kompletní přehled slev
Lidé v Karlovarském 
kraji starší 55 let, kteří 
si pořídili Senior Pas, 
najdou v infocentrech, 
turistických centrech 
i na úřadech měst 
a obcí nové katalogy 
poskytovatelů slev.
V katalogu zjistí, kolik obchodů a zaří-
zení výhodné nabídky poskytuje 
a v jaké výši.

Díky Senior Pasům je možné čerpat 
zajímavé slevy týkající se péče o zdraví, 
trávení volného času, vzdělávání. 
Například pro ty, kteří chtějí cestovat 
vlakem, platí sleva u  Českých drah 
v Karlovarském kraji 33 procent z ceny 
450 Kč na In Kartu ČD s aplikací IN 25. 
Prodejní cena pro držitele Senior Pasu 
je tak 350 Kč.

Karlovarský kraj pro tento rok při-
pravuje řadu akcí s účastí zdarma, které 
jsou určeny především právě pro drži-
tele Senior Pasů. „Patří mezi ně kurzy 
asertivity pro seniory v Chodově, kurz, 
který se bude konat v  Mariánských 
Lázních a v Sokolově a pomůže star-

ším lidem blíže poznat funkce chytrého 
telefonu. Dále chystáme i kurz zamě-
řený na trénink paměti, a to konkrétně 
v  Aši. Plánujeme ale také podzimní 
oslavu Mezinárodního dne seniorů, 
jež se tentokrát uskuteční v Karlových 
Varech a  v  Chebu,“ upřesnil krajský 
radní Robert Pisár.

Informace o  jednotlivých akcích 
včetně termínu a místa konání bude kraj 
postupně zveřejňovat. V Karlovarském 
kraji je aktuálně 19 tisíc držitelů Senior 
Pasů. Více o slevách a výhodách spoje-
ných se Senior Pasy najdou zájemci na 
internetových stránkách projektu .

Autor: redakce

Úspěchy jsou, i přes mimořádně obtížné podmínky
Uplynulé volební období se rozhodně 
nedá považovat za běžné. Političtí 
představitelé měst a  obcí se museli 
vypořádat s dvouletým obdobím pan-
demie a v posledních týdnech i s válkou 
a příchodem uprchlíků. I Karlovy Vary 
na tom jsou stejně.
„U nás je situace o to horší, že Kar-
lovy Vary jsou stovky let postaveny na 
turistickém ruchu a příchodu zahranič-
ních hostů. Kvůli covidu, ale nyní i kvůli 
válce na Ukrajině, se prakticky zastavil 
příchod klientů z východu, která tvořila 

výraznou část lázeňských hostů,“ říká 
karlovarský radní Václav Skuhravý.

Ve Varech se na dva roky prakticky 
zastavil život. Dvakrát neproběhlo 
ani tradiční zahájení lázeňské sezóny, 
zrušen byl i Mezinárodní filmový fes-
tival Karlovy Vary, který je tahákem 
pro tisíce lidí z celé Evropy, sportovní 
utkání měla omezenou návštěvnost 
a  je i  řada akcí, které zanikly úplně. 
Václav Skuhravý k tomu říká: „Museli 
jsme na nové podmínky reagovat 
velmi pružně. Snažili jsme se pomáhat 

provozovatelům lázeňských domů, 
vycházeli jsme vstříc každému, kdo 
se ocitl v tísni. I několikrát ročně jsme 
museli upravovat schválený rozpočet 
města, a i přesto jsme snažili naplňovat 
naše programové prohlášení. Byly to 
opravdu mimořádné dva roky.“

I přes složitou situaci považuje sou-
časné vedení města uplynulé čtyři roky 
za úspěšné. Proběhla rekonstrukce 
Mlýnské, Sadové i Vřídelní kolonády, 
začala rekonstrukce dopravního ter-
minálu na Tržnici, byla dokončena 

výstavba Dvorského mostu a  bylo 
zavedeno i jízdné zdarma pro děti do 
osmnácti let. „Asi žádné zastupitelstvo 
v moderní historii města nemělo tak 
komplikované podmínky pro práci, 
jako to naše. Jsem proto pyšný, že se 
podařilo dotáhnout řadu investič-
ních projektů a hlavně připravit pro-
jektovou dokumentaci pro desítky 
nových projektů a plánů. Protože naše 
město se musí vyvíjet,“ uzavřel Václav 
Skuhravý.

Autor: redakce
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Karlovy Vary vylepší město na základě ankety
Město Karlovy Vary 
letos poprvé uspořá-
dalo anketu s názvem 
Čtvrti sobě! – Co byste 
změnili ve Vaší čtvrti. 
Občané tak měli mož-
nost podávat konkrét-
ní návrhy na zlepšení 
své části města.
Anketa byla uzavřena 15.  února, 
takže už jsou známy výsledky a pro-
jekty na zlepšení jednotlivých částí 
města se začínají rozjíždět.

Tento program spustilo město 
Karlovy Vary v letošním roce poprvé 
a z rozpočtu města se na něj vyčle-
nilo 5 250 000 korun. Tato částka 
bude rozdělena, aby se dostalo na 15 
městských částí. To znamená, že na 
každou z nich vyjde 350 000 korun. 
Podmínkou pro realizaci jednotlivých 
projektů je, aby bylo možné je reali-
zovat v rámci roku 2022 a měly pro 
danou lokalitu přínos. Také by neměly 
překročit výše zmíněnou sumu, která 
sice není závratná, ale svůj účel splní. 
Cílem programu totiž není městské 
čtvrti nějakým způsobem z  gruntu 
přebudovat a vystavět např. parko-

vací dům nebo novou školu. Spíše jde 
o menší změny k lepšímu. Někde se 
dá vylepšit veřejné prostranství, jinde 
doplnit dětské hrací prvky či přeměnit 
zanedbané zákoutí na parčík.

Lidé mohli své nápady sdílet pro-
střednictvím formuláře, který vyšel 
v  únorových Karlovarských Rad-
ničních listech. Rozhodovalo se 
podle určitých kritérií, k nimž patřily 
zejména proveditelnost, udržitelnost, 
prospěšnost a  přínosnost. Vítané 
byly zvláště nápady, které rezono-
valy s přáním více lidí. Celý program 
byl hlavně o hledání možného řešení 
a návrhů přišlo opravdu hodně.

„Očekávali jsme pár desítek odpo-
vědí, ale odezva nás velice příjemně 

překvapila, odpovědělo téměř čtyři 
sta lidí a napsali nám 564 nápadů na 
zlepšení,“ uvedl první náměstek pri-
mátorky Tomáš Trtek.

Průzkum se konal v  první polo-
vině února. Do poloviny března byly 
návrhy vyhodnoceny vedoucími rele-
vantních odborů a organizací města 
dle zmíněných kritérií.

Z jejich hodnocení 
vzešly tyto projekty:
• Úprava dětského a volnočasového 

hřiště v ulici S. K. Neumanna

• Oplocení a dřevěné pódium 
na dětském hřišti Čankov

• Revitalizace sadu Třešňovka 
v Doubí, vytvoření odpočinkové 
zóny s posezením

• Úprava okolí rybníčku 
v ulici Mozartova

• Úprava, doplnění a oplocení 
dětského hřiště v ulici Karla Kučery

• Úprava dětského hřiště v ulici Tylova

• Zhodnocení dětského hřiště 
Olšová Vrata, oprava altánu 
a úprava rybníčku

• Herní prvky, pískoviště a volejbalové 
sloupky na hřišti Počerny

• Vybudování nového 
dětského hřiště v Rosnici

• Workoutové a herní prvky, oplocení 
a lavička dětského hřiště Mládežnická

• Herní prvky, pískoviště a lavičky 
dětského hřiště Sedlec – park

• Herní a workoutové prvky, pískoviště 
a stojan na kola hřiště Rolavská

• Herní prvky a pískoviště dětského 
hřiště Náves – Sopečná ulice

• Úpravy hřiště Vrázova

Podle náměstka Trtka chce město 
zkušenosti z letošního ročníku využít 
i v příštím roce.

Zdroj:mmkv.cz

Na silnici I/21H 
probíhá oprava 4 mostů
Na silnici I/21H u obce Drmoul pro-
bíhá současně oprava čtyř mostů 
jdoucích za sebou. Dva mosty jsou 
již zdemolované a  aktuálně probí-
hají práce na propustcích. Úsek je 
zcela uzavřen a  na řidiče zde čeká 
dopravně značená objízdná trasa po 
novém obchvatu na silnici I/21. Zho-
tovitelem prací v hodnotě 8,2 mil. Kč 
je společnost Lizdroj s.r.o. Rekon-
strukce plánujeme ukončit tento rok 
v červenci. Řidičům se omlouváme za 
komplikace.

Nyní se také pracuje na dvou úse-
cích, kterými řidiči projedou jedním 
jízdním pruhem. Na prvním úseku od 
Karlových Varů řídí kyvadlový provoz 
regulovčíci a na druhém úseku sema-
fory. Aktuálně zde probíhá frézování 
a výkopové práce. Kompletní rekon-
strukci plánujeme ukončit v  červnu 
tohoto roku.

Zhotovitelem prací v celkové hod-
notě 9,39 mil. Kč bez DPH je spo-

lečnost Berger Bohemia. Minulý rok 
jsme zde dokončili přemístění stáva-
jících uličních vpustí a osazení nových 
obrubníků, což probíhalo současně 
s pracemi investovanými obcí.

Zdroj:ŘSD ČR

Dětské a volnočasové hřiště v ulici S. K. Neumanna, Bohatice

Obnovený památník 
v Olšových Vratech
V  Olšových Vratech byl  ve čtvr-
tek 24.  března odhalen obnovený 
Památník obětem světových válek. 
Jeho obnovu inicioval Spolek přátel 
Olšových Vrat, Statutární město Kar-
lovy Vary ve spolupráci se svou pří-
spěvkovou organizací Správou lázeň-
ských parků zajistilo opravu a  očiš-
tění poškozeného kamene a výrobu 
nových pamětních desek. Náklady na 
renovaci pomníku činily 50 tisíc korun.

„Dnes zde vzpomínáme na oběti 
dvou světových válek. A  přitom se 
dění kolem nás v posledních týdnech 
vyvíjí tak, že si usilovně přejeme, 
aby k  nim nepřibyly oběti případné 
další, třetí světové války.“ uvedla při 
odhalení primátorka Karlových Varů 
Andrea Pfeffer Ferklová.

Foto: MMKV
Autor: redakce
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Pražský hrad zahájí 1. dubna turistickou sezonu
Kromě návštěvnických objektů zpří-
stupní veřejnosti po zimní přestávce 
také Královskou zahradu, Horní Jelení 
příkop a  Jižní zahrady. Návštěvníci 
na Hradě uvidí i panelovou výstavu 
věnovanou 150. výročí narození slo-
vinského architekta Jožeho Plečnika. 
ČTK to sdělil mluvčí Správy Praž-
ského hradu Jan Pastor.
Kromě katedrály svatého Víta, Sta-
rého královského paláce, baziliky sva-
tého Jiří a Zlaté uličky s věží Dalibor-
kou se návštěvníkům otevře Králov-
ská zahrada s renesanční Míčovnou, 
Královským letohrádkem nebo zre-
konstruovanou prezidentskou rezi-
dencí. „V létě se zde znovu uskuteční 
Letní Shakespearovské slavnosti, 
ovšem letos to bude v  Královské 
zahradě naposledy, od příštího roku 
se scéna vrátí před Nejvyšší purkrab-
ství,“ uvedl. Novinkou na Pražském 
hradě je i možnost zakoupení okru-
hových vstupenek pomocí QR kódu 
přes mobilní telefon. Jejich cena se 
podle Pastora v této sezoně nezvýší.

Od 1. dubna bude v Tereziánském 
křídle Starého královského paláce, 
pod Plečnikovou vyhlídkou a ve ven-
kovních prostorech areálu Hradu, na 
místech spjatých s působením Masa-
rykova dvorního architekta Jožeho 
Plečnika, panelová výstava o životě 
a  díle tohoto významného slovin-
ského rodáka.

Po dvouleté pauze způsobené 
pandemií koronaviru se v  sobotu 
14. května v areálu Pražského hradu 
opět uskuteční slavnostní zahájení 
letní sezony, kdy budou zdarma ote-
vřeny návštěvnické objekty. „Plánu-
jeme zpřístupnit také reprezentační 
prostory v Novém paláci Pražského 
hradu. Otevřeme také expozici 
Domu sokolníka a  v  Královské 
zahradě vyroste lovecký tábor, kde 
budou k vidění koně, dravci, lovečtí 
psi a  veškerá historická lovecká 
výbava,“ uvedl Pastor.

Jelení příkop ovšem ani letos 
nebude průchozí v  celé délce, 
návštěvníci se stejně jako vloni 
budou moci projít pouze jeho horní 
částí. V dolní části příkopu za Ples-
kotovým tunelem pokračují práce na 
opravě Nového proboštství a Dolní 
Jelení příkop se využívá k odvážení 
suti a navážení stavebního materiálu. 
Podle stávající smlouvy se zhotovite-
lem, by veškeré stavební práce měly 
skončit na konci října letošního roku.

Areál Pražského hradu bude veřej-
nosti od 1. dubna do 31. října otevřen 
denně od 06:00 do 22:00, návštěv-
nické objekty budou přístupné každý 
den od 09:00 do 17:00. Velká jižní 
věž katedrály svatého Víta, výstavní 

prostory a zahrady budou otevřené 
až do 18:00.

Vstup do areálu Pražského hradu 
je už přes pět let podmíněn bez-
pečnostní prohlídkou. Dlouhodobě 
proti tomu protestuje spolek Kveru-
lant a opakovaně vyzývají ke změně 
místopředseda Senátu Jiří Růžička 
a  poslanec a  místostarosta Prahy 
6 Jan Lacina. Letos v  lednu potřetí 
vyzvali prezidenta Miloše Zemana, 
aby nechal prověřit, zda jsou plošné 
kontroly návštěvníků hradního areálu 
nutné. Zátarasy označili za „zbytečné, 
potupné a v rozporu s postoji před-
chozích demokratických prezidentů“. 
Prezidentská kancelář tehdy uvedla, 
že v rámci možností zůstává Pražský 
hrad i nadále otevřený pro veřejnost 
a  že pouze dodržuje doporučení 
policie, byť se s  jejím hodnocením 
bezpečnostních rizik ohledně Hradu 
zcela neshoduje.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) 
v lednu oznámil, že požádal příslušné 
instituce o revizi všech bezpečnost-
ních opatření, která v současné době 
na Hradě platí. Vyhodnocení mělo 
být hotovo v  únoru. Mluvčí minis-
terstva vnitra Ondřej Krátoška ale 
minulý týden serveru iDnes.cz sdělil, 
že kvůli bezpečnostní situaci na Ukra-
jině se nyní kontroly měnit nebudou 
a o aktualizaci opatření se bude jed-
nat po skončení ukrajinské krize.

Foto: npu.cz
Autor: redakce

inzerce
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Karlovarský kraj po dlouhé odmlce 
opět ožije kulturou
Pořadatelé hudebních 
i kulturních akcí v kraji 
chystají na letošek 
bohatý program jako 
v době před epidemií 
koronaviru. V plánu 
jsou již tradiční akce 
jako karlovarský Mezi-
národní filmový fes-
tival, hudební festival 
Povaleč nebo koncerty 
v loketském amfiteátru.
Organizátoři se ale obávají kvůli zhor-
šující se ekonomické situaci menšího 
zájmu návštěvníků.

Pořadatelská agentura Vlny připra-
vila na letošní sezonu 30 různých akcí, 
od rockových festivalů až po koncerty 
vážné hudby. Podle pořadatele Vladi-
míra Suchana mohou akce začít letos 
dříve a skončit později oproti loňskému 
roku. Loni přerušila program protiepi-
demická opatření. Připravovaný pro-
gram je srovnatelný s dobou před epi-
demií. Pořadatel se ale obává, že na akce 
zavítá méně lidí. Například v oblíbeném 
loketském amfiteátru, kde se při velkých 

akcích sejde až 3500 lidí, očekává letos 
poloviční návštěvnost. „Jeden problém 
je covid a druhý je situace na Ukrajině, 
a  to se potom odráží na ekonomice. 
Lidé určitě budou chtít někam jít, ale už 
si nekoupí lístek třeba na tři akce, ale jen 
na jednu,“ řekl Suchan.

V Karlových Varech se město chce po 
koronavirové pauze vrátit k tradičním 
akcím, jako jsou například velikonoční 
trhy. I zahájení lázeňské sezony, které 
otevírá hlavní sezónu, má být letos 
znovu v plné podobě. Vzhledem k tomu, 
že ale ve městě stále chybějí cizinci, chce 
se město více zaměřit na místní obyva-
tele. Kromě tradičního svěcení pramenů 
se tak hlavní část oslav bude odehrávat 

před hotelem Thermal. V létě nabídnou 
Karlovy Vary znovu kulturní program 
i v rámci svého Kulturního léta, které je 
určeno nejen pro místní, ale má podpo-
řit i návštěvnost lázeňského města.

Jedna z  největších hudebních akcí 
v kraji bude i  letos festival Povaleč na 
Karlovarsku. Jeho tradičním dějištěm 
je areál zámku Valeč, což je kulturní 
památka ve stejnojmenné obci. Již 16. 
ročník připravují organizátoři na 4. 
až 6. srpna. Největší kulturní událostí 
v  Karlovarském kraji a  zároveň jed-
nou z nejvýznamnějších v Česku bude 
Mezinárodní filmový festival. Měl by se 
konat znovu v tradičním termínu od 1. 
do 9.  července. Vloni byl kvůli koro-

naviru přeložen na konec srpna. Další 
mezinárodní filmový festival v regionu, 
tentokrát v Mariánských Lázních, se při-
pravuje na 7. až 10. července.

Ve stejných dnech, kdy se do Kar-
lových Varů sjíždějí filmoví fanoušci, se 
koná jednou za dva roky i Mezinárodní 
festival mládežnických dechových 
orchestrů FIJO v Chebu. Letos to má 
být od 30. června do 3. července. Cheb 
ale letos čeká asi největší událost v září. 
Město oslaví 700 let od trvalého připo-
jení Chebska k zemím Koruny české. Při 
této příležitosti bude v Chebu zahájena 
celorepubliková akce Dny evropského 
dědictví s řadou doprovodných akcí.

Zdroj: vlny-musicag.cz

Jak na bolest
Často slýchám od 
pacientů, že neví nebo 
nemají přehled, kde, 
kdo a jak jim poradí 
a pomůže, pokud je 
něco bolí. Pokusím 
se krátce a tzv.pro 
laiky popsat, jak se 
má postupovat.
Kromě jiného dělíme bolest na akutní 
a chronickou. Je to dosti zásadní roz-
dělení ve smyslu, jak postupovat při 
léčení. Chronická bolest může náhle 
přejít do akutního zhoršení.

Akutní bolest, je bolest náhle 
vzniklá, trvající několik hodin, maxi-
málně dní. Uvedu několik příkladů.

Pocítíte-li náhlou a  krutou bolest 
nad hrudní kostí, s  dušností a  stra-
chem, může se jednat o srdeční infarkt. 

To je přesně situace, kdy máte zavo-
lat záchranku a pokud možno zůstat 
v klidu. A nenamáhat se. Záchranka 
přijede dle zákona nejpozději do 20 ti 
minut. Bohužel někdy díky vzdálenosti 
nebo nepřízni počasí se může opoz-
dit. Zdravotník Vás vyšetří, natočí 
EKG a dle diagnosy podá léky hned 
na místě. Pak Vás odveze do nemoc-
nice, kde odborník kardiolog pokra-
čuje v  léčbě. Častý je případ, kdy si 
pacient tzv. natáhne záda. Přiskřípne 
si při tom mezižeberní nerv a vznikne 
prudká bolest podél žeber, kterou 
může zaměnit za infarkt. To lze oše-
třit na místě.

Jinou akutní bolestí může být žluční-
ková nebo ledvinná kolika. I to je pří-
pad pro záchranku, stejně jako akutní 
bolest při úrazu. Postup je stejný.

Jinak se postupuje u  chronické 
bolesti. Ta většinou trvá několik dní, 
nebo se s  ní pacient léčí již dříve. 
Oslovit by měl nejdříve praktického 
lékaře. Ten ho vyšetří a  napíše mu 

recept na léky. Doporučí mu určitý 
léčebný režim a  vyšetření, která 
potvrdí diagnosu. Podle vyšetření 
může léčebný postup změnit. Tak jak 
dlouho bolest trvala předtím, může 
trvat i její potlačení. Bolest je ale pro-
jevem nemoci a  ta by se měla léčit 
současně s léčbou bolesti. Pokud se 
bolest nesnižuje, přetrvává, je to oka-
mžik, kdy praktický lékař může kon-
zultovat lékaře specialistu na léčbu 
bolesti. Ten je schopen provést další 
specializovaná vyšetření a také speci-
ální postupy léčby. Například kaudální 
blokády u bolesti zad, zavedení kate-
tru nebo ordinaci silnějších léků. To 
se odehrává v  ambulanci pro léčbu 
bolesti a praktický lékař Vám dá do 
této ambulance žádanku.

Zvláštní postup je u pacientů, kteří 
trpí bolestí u  nevyléčitelného one-
mocnění. Ale to zase v příštím článku. 
Vaše MUDr. Věra Procházková, speci-
alistka pro léčbu bolesti.

Autor: redakceMUDr. Věra Procházková
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Historická sezona pro HC Baník Sokolov
A-tým, dorost, základ-
na. To jsou tři základní 
pilíře úspěšné sezony 
hokejistů Sokolova. 
Ročník 2021/2022 
se zapíše do kroniky 
klubu tučným písmem.
Až pět sestupujících týmů. To byl 
velký strašák pro většinu mužstev 
Chance ligy před startem ročníku 
2021/2022. Všechny kluby tak posi-
lovaly své kádry. Pozadu nemohli 
zůstat ani hokejisté Sokolova. 
A Baník měl šťastnou ruku. Bývalý 
reprezentant a veterán Jan Novák, 
obětavý obránce Jan Strejček, pro-
duktivní bojovník Ondřej Jurčík či 
střelec Vojtěch Tomi, byli hlavními 
posilami týmu, který si jako jeden 
z cílů vytyčil záchranu druhé nejvyšší 
soutěže. Kádr posílil i hráči spolupra-
cujících klubů ze Sparty Praha a Kar-
lových Varů. V Sokolově se tak začal 
tvořit velmi zajímavý tým. Ten poz-
ději ještě posílili například i Daniel 
Přibyl či Vítězslav Bílek, další výrazné 
osobnosti. „Posily zapadly do týmu 
naprosto skvěle, jak na ledě, tak 
v kabině. Hráči vytvořily výbornou 
partu, která táhla za jeden provaz,“ 
komentuje složení kádru Martin 
Štrba, hlavní trenér A-týmu Baníku 
a zároveň jeho sportovní manažer.

Po úvodu se střídavými úspěchy 
nabral Baník během listopadu skvě-
lou formu. Hned devět utkání v řadě 
přetavil ve vítězství a rázem se ocitl 
v popředí tabulky, kde vydržel až do 
úplného závěru, byť tabulka Chance 
ligy byla velmi vyrovnaná. Již 6. místo 
po základní části bylo velkým úspě-
chem a zároveň splněním základního 
cíle mužstva. Baník tímto vybojoval 
prvoligovou příslušnost i pro násle-
dující ročník. „Navzdory oslabení, 
kdy se několik hráčů přesunulo do 
extraligových týmů, jsme věřili, 
že čtvrtf inále nebude konečnou 
metou,“ říká Martin Štrba, hlavní 

trenér A-mužstva. A  skutečně. 
Baník premiérovou účast ve čtvrtfi-
nále play-off  přetavil v postup přes 
Třebíč mezi čtyři nejlepší týmy sou-
těže. V  semif inále Baník narazil na 
slavnou Duklu Jihlava, kterou doká-
zal velmi potrápit. V  prvních dvou 
zápasech rozhodovalo prodloužení, 
vždy úspěšně pro Jihlavu. Následně 
Dukla dokázala zvítězit i  ve třetím 
zápase v  Sokolově a  byla krok od 
vítězství v  sérii. Baník, jako poně-
kolikáté v  sezoně, se však nevzdal 
a vybojoval pokračování semifinále. 
V pátém zápase byla Jihlava přeci jen 
o něco lepší a vybojovala postup do 
f inále. Baníku tak náleží bronzová 
příčka, což je historickým maximem 
klubu. „Je to pro nás velký úspěch, 
ale zároveň také závazek k další práci 
v následujících letech,“ říká generální 
manažer klubu David Soukup.

Baníku se dařilo také na mládežnic-
kém poli. Junioři ve své soutěži pat-

řili mezi špičku a tam se zařadili také 
dorostenci. Ti bojovali do posledních 
kol o  příčky nejvyšší, nakonec však 
z  toho bylo třetí místo v nadstavbě 
a postup do baráže o Ligu dorostu. 
Zde Baník dokázal vyhrát první čtyři 
utkání a tím si s předstihem dokázal 
zajistit postup do této soutěže. „Je to 
pro nás velmi významný krok v návaz-
nosti na žákovskou ligu. V  následu-
jících letech chceme úroveň mlá-
deže pozvednout ve všech směrech 
a  postup dorostu do vyšší soutěže 
je tak nesmírně důležitý,“ vysvětluje 
David Soukup.

Žákovské týmy Baníku se pak již 
zabydleli v nejvyšší lize a Baník pokryl 
i  všechny ostatní kategorie. Velký 
úspěch sokolovský klub zaznamenal 
i  mezi nejmenšími. Do náborových 
akcí se přihlásilo přes 60 nových hoke-
jistů a hokejistek. Tréninky základny 
tak navštěvoval rekordní počet hráčů. 
„Z  počtu malých hokejistů máme 
velkou radost. Děti se na hokej hlásí, 
snažíme se je zabavit hrou a myslím si, 
že se nám to daří, protože se nám na 
tréninky vracejí,“ potvrzuje Ivan Říha, 
hlavní trenér základny. A v Sokolově 
dělají pro co nejstabilnější základnu 
i  další kroky. Po letech se otevírá 
hokejová třída pro první ročníky 
základní školy a klub také zintenzivnil 
spolupráci s mateřskými školami.

V uplynulé sezoně pak Baník pokra-
čoval i ve svých projektech. Především 
Life skills, seriál přednášek poutavou 
formou, má úspěch u  mládeže, ale 

také kladný ohlas u rodičů. „Mottem 
našeho klubu je, že chceme vychová-
vat nejen dobré hokejisty, ale přede-
vším kvalitní lidi. A k tomu dopomá-
hají i akce, kde mládež učíme životním 
dovednostem,“ popisuje ojedinělý 
projekt mezi sportovními týmy gene-
rální manažer klubu David Soukup. 
Velké pokroky, ve spolupráci s měs-
tem Sokolov, udělal i  zimní stadion. 
Sokolovští hokejisté se tak mohou 
těšit ze stále zlepšujícího se zázemí.

Výrazně se Baník zapojuje i na poli 
charity. Během sezony tak sokolov-
ský klub podpořil několik sdružení 
a  projektů, které potřebují pomoc. 
„V  tomto směru je sport fenomén. 
Naše podpora má následně přesah 
k  široké veřejnosti a  můžeme tak 
některým organizacím či osobám 
pomoci mnohem více, než jen na 
úrovni finančního či věcného daru,“ 
dodává David Soukup.

Nyní na HC Baník Sokolov čeká 
ještě jeden úkol. Po covidové pauze 
dostat diváky zpět do ochozů zim-
ního stadionu. Pokud však klub bude 
i nadále pracovat stejně usilovně na 
všech frontách, i  tento úspěch se 
podaří.

Dalším velkým a  dlouhodobým 
cílem je úspěšná práce s  mládeží. 
V Sokolově věří, že početná základna 
u  nejmenších hokejistů se v  dalších 
letech projeví a třeba se budou znovu 
přepisovat milníky klubu. Nakročeno 
Baník má…

Autor: redakce
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Městečko Andělská Hora
Při úpatí skalnatého ostrohu vzniklo 
v poslední čtvrtině 15. století za Jindřicha III. 
z Plavna a svou dispozicí naznačuje, 
že jde o městskou zástavbu vzniklou 
založením na „zeleném drnu“.
Osu tvoří podélné náměstí obklo-
pené ze  tří stran frontou nízkých 
domků, většinou o  jednom podlaží 
nebo přízemních domech. Delší 
severní stranu náměstí uzavírá farní 
kostel sv. Mikuláše, původně gotický, 
postavený 1478-1490 E. Braunem. 
V roce 1497 bylo městečku uděleno 
privilegium a městský znak (přifařena 
Olšová Vrata a  Sedlečko). Základ 
ekonomické aktivity obyvatel Anděl-
ské Hory tvořil obchod, řemesla 
a zemědělství s proměnnou intenzi-
tou. Odraz této aktivity se  projevil 
od roku 1500 v zavedených výročních 
trzích a od roku 1571 v pravidelných 
čtvrtletních trzích.

Mnoho domů v  městečku bylo 
potom postaveno z  kamene hradu. 
Na konci feudalismu mělo městečko 
134 domů a  téměř osm set obyva-
tel. Ti se  živili především zeměděl-
stvím a  dobytkářstvím. Zastoupena 
byla i řemesla. V roce 1806 zde bylo 
23 řemeslníků a v roce 1831 jich bylo 
již 80.  Z  řemesel to zpočátku bylo 
hlavně tkalcovství (haleny z  Anděl-
ské Hory byly až do začátku 19. sto-
letí známým pojmem v  obchodě). 
Postupně strojní výroba tuto manu-
fakturu vytlačila a  obyvatelé museli 
hledat náhradní obživu.

V roce 1608 bylo městečko posti-
ženo morem a zemřelo 73 obyvatel. 
Kostel vyhořel roku 1641  a  znovu 
v  roce 1716  za  požáru města. 
Na východní straně náměstí upoutá 
pozdně barokní radnice. Mnoho 
domů v městečku bylo potom posta-
veno z kamene pustého hradu.

Další zaměstnanost ovlivnil rozvoj 
a potřeby blízkého lázeňského místa 
Karlových Varů. K  většině podnika-
telům patřil kameník a  silničář Petr 
Wolf, který zaměstnával 70  děl-
níků. Některá jeho díla se zachovala 

dodnes: zámek Kysibl (Stružná), 
pavilon pramene v Kyselce, zámecká 
kolonáda.

Navíc bylo městečko oblíbeným 
výletním místem karlovarských lázeň-
ských hostů, mezi něž patřil roku 
1786 i J. W. Goethe, který zde oslavil 
své 37. narozeniny. V  letech 1720 - 
1790  zaznamenává městečko maxi-
mální rozkvět. V  tomto období zde 
žilo kolem 2000 obyvatel. Od druhé 
poloviny 19. století jejich počet kle-
sal až do začátku druhé světové války, 
a to z důvodu dlouhodobě se proje-
vujících ztrátě podmínek k životnosti 
sídla, o  změnách vnějších vztahů 
a  názorů na  životní úroveň (urba-
nizace směrem do  Karlových Varů, 
omezování výrobních sil v důsledku 
vyšších nároků na  technickou vyba-
venost, stagnující podmínky k vyšším 
nárokům na životní úroveň.

Původní podoba městečka byla 
zničena za  velkého požáru roku 
1887. Po násilném připojení pohra-
ničí k Německu v roce 1938 byl statut 
městečka zrušen. Po druhé světové 
válce bylo původní obyvatelstvo 
Andělské Hory vysídleno. Byly zpře-
trhány tradice a zvyky. Noví osadníci 
neměli a ani nemohli mít takový vztah 
k půdě, jako mají starousedlíci v oblas-
tech, kde rody hospodaří na  půdě 
i několik staletí. Osadníci měli v pod-
vědomí obavy z  možného návratu 
původního německého obyvatelstvo. 
Nejen po  2.  světové válce, ale již 
v 19. století se po městském požáru 
projevil úbytek domů, který již nebyl 
nahrazen. S další obnovou a  rozvo-
jem městečka se tudíž nepočítalo již 
před 100 léty. Andělská Hora se stala 
od 1. července 1975 součástí města 
Karlových Varů.

Nejbližší historie, tj.  období 
po roce 1989, je obdobím velké sta-
vební aktivity na  území obce. Byla 
rozšířena území pro výstavbu rodin-
ných domů a v některých případech 
povolena přestavba chat na  domky 
k trvalému bydlení. Nárůst počtu oby-
vatel je samozřejmě spjat s potřebou 
rozšiřování zázemí pro splnění jejich 
potřeb. Změny vlastnických vztahů 
nám připravily několik velice závaž-
ných zásahů do  života obce. Dále 
jsme přišli o  bývalou radnici stojící 
na náměstí, kterou Jednota prodala 
fyzické osobě.

Další informace získáte na strán-
kách obce Andělská Hora.

Zdroj: www.andelskahora.cz

Na Horním hradě vyženou zimu z Krušných hor
Na Hauenštejně to 
o víkendu opět ožije. 
Zimy již bylo dosti, 
a tak je nejvyšší čas 
rozloučit se s ní a při-
vítat jaro a všechny 
krásy, které toto roční 
období přináší.
Připraveny budou aktivity pro děti 
i  dospělé, hudební vystoupení a  též 
ukázky historického šermu.

Symbolické ukončení v lády 
zimy připomene tradice vynášení 
smrti. Návštěvníci akce si společně 
Moranu, jež je ztělesněním zimy či 
smrti, ozdobí a  následně ji utopí. 

Tímto aktem bude ukončeno období 
zimy a přivítáno jaro.

Chybět nebudou ani pohádková 
představení Divadélka Ondřej 
a  hudební vystoupení folkové sku-
piny Poslední vagón. Dobovou atmo-
sféru středověku připomene také 
skupina historického šermu Mortis. 
Ta vystupuje zejména na slavnostech 
a jarmarcích pro hradech a zámcích 
v Čechách, Sasku a Braniborsku.

Akce „Vítání jara“ se koná na Hor-
ním hradě v sobotu 2. dubna v čase 
od 10 do 17 hodin. V měsíci dubnu 
se mohou návštěvníci hradu těšit 
ještě na další zajímavé události, mezi 
kterými nebudou chybět Den sokol-
nictví a  lovectví, Velikonoční pro-
hlídka nebo Čarovná noc na hradě.

Foto: Horní hrad
Autor: redakce
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Křížovka o výrobky společnosti THUN!
Vyluštěnou tajenku zašlete do 13. 5. 2022
Návod na zaslání tajenky: tajenku zašlete prostřednictvím SMS na tel. číslo +420 723 227 109
ve tvaru: (tajenka), jméno a příjmení, PSČ. Cena za SMS je dle ceníku SMS 
zprávy vašeho oparátora. Výherce budeme telefonicky informovat.

Březen, za kamna vlezem, duben ještě tam budem… (viz. tajenka)

SOUTĚŽ!

Karlovarky, vydání květen 2022
Datum vydání: 2. 5. 2022
Vydavatel: Karlovarky, s. r. o. • Společnost zapsána v OR u KS
v Plzni, oddíl C, vložka 33184, IČO: 053 91 911
Sídlo: Nákladní 197/13, 360 05 Karlovy Vary Rybáře
Jednatel společnosti: JAROSLAV LECJAKS
Email: redakce.karlovarky@gmail.com
Předpokládané příští vydání: 1. 6. 2022
Uzávěrka příjmu inzerce: 16. 5. 2022
evidenční číslo MK ČR E 22675

Ceny:

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA:

1. cena: Miroslav Diblík 

2. cena: Marie Petrová 

3. cena: Nela Novotná

Výhercům gratulujeme!

1. cena - Kávová souprava Opál

2. cena - kompotová souprava Eye

3. cena - zapékací mísa
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Realitní společnost Knechtl & partners, s.r.o. si Vám dovoluje předložit jedinečnou nabídku 20 stavebních pozemků o velikosti 759–1.059 m2 

k výstavbě rodinných domů v klidné a vyhledávané lokalitě, obec Olšová Vrata u Karlových Varů. Pozemky se nachází v samém centru obce 

na rovinatém travnatém povrchu. Součástí celého projektu jsou veškeré inženýrské sítě přivedené ke všem pozemkům – kanalizace, 

elektřina i místní komunikace.

V okolí stavebních parcel se nachází hojné množství zeleně, cyklotrasy a značené turistické trasy, ale také slavný Golf  Resort Karlovy Vary. 

V neposlední řadě vás tu čekají nádherné výhledy do okolí. Do Karlových Varů jsou to pouhé 3 km, spojení zajišťuje pravidelná 

linka MHD. Základní občanská vybavenost se nachází přímo v obci, nejbližší mateřská a základní škola je ve 2 km vzdálené obci Kolová. 

První historická zmínka o Olšových Vratech (tehdy pod německým názvem Espentor) pochází z roku 1246 a už tehdy byla údajně významnou 

obchodní cestou z Bavor do Prahy.

Stavební parcely

OLŠOVÁ VRATA „SLUNEČNÁ“
KARLOVY VARY

Bydlení na dosah přírody i městského komfortu

• Pozemky k prodeji o velikostech 759–1.059m2

• Nádherné místo s jedinečnou atmosférou, přímo sousedící s lesem

• Vyhledávaná lokalita v těsné blízkosti 

lázeňského města Karlovy Vary

• Základní občanská vybavenost přímo v obci

• Zastávka MHD s pravidelnými spoji do Karlových Varů

• Výborné dopravní spojení s Prahou

• Golf  Resort Karlovy Vary jen pár set metr od obce

• Cenné kulturní památky v okolí (Andělská hora, 

zámek Bečov nad Teplou, hrad Loket a další)

• Spousta krásné zachovalé přírody vhodné k procházkám i 

projížďkám na kole (karlovarské lázeňské lesy, Slavkovský les)

• V blízkosti Krušných hor (skiareál Klínovec, Plešivec, 

hustá síť strojově upravovaných běžeckých stop)
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PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS , Bří Čapků 550 , 362 21 Nejdek
Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos
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OTO SZAKOS - projektová kancelář, Nové Hamry  392, 362 24 - Tel. 353 396 341, 602 403 842, e-mail. otoszakos@seznam.cz
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Ing. Irena Pichlová

Olšová Vrata 8 x A4

DSPC. - Situační výkresy

02.2020

Souprava:

C.04. -  Koordinační situační výkres

Měřítko:

PS.03.2018

Obytná zóna "Olšová Vrata", p.p.č. 329/2
k.ú. Olšová Vrata

Škardová Ronešová Martina
Kolová č.p.131, Kolová, 360 01

Oto Szakos
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Legenda -  stávající stav - inženýrské sítě

CETIN, a.s. ( optické a metalické kabely )

Vodárny a kanalizace K. Vary  - vodovod stávající PE90

asfaltový kryt komunikace

dlážděný kryt - chodníky, parkovací plochy

zelené plochy - trávníky

rodinné domy - předpokládané umístění

Legenda -  nový stav
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Vodárny a kanalizace K. Vary - splašková kanalizace stávající / KT DN250

stávající objekty

hranice parcel řešených

ČEZ distribuce, a.s. - vedení podzemní NN do 1kV

ČEZ distribuce, a.s. - vedení nadzemní NN do 1kV

RŠ 01 revizní šachty - splašková kanalizace

stožár VO01

revizní šachty - dešťová kanalizace

katastrální mapa

SO 01 - Komunikace

SO 02 - Splašková kanalizace - KT DN250  - celková délka 275,50 bm

Legenda -  nový stav - inženýrské sítě

SO 03 - Odvodnění komunikace - vsaky podzemní / délka v ose 210,50 bm - plocha 84,20m2

SO 04 - Vodovodní řad PE 100 RC-90/5,4, SDR 17

SO 05 - Splašková kanalizace - přípojky - KT DN150 - celková délka 57,45 bm

SO 05 - Vodovodní řad - přípojky PE 100 RC-32/2,0 , SDR 17 - celková délka 62,70 bm

SO 07 - Distribuční rozvody VN 22kV

SO 06 - Rozvody veřejného osvětlení
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Hrany stávající komunikace
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Rodinné domy - parcely - plochy

RD 01 759,00 m2

RD 02 731,00 m2

RD 03 1.047,00 m2

RD 04 984,00 m2

RD 05 752,00 m2

RD 06 1.040,00 m2

RD 07 1.042,00 m2

RD 08 976,00 m2

RD 09 976,00 m2

RD 10 940,00 m2

ČEZ distribuce, a.s. - vedení nadzemní VN do 35kV
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 AYKY 3x240+120-PŘÍMÝ TS-SV201
AYKY 3x120+70-SMYČKOVĚ RD

 ÚSEKOVÝ ODPÍNAČ
 VÝMĚNA PODPĚRNÉHO BODU

 STÁVAJÍCÍ VZDUŠNÉ
VEDENÍ 22kV

 PŘÍPOJKA VN 22kV
 ZEMNÍ KABEL 22-AXEKVCE 3x1x120

 DÉLKA TRASY cca 100 m

 KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE
 ČEZ Distribuce a.s.

 22kV/0,4kV - 630 kVA

 STÁVAJÍCÍ č.b.50
 OSADIT ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ SV201
 PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VZDUŠNÝ ROZVOD NN

rozvody VO CYKY-J 4x16/HDPE DN40

SO 07 - Distribuční rozvody NN

Sdružený pilíř - rozvaděč měření a přípojková skříň

ČEZ Distribuce, a.s. - vedení nadzemní VN do 35kV

 plocha pro umístění TS

 Napojení rozvodů Vo
 na rozvaděč
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katastrální mapa

polohopis + výškopis

Legenda -  stávající stav - inženýrské sítě

CETIN, a.s. ( optické a metalické kabely )

Vodárny a kanalizace K. Vary  - vodovod stávající PE90

asfaltový kryt komunikace

dlážděný kryt - chodníky, parkovací plochy

zelené plochy - trávníky

rodinné domy - předpokládané umístění

Legenda -  nový stav

329/2
471.00

Vodárny a kanalizace K. Vary - splašková kanalizace stávající / KT DN250

stávající objekty

hranice parcel řešených

ČEZ distribuce, a.s. - vedení podzemní NN do 1kV

ČEZ distribuce, a.s. - vedení nadzemní NN do 1kV

RŠ 01 revizní šachty - splašková kanalizace

stožár VO01

revizní šachty - dešťová kanalizace

katastrální mapa

SO 01 - Komunikace

SO 02 - Splašková kanalizace - KT DN250  - celková délka 275,50 bm

Legenda -  nový stav - inženýrské sítě

SO 03 - Odvodnění komunikace - vsaky podzemní / délka v ose 210,50 bm - plocha 84,20m2

SO 04 - Vodovodní řad PE 100 RC-90/5,4, SDR 17

SO 05 - Splašková kanalizace - přípojky - KT DN150 - celková délka 57,45 bm

SO 05 - Vodovodní řad - přípojky PE 100 RC-32/2,0 , SDR 17 - celková délka 62,70 bm

SO 07 - Distribuční rozvody VN 22kV

SO 06 - Rozvody veřejného osvětlení
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Hrany stávající komunikace

SO 07  - Distribuční rozvod VN, NN, TS
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Rodinné domy - parcely - plochy

RD 01 759,00 m2

RD 02 731,00 m2

RD 03 1.047,00 m2

RD 04 984,00 m2

RD 05 752,00 m2

RD 06 1.040,00 m2

RD 07 1.042,00 m2

RD 08 976,00 m2

RD 09 976,00 m2

RD 10 940,00 m2
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 plocha pro umístění TS

 Napojení rozvodů Vo
 na rozvaděč

KNECHTL & PARTNERS

Již řadu let se na nás s důvěrou obracejí ti, kdo hledají nemovitost ke koupi, nebo 
naopak chtějí svou nemovitost nabídnout k prodeji. Specializujeme se na oblast 
nadstandardních a prémiových rezidenčních nemovitostí v Karlových Varech, Praze 
i dalších lokalitách České republiky.

Adresa: Krymská 1735/37, Karlovy Vary 360 01
E-mail: info@knechtlreality.cz
Telefon: +420 731 100 131
www.knechtlreality.cz
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