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Modernizace na vysokorychlostní
optický internet pro
Karlovy Vary

Modernizace na
vysokorychlostní optický
internet

CETIN, to je pevná telekomunikační
síť, která je dostupná téměř v každé
domácnosti. Navazujeme na dlouholetou
tradici bývalého ČESKÉHO TELECOMU, a.s.
a staráme se i o sítě v jeho původním
majetku. Neprodáváme žádné služby,
nabízíme tzv. otevřenou síť, kde služby
prodávají poskytovatelé internetu – ti
operátoři, které dobře znáte, a v současné
chvíli od nich třeba využíváte řadu různých
služeb včetně mobilního volání.

Vysokorychlostní internet (rychlost připojení
1 Gb/s), internetovou HD TV (např.
s možností zpětného zhlédnutí pořadů) nebo
připojení s nízkou odezvou ideální např. pro
hraní her. To vše přináší modernizace na
optickou síť, kterou společnost CETIN bude
realizovat v Karlových Varech.
Optické připojení zajistíme zdarma pro
celý dům, tj. ke každému bytu nebo jiné
jednotce (komerční, nebytové, rozestavěné
i plánované). V zájmu co nejrychlejší
realizace budeme v uvedených lokalitách
již brzy kontaktovat majitele domů nebo
předsedy SVJ s žádostí o vyjádření
souhlasu k napojení domu na optickou síť
CETIN. Jeho udělením se majitel nebo SVJ
nezavazuje k objednávce žádných služeb.
Konkrétní technické řešení pro daný dům
bude odsouhlaseno vždy před samotnou
realizací oběma stranami.

u

Stabilita připojení
i za špatného
počasí

u

Udržení rychlosti
a kvality pro desítky
připojených zařízení
najednou

u

Internetová TV s možností
zpětného zhlédnutí a nahrávání

u

Sledování videí online bez
sekání a v nejvyšší HD kvalitě

u

Možnost změny poskytovatele
bez změny sítě

Ověřte si, zda plánujeme
napojit i váš dům a nechte nám na sebe kontakt,
příp. rovnou udělte souhlas s napojením vaší nemovitosti na:

PRÁV
V KA Ě TEĎ
RLOV
VARE ÝCH
CH

u Rychlost připojení 1Gb/s
u Bezproblémové fungování IPTV,
možnost zpětného zhlédnutí pořadů
a obraz ve vysoké HD kvalitě
u Výběr z více než 15 poskytovatelů
internetu

ZDARMA připojíme vaši nemovitost

www.zrychlujemecesko.cz/chcioptiku
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na infoinku CETIN +420 238 461 111 (každý všední den 8:00-16:00).

Internetová TV na síti CETIN - neřešíte přechod televizního vysílání na DVBT-2!

Zaregistrujte se na:

www.zrychlujemecesko.cz/chcioptiku
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01 POSTAVOU NA TITULNÍ STRANĚ
je Kristina Tomandlová, majitelka firmy
ERIN a Živnostnice roku 2018. V prvních
dnech mimořádných opatření proti hrozbě nákazy koronavirem nabídla městu,
že pro zaměstnance jeho organizací ušije
její firma pratelné roušky.
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KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY
Kontaktní informace:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20
telefon: 353 151 111
fax.:
353 151 400
ID datové schránky: a89bwi8
e-mail:
posta@mmkv.cz
web:
www.mmkv.cz
www.karlovyvary.cz
Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou rozdělena do dvou administrativních budov;
Moskevská 21, Karlovy Vary
U Spořitelny 2, Karlovy Vary
Rozšířené úřední hodiny občanských agend:
Příjem písemností - podatelna:
pondělí a středa  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek 
8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 15:00 h.
Informační pult, Ztráty a nálezy, Czech Point,
Ověřování dokladů:
pondělí a středa  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 15:30 h.
pátek 
8:00 - 12.00 h. a 13:00 - 14:00 h.
Občanské průkazy, registr řidičů, registr vozidel,
evidence obyvatel, matrika, místní poplatky, povolení k vjezdu do lázeňského území, parkovací
karty, obecní živnostenský úřad:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
úterý a čtvrtek:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 14:00 h.
pátek: 
8:00 - 12:00 h.
Úřední hodiny ostatních agend:
pondělí a středa:  8:00 - 12:00 h. a 13:00 - 17:00 h.
Městská policie Karlovy Vary, operační středisko:
353 153 911

05 MĚSTO BEZ KOUŘE
Unikátní lázeňské prostředí Karlových Varů tvoří
prameny, klima i ovzduší. K jeho ochraně chce
město přispět i tím, že se chce stát prvním „Městem bez kouře“ v Česku.
10 KOLONÁDY V PÉČI STAVAŘŮ
Do litinové stavby Sadové kolonády ve Dvořákových
sadech se díky stavebním zásahům vrátí Sadový
pramen. Mlýnská kolonáda bude opravována po
etapách, vždy tedy bude alespoň část kolonády
přístupná veřejnosti a pacientům pro pitné kúry.
12 DĚTSKÝ DOMOV MÁ NOVÉ AUTO
Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov získal sociální
automobil zdarma. Zcela novou Dacii
Dokker využijí zaměstnanci organizace k přepravě
dětí a k dalším podpůrným aktivitám.

15 BRÁNA K DRUHÝM
Školní minipodnik Rodoklub, který již několik let
úspěšně funguje na ZŠ Konečná, má na
kontě další úspěch. S projektem Kavárna s příběhem se mu podařilo zvítězit v celorepublikové
přehlídce Brána k druhým.
18 MHD BUDE EFEKTIVNĚJŠÍ
Městská hromadná doprava v Karlových Varech
vyjela 1. března podle nových jízdních
řádů. Smyslem úpravy je efektivnější provoz,
návaznost spojů a lepší obslužnost frekventovaných
lokalit.
21 KV ARENA JE NA DOBRÉ CESTĚ
Úspora nákladů, spotřeby energií a pestřejší
programová nabídka, to jsou hlavní úkoly KV Areny.
Městská společnost, která spravuje celý areál
s multifunkční halou, bazénovým centrem a halou
pro míčové sporty, je na dobré cestě.
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JEZDECKÁ SOCHA KARLA IV.

ZÁPISY DO ZŠ BUDOU BEZ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ
Základní školy budou muset v dubnu kvůli koronaviru
zapsat předškoláky do prvních tříd bez přítomnosti
dětí. Zápisy budou dle plánu od 1. do 30. dubna, jak
v době uzávěrky tohoto vydání rozhodlo Ministerstvo
školství. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat web magistrátu.

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2019
Karlovy Vary usilují o titul Historické město roku 2019.
Šanci nám dává vítězství v krajském kole soutěže
o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón. V loňském roce byla
mimo jiné veřejnosti zpřístupněna zrekonstruovaná
Goethova vyhlídka, která patřila v minulých letech
k nejvíce zchátralým objektům města. Řada budov
v městské památkové rezervaci se dočkala nových
fasád.

Realizační tým pomníku Karla IV. v Karlových Varech
spustil webové stránky www.jezdeckasocha.cz
s transparentním účtem, na němž se v průběhu prvního měsíce nashromáždilo necelých 700 tisíc korun
z celkové částky 8 milionů korun, které jsou potřeba
k realizaci jezdecké sochy císaře římského a českého
krále. Finanční podporu přislíbil Karlovarský kraj,
město Karlovy Vary, ministerstvo financí a především
známí karlovarští podnikatelé a mecenáši.

V SEDLECI UŽ V PROVIZORNÍM REŽIMU

KV WOMEN CLUB

Do Rosnické ulice v Sedleci se vrátil provoz. Po komunikaci, která byla kvůli náhlému propadu vozovky
uzavřená od konce srpna loňského roku, mohla
vozidla projíždět od 9. března v provizorním režimu.
Vozovka byla dočasně překryta panely. Položení
asfaltu a plnohodnotné zprovoznění bylo naplánováno
na přelom března a dubna.

Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová podpořila
iniciativu a charitativní akci spolku KV WOMEN CLUB,
který již podruhé daroval karlovarské nemocnici deset
kusů zdravotních matrací pro pacienty. Zakoupeny
byly z dobročinných sbírek a z drobného prodeje.
Speciální matrace jsou potřebné pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko.

RUSKÝ KONZUL KONČÍ ČTYŘLETOU MISI
Svou čtyřletou misi v pozici generálního konzula
Ruské federace Karlových Varech ukončil Michail
Ledenev. Během jeho diplomatického angažmá mu
k srdci přirostlo nejen město, které považuje za jedno
z nejkrásnějších v České republice, ale také místní
hokejový tým. A protože byl pravidelným návštěvníkem zápasů HC Energie, dostal od primátorky města
Andrey Pfeffer Ferklové na rozloučenou klubový dres
s podpisem kapitána Václava Skuhravého.

INFORMATIVNÍ RADARY

170. VÝROČÍ NAROZENÍ
TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA

V ulicích města napočítáte už 14 informativních radarů. Mají zejména preventivní roli, monitorují
rychlost projíždějících vozidel a upozorňují jejich
řidiče na překročení povolené rychlosti. Dva nové
měřiče najdete v ulicích Moskevská a Plzeňská,
obměnou prošel také radar na Lidické. Na žádost
obyvatel čtvrti Olšová Vrata byl jeden radar staršího
typu nainstalován do ulice Revoluční. Záznamy slouží
k vyhodnocování situace a provozu na komunikaci.
Denní i měsíční statistiky budou stejně jako údaje ze
stávajících měřičů nového typu dostupné na webu
Městské policie Karlovy Vary.

Lidé v Karlových Varech si už 6. března připomenuli
170. výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka, prvního československého prezidenta, ale také významného filosofa a člověka pevných zásad. Vzpomínky se
zúčastnili zástupci města Karlovy Vary, Karlovarského
kraje, krajského vojenského velitelství, generálního
konzulátu Ruské federace v Karlových Varech, dále
členové Klubu Tomáše Garrigua Masaryka, Československé obce legionářské, Československé obce
sokolské, Svazu skautů a skautek České republiky,
České svazu bojovníků za svobodu a Klubu přátel
Karlových Varů.
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TURECKO SE ZAJÍMÁ O KARLOVY VARY
Naše město navštívil velvyslanec této země Egemen
Bagis, který se zajímal možnosti spolupráce zejména
v oblasti cestovního ruchu. Stejná tématika a také
projekty z města v oblasti takzvaných chytrých technologií a řešení byly předmětem následného setkání
představitelů města se zástupci tureckého ministerstva zahraničí a několika tureckých regionů a měst.
Karlovy Vary se v Turecku těší oblibě, protože se zde
svého času léčil někdejší vojevůdce a první prezident
Turecké republiky Mustafa Kemal Atatürk.

KARLOVY VARY - MĚSTO BEZ KOUŘE

Pomozte vytvořit z Karlových
Varů město bez kouře
Karlovy Vary jsou oblíbenou destinací. Lákají
pro svou atmosféru, historii, ale i moderní
životní styl. Především však pro unikátní
lázeňské prostředí, které tvoří prameny, klima
i ovzduší. K jeho ochraně chce město Karlovy
Vary přispět i tím, že se chce stát prvním „Městem bez kouře“ v České republice. Tato aktivita
je však zaměřená v prvé řadě na samotné
obyvatele Karlových Varů – chce je motivovat
v jejich snaze o zdravý životní styl.

J

ako přednímu lázeňskému městu záleží
Karlovým Varům na zdravém životním stylu
obyvatel i návštěvníků, a proto chce vytvořit
prostředí, které motivuje kuřáky, aby udělali
důležitou pozitivní změnu ve svém životě a přestali
kouřit nebo alespoň zvolili nové a méně škodlivé
alternativy užívání tabáku.
Jak však dát stop kouření? Profesionálních
i laických rad je mnoho, funguje toho málo. Existují
i léčebné přípravky. Jednoznačně však funguje
vlastní silná motivace. Jak ji nalézt a posílit,
případně se dopracovat do stavu abstinence od
cigaret? Máme pro vás desatero rad a doporučení,
které pro projekt Karlovy Vary – Město bez kouře
připravil MUDr. Josef Štolfa z 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy:

měsí nejen nikotinu, ale také dehtu a škodlivin.
2. Vysvětlete si, PROČ vlastně kouříte. CO Vám
kouření přináší. Je to skutečně příjemný, povznášející pocit, pomáhající Vám v práci nebo v jiných
aktivitách? Nebo je to pouhý zvyk, bez něhož jste
nervózní, který ale současně přináší i zápach z úst,
pálení žáhy, dráždivý kašel, zužování cév se zhoršeným prokrvením tkání, orgánů a nepochybně
významné finanční ztráty?
3. CHCETE dále kouřit, nebo CHCETE PŘESTAT,
protože to znamená hlavně zdravotní
komplikace a potíže? Ano, či ne?
4. Jestliže se na základě odpovědi dopracujete
k poznání, že OPRAVDU CHCETE PŘESTAT kouřit,
položte si otázku, jestli na to stačíte sami.
5. Zeptejte se sami sebe, jestli už jste někdy
s kouřením přestávali a s jakým efektem. Jestliže
s nulovým, poraďte se s odborníkem.
6. Může to být odborník profesionál – lékař
specializující se na odvykání kouření, zdravotník,

psycholog, ale může to také být přítel či kamarád,
který má podobný problém a stejně jako Vy chce
přestat kouřit.
7. Odborníků je dost. Budou se snažit Vám pomoci,
ale je to hlavně na Vás. Využijte tuto možnost poté,
co se Vám to samotnému nepodaří.
8. Jestliže do procesu ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ CIGARET zapojíte rodinu, můžete na to jít třeba takto:
uzavřít sázku nebo učinit veřejný závazek. Zde je
třeba se důsledně zamyslet nad tím, jak poctiví,
nebo naopak jak slabí dokážete v této věci být
nejen vůči ostatním, ale hlavně vůči sobě.
9. Podobně se pokuste PŘESTAT S KOUŘENÍM
CIGARET společně s přítelem nebo kamarádem,
známým, který pro Vás ovšem má tak velký význam, aby pro Vás byl významnou motivací.
10. Pokud všechny snahy PŘESTAT KOUŘIT selžou
– tzn. Vaše vůle, pomoc rodiny, rady odborníka –
zbavte se cigaret aspoň tím, že přejdete na méně
škodlivé alternativy (například na zahřívaný tabák).

1. Přemýšlejte cíleně o tom, zda a jak moc jste
na kouření cigaret opravdu závislí. Pokud dojdete
k názoru, že se bez kouření neobejdete, pak si
odpovězte na otázku, zda jste závislí na účinku
nikotinu v cigaretovém kouři, nebo pouze na zvyku
držet v ruce cigaretu a inhalovat teplý kouř s pří-

Jako součást projektu Karlovy Vary – Město bez
kouře jsme pro vás připravili poradnu, kde bude
odborník odpovídat na dotazy čtenářů, které
souvisí s odvykáním kouření. První část poradny
přinášíme v tomto čísle.

POMÁHÁME KUŘÁKŮM

BOJÍM SE VEDLEJŠÍCH PROJEVŮ ODVYKÁNÍ SI OD KOUŘENÍ
Snažila jsem se několikrát přestat. Nikdy se mi
to nepovedlo úplně a k cigaretám jsem se zatím
vždy vrátila. Jsem asi dost silná kuřačka. Vždy
dostanu hlavně strach, že začnu přibírat na váze.
A pak po čase se zase naštvu, že bych s tím
měla přestat, a nějak to přece zvládnu a dám.
Stejně to ale nevyjde, sleduji váhu, a hned se
polekám. A tak se to zopakovalo již několikrát.
V okolí se mi smějí, když řeknu, že končím
s cigaretami. Nikdo mi nevěří, jediný, kdo mě
podpoří je mamka. Má to vůbec smysl? Připadám
si tak nějak bezmocně. 
Žaneta, 30 let

Snažíte se vyřešit několik problémů najednou,
a to může být náročné. Co jsou vaše skutečné

důvody, kvůli kterým jste se rozhodla přestat
kouřit? Obavy z nabírání hmotnosti jsou sice na
místě, ale i s tím se dá něco dělat. Touha dokázat
kamarádům, že se mýlí a pevnou vůli máte,
společně s přáním nezklamat matku může být
důvodem, proč přestat. Nemůže to být ale důvod
primární. Rozhodnutí musíte udělat kvůli sobě
a být o něm přesvědčená. Jestli jste silná kuřačka, je možné, že se u vás už jedná o závislost.
Připravte se tedy i na abstinenční reakce vašeho
těla. Mezi ně patří úprava metabolismu. Ten se
postupně dostává při abstinenci do přirozeného
rytmu, který je pomalejší. To je jeden z důvodů
přibírání.
Druhým, a často skutečným důvodem přibíraní je
to, že sladké pamlsky, dobrůtky apod. fungují na

zajídání chuti na cigaretu nebo jako odměna. Na
toto se dá dopředu připravit výběrem a nahradit
sladkosti zeleninou, žvýkačkami, vodou apod.
Nemá smysl si malovat, že to bude jednoduché.
Když začnete připravena a nebudete na sebe
tlačit, abyste zvládla vše perfektně s pocitem, že
to děláte pro sebe, bude to pro vás důležitý krok.
Z vašeho dotazu vyznívá, že celkově o sobě
pochybujete. Možná by mělo smysl zapracovat
i na sebevědomí a vnímání vlastní hodnoty. Nezapomínejte, že to, že se vám pokusy nepovedly,
neznamená, že to tak zůstane. Nevzdávejte se.
Dle statistik je potřeba někdy i pět neúspěšných
pokusů k tomu, aby ten jeden vyšel. Přeji vám
hodně sil.

Mgr. Boris Štepanovič, psycholog

5

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

GREAT SPAS of Europe – pokaždé jiná voda
Mezinárodní označení lázní je pojem „SPA“; dokonce lázeňské město SPA v Belgii tento název
používá jako jméno svého města. Spa je však také původně latinská zkratka a znamená – sanus
per aquam – tedy – uzdravování prostřednictvím vody. A právě voda je původní příčinou, proč
u pramenů vznikaly osady, městečka a nakonec i výstavní města s kolonádami a dalšími možnostmi pro léčení nemocných, kteří za léčivou vodou jezdili a jezdí.

Foto: Petr Lněnička

S

pojení jedenácti významných evropských
lázeňských míst do jedné společné organizace
má ambici získat letos společné označení jako
kulturní památka UNESCO. Tvoří je jednak český
lázeňský trojúhelník (Karlovy Vary, Mariánské Lázně
a Františkovy Lázně), německá lázeňská „přímka“
Baden Baden, Bad Ems a Bad Kissingen a reprezentanti dalších evropských zemí – ve Francii Vichy, ve
Velké Británii Bath, v Itálii Montecatini Terme a v Rakousku Baden a v Belgii již zmíněné město SPA.
Voda má v každém městě ale jiné složení, slouží
jinému léčení a také se jinak indikuje. Co je spojuje,
je výstavní architektura a sláva minulých staletí.
Zatímco karlovarské prameny vyvěrají od výrazně
horkých až po vlažné, mají však obdobné složení,
což ukazuje na jejich společný původ v hloubkách
podkrušnohorských zlomů. Jednotlivé prameny se
liší významněji svojí teplotou, obsahem oxidu uhličitého a radioaktivitou. Zdejší voda má blahodárný vliv
na léčení jaterních a střevních chorob, na žaludek
a játra. Chemicky vyjádřeno se jedná o sloučeninu
Na + CaSO4.
Františkovy i Mariánské Lázně mají prameny podstatně chladnější. Přibližně 40 pramenů v Mariánských Lázních a více než 20 pramenů v posledních
ze tří českých lázeňských měst, mají vodu teplou
od 7 do 11 stupňů, složením se jedná o slanou
kyselku s cca 1,5 až 2,5 gramu CO2 na litr vody se
střední až silnou mineralizací.
Zatímco se v českých lázních voda používá zejména
k pitným kúrám, inhaluje se nebo používá k uhliči-
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tým koupelím a výplachům, v britských lázních City
of Bath jsou pro lázeňské hosty připraveny velké
bazény. Ostatně tady se hosté koupali už v 1. století
našeho letopočtu, minerální voda má příjemnou
teplotu 22 – 38 stupňů a bazény slouží zejména
k plavání a polehávání v teplé vodě při pohledu na
harmonickou krajinu v okolí.
Francouzská značka Vichy není jen stejnojmenné
označení kosmetické řady, ale i město s lázněmi,
kam se stěhovali francouzští aristokraté od 17.
století. Zdejší termální voda má díky vulkanickým
horninám z vyhaslých sopek velké množství minerálů a hlavně stopových prvků a je téměř zázračná
na kožní choroby a regeneraci kůže. Madame de
Sevigne, jedna z význačných osobností Francie
napsala, že „vodou z Vichy se nadosmrti zbavila
revmatismu v rukou…“. Ve vodě je zastoupen mangan, vápník a železo a pokožka je díky této vodě
hebká a vyhlazená, což přispělo také ke kosmetickému využití při výrobě pečujících emulzí a krémů
na omlazující procedury.
V italském městečku Montecatini Terme lze
absolvovat obojí – koupání i pitné procedury. Zdejší
voda pomáhá na léčbu žaludku, tlustého střeva,
jater a ledvin. Prameny obsahují chlór, sodík, vápník
a řadu fosfátů.
Když přijedete městskou tramvají z Vídně do nedalekého Badenu, hned vás do nosu praští štiplavý
sirnatý zápach. Je cítit na náměstí i v přilehlých
uličkách a v lázeňském komplexu mají pobyty
založené především na koupelích a inhalování

ostře sirnaté vody. Sem přijíždějí pacienti hlavně
za vyléčením srdečních a oběhových onemocnění.
I německá města mají silné zastoupení speciálními
vodními prameny. V okolí Bad Emsu se těží stříbro,
olovo, měď a zinek a proto není divu, že i voda
vyvěrající tady z hlubin, je nejen teplá, ale také
obohacená o řadu těchto prvků. V Baden Badenu
tryskají horké solné prameny a léčivé procedury
jsou zde doplněny řadou venkovních i vnitřních
saun, vířivek a dalších lázeňských zařízení. Nejstarší
německé lázně, Bad Kissingen, s objevenými
léčivými prameny již v 9. století, dnes používají
silně mineralizovanou a bromitou vodu k pitným
i koupacím kúrám a navíc zde praktikují i Kneippovu
léčebnou metodu střídání horké a studené vody
k posilování imunitního systému.
Voda je tedy prvotním požitkem i výsledným efektem pro rozvoj cestovního ruchu této skupiny měst.
Bez vody není života, a proto si ji města tolik chrání
a opečovávají. Na první pohled nesourodá skupina
lázeňských evropských míst tvoří dohromady jeden
harmonický celek, který se společně prezentuje
nemocným i zdravým pro využití v medicíně i v cestovním ruchu.
Je naší snahou, aby byla jedenáctka evropských
měst pod názvem GREAT SPAS of Europe v letošním roce zapsána na Seznam světového dědictví
UNESCO. Tak se dostane zadostiučinění nejen
krásným lázeňským budovám a architektuře všech
jedenácti měst, ale také jejich blahodárné vodě.

Nora Dolanská, Lucie Sochorková
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Začíná svoz bioodpadu

KVĚTINÁŘSTVÍ K PRONÁJMU

Podobně jako v předchozích letech budou speciální nádoby na biologicky rozložitelné složky
odpadu vyváženy do listopadu.
Harmonogram svozu bioodpadu:
Pondělí - Stará Role (včetně lokality Zlatý kopeček), Počerny, Rosnice, Rybáře - Počernická ulice
Úterý - Doubí, Bohatice, Dvory, Rybáře, Růžový vrch, Cihelny
Středa - Drahovice, Hůrky, Olšová Vrata, Vyhlídka, obchodně správní centrum, Tuhnice
Čtvrtek - Sedlec, Tašovice, Čankov

Správa lázeňských parků nabízí k pronájmu volné nebytové prostory. Jedná se o objekt bývalé
prodejny květin v Lidické ulici v Drahovicích, kde
je k dispozici prodejna, kancelář a skladové prostory. Celková výměra činí zhruba 137 m². Výběrové řízení na nájemce bude probíhat obálkovou
metodou, minimální roční nájemné je stanoveno
na 126 tisíc korun bez DPH. Termín pro podání
nabídek vyprší 17. dubna v 10 hodin.
Podrobnosti k výběrovému řízení, podmínky pro
budoucí nájemce a další informace najdete na
webu Správy lázeňských parků - https://www.
slpkv.cz/pronajem-nebytovych-prostor.

Sběr olejů a tuků z domácností
Lijete olej z pánve nebo fritovacího hrnce do odpadu? Neděláte dobře. Potrubí tuk zanáší a ucpává.
V Karlových Varech se olejů a tuků z domácností můžete zbavit ekologicky. Na dvaceti stanovištích najdete speciální kontejnery. Olej, máslo, sádlo a další tuky z domácí kuchyně do nich
odhazujte v PET lahvích nebo jiných plastových nádobách. Do kontejnerů patří pouze použité tuky
a oleje z domácností. Nepatří do nich technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva
a další kapaliny. Svoz provádí společnost EKO-PF.
Stanoviště nádob na kuchyňské tuky:
Bohatice – Lomená | Čankov - silnice III. třídy | Doubí – Svatošská | Drahovice – Lidická | Drahovice – Úvalská | Dvory – Chebská | Sedlec - Ke Hřišti | Olšová Vrata - pod Hvězdárnou | nám. M.
Horákové | Libušina - u školy | Počerny - u Rybníka | Rosnice - u autobusové zastávky | Rybáře
– Buchenwaldská | Rybáře – Konečná | Stará Role – Okružní | Stará Role – Hlávkova | Stará Role –
Kryzánkova | Tašovice - Česká | Tuhnice - u Meteoru

USNADNĚTE SI LIKVIDACI ODPADU PŘI JARNÍM ÚKLIDU
V dubnu budou ve městě rozmístěny velkoobjemové
kontejnery. Najdete je na obvyklých stanovištích,
podobně jako v předchozích letech, a to v průběhu
čtyř dubnových sobot vždy od 8 do 16 hodin. Pokud
budou kontejnery v průběhu dne naplněny, společnost
AVE CZ, odpadové hospodářství, zajistí jejich vyvezení
a opětovné přistavení.
Do kontejnerů můžete odložit komunální odpad, který
se kvůli rozměrům nebo hmotnosti nevejde do běžných
sběrných nádob, např. starý nábytek, koberce, lino atd.
Nesmí se jednat o pneumatiky, vyřazené elektrospotřebiče, barvy, oleje, autobaterie a další nebezpečný
odpad.
Harmonogram a seznam stanovišť
(změna termínů a umístění VOK vyhrazena)
I. etapa - 4. dubna 2020
Olšová Vrata, Hůrky
- K Letišti – separace u odbočky k hvězdárně
- Pražská silnice - separace za zastávkou MHD
- Hornická ul. – plocha vedle Lípy u Křížku, u domu
č.p. 26
- Hornická ul. / Josefa Lady – souběh ulic naproti
domu Hornická 42
Lázeňské území
- Krále Jiřího – separace u Becherovy vily
- Jateční – parkoviště na konci ulice
- Fügnerova – na konci ulice u separace
- Nábřeží Jana Palacha – mezi OVO a „hasičárnou“
- Hálkův vrch – u separace
Tuhnice
- Brigádníků – u Meteoru
- Plzeňská – pod stromy u zastávky MHD
- Krymská / Charkovská - křižovatka u separace
- Bečovská – u separace
- Vrázova – u zdi pod hřištěm

Růžový Vrch
- Plešivecká – roh Plešivecká / Vodárenská
- Krušnohorská – u separace u trafostanice
II. etapa - 11. dubna 2020
Bohatice
- Táborská – konec slepé ulice u separace
- Na Výšině – u separace
- Štúrova – parkoviště u separace
- Nádražní stezka – za podjezdem u separace
- Jáchymovská – sjezd k Prazdroji u separace
- Lomená – stanoviště se bude střídat: 8:00 – 12:00
roh ulic Lomená x U Trati – u separace, 12:00 –
16:00 spodní část ulice Lomená u separace
Drahovice
- Lidická - parkoviště pod hotelem Marttel (Slávie)
- Lidická – pod SPGŠ u nádob na separaci
- Lidická – konečná autobusu
- Maďarská – první parkoviště vpravo u separace
- Úvalská – pod panelovými domy vpravo u separace
naproti hřišti
- Palackého náměstí
- Mozartova – u separace (u rybníčku)
- Vítězná – u separace - zastávka bus
- Drahomířino nábřeží – u večerky - průjezd do
vnitrobloku
- Mattoniho nábřeží – zastávka MHD
III. etapa - 18. dubna 2020
Sedlec
- Merklínská – u separace naproti garážím
- Merklínská / Ke hřišti – křižovatka ulic – u separace
Rosnice
- Ke koním – u separace
Čankov
- Na návsi v zatáčce – u separace
Stará Role
- Počernická x Zlatý kopeček u separace

-

Dvořákova – parkoviště
Okružní - u separace u konečné MHD
Borová – plocha před garážemi
Školní – před poštou
Partyzánská (Jedlová)
Dlouhá – u separace
Dykova
Husova – u separace
Vančurova – mezi zastávkou a separací naproti
Ventopu
- Rolavská – u separace
- Jabloňová – parčík vedle separace
IV. etapa - 25. dubna 2020
Rybáře
- Nejdecká – u separace u vchodu na Rolavu
- U Koupaliště – parkoviště
- Mlýnská – za zastávkou u separace
- Konečná – velké parkoviště
- Sokolovská x Šmeralova – vedle bývalé brány do
pivovaru
Počerny
- stanoviště se bude střídat: 8:00 – 12:00 - u separace u rybníčku, 12:00 – 16:00 za hospodou
u řadovek
Tašovice
- Sopečná – separace u hospody
- U Brodu - parkoviště vlevo před retardérem
- Slovanská – před poštou
Doubí
- Modenská - parkoviště
- U Vesničky SOS – u separace
- Svatošská – parkoviště u dětského hřiště
- K Přehradě – stanoviště se bude střídat: 8:00 –
12:00 u brány do zahrádek, 12:00 – 16:00 u výměníku „Kalinka“
- Skalní – u separace

7

ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Karlovy Vary mají novou
smlouvu s filmovým festivalem

N

ovou smlouvu mezi Nadací Film-Festival
Karlovy Vary a společností Film Servis
Festival Karlovy Vary podepsali primátorka
města Andrea Pfeffer Ferklová a prezident festivalu
Jiří Bartoška v pátek 7. února. Oproti předchozímu
kontraktu, jehož desetiletá platnost vypršela na
konci loňského roku, je nová smlouva uzavřená na
tři roky pro město výhodnější zejména po finanční
stránce.
„Podařilo se nám do kontraktu zakomponovat
podmínky, které ve výsledku přinesou městu
výraznou finanční úsporu. Pořadatelé filmového
svátku na sebe nově mimo jiné převezmou náklady
za pravidelné zvláštní festivalové linky MHD, platby

za zvýšený pravidelný úklid a svoz odpadu ve
festivalových lokalitách. Mezi novinky výhodné pro
město patří také povinnost hradit poplatky za zábor
veřejného prostranství a další místní poplatky
a také náklady na energie a vodu v městských objektech, jak to činí i organizátoři jiných akcí. Nová
pravidla ušetří městskému rozpočtu odhadem tři
miliony korun,“ vypočítává změny primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová.
Z nové smlouvy budou profitovat také obyvatelé
města. Nově mají alespoň polovinu brigádníků tvořit občané Karlových Varů, více možností a prostoru
mají dostat také místní podnikatelé. Dokument
rovněž garantuje zajištění minimálně tří festivalo-

vých projekcí v letním kině a omezí zatížení těžkou
technikou Mlýnskou kolonádu a její okolí. Podium
a další stavby potřebné pro pořádání doprovodných
akcí se budou instalovat v letošním roce třikrát,
v následujících letech maximálně dvakrát.
Město organizátorům přehlídky i doprovodných
akcí poskytne řadu svých objektů a prostranství,
povolení k vjezdu pro festivalové vozy i k úpravám
provozu na vybraných komunikacích a zajistí
nezbytnou součinnost městské policie při zajištění
veřejného pořádku v průběhu festivalu.
Letošní, již 55. ročník Mezinárodní filmový festival
Karlovy Vary, vypukne 3. července. Město jej
podpoří dotací ve výši 8 milionů korun.

ilustrační foto

Lázeňské lesy: Projekt rok v lese
V posledních letech realizovaly Lázeňské lesy
Karlovy Vary, p. o. celou řadu projektů díky
česko-bavorské spolupráci (tradiční partneři jsou
například obec Mehlmeisel nebo město Hof).
Lázeňské lesy však byly úspěšné a získaly dotaci
také na realizaci prvního česko-saského projektu
„Rok v lese“. Saským projektovým partnerem
je nedaleké Město Johanngeorgenstadt, jehož
starosta pan Holger Hascheck velice ocenil, že se
podařilo navázat kontakt a spolupráci s Karlovými
Vary, kam rádi jezdí obyvatelé saského příhraničí
trávit volný čas i třeba nakupovat. Město Johanngeorgenstadt pro obyvatele českého příhraničí
zase představuje „vstupní bránu“ do Saska, je
zde silniční a železniční hraniční přechod. V rámci
projektu byla realizována adventní akce v areálu
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sv. Linhart. Další velkou akcí pro širokou veřejnost bude v září soutěž ve vaření „Linhartský
kotlík“. V rámci projektu jsou plánovány také
aktivity pro užší cílové skupiny z řad zástupců
lesního hospodářství, ochrany životního prostředí,
myslivosti apod. Je velice pozitivní, že se s blízkými saskými sousedy daří rozvíjet spolupráci,
vzájemně získávat různé inspirace a sdílet zkušenosti z různých oborů. Malý projekt „Rok v lese“
je spolufinancován z programu přeshraniční
spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný
stát Sasko 2014 – 2020, resp. Fondu malých
projektů Euregia Egrensis. Jedná se o vysoký
potenciál pro další spolupráci v budoucnu v rámci
programového období EU 2021 – 2027.
Richard Štěpánovský, projektový manažer
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ ZAČNE V DUBNU
Pravidelná očista komunikací, parkovišť, chodníků
a dalších míst ve městě začne 1. dubna. Blokové
čištění bude probíhat do poloviny října.
Harmonogram na první pololetí je zveřejněn na
webu magistrátu města, rozpis pro jednotlivé měsíce najdete vždy v Karlovarských radničních listech.
Na termín konání blokového čištění v jednotlivých
lokalitách města bude s předstihem upozorňovat
přenosné dopravní značení omezující zastavení
a stání vozidel. Vozidla bránící provádění blokových
čištění budou odtažena na parkoviště odtahové
služby v Západní ulici.
Denní očista komunikací bude začínat v 8 hodin,
noční mytí v lázeňském území a obchodně správním
bude probíhat od 20 hodin.
Změny v rozpisu blokového čištění způsobené vyšší
mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny.
Rozpis blokového čištění:
1.4. středa
Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha,
Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T.G.Masaryka u
Becherovky, Dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul.
Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova
s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou,
hlavní přestupní stanice MHD
2.4. čtvrtek
Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Partyzánská,
Horní, Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, Suková,
V Polích, větrná, Rolavská (kolem DI PČR) Spojovací
Parkoviště: ul. Brigádníků parkoviště 1 a 2, Krymská
za Okr. správou sociálního zabezpečení včetně příjezdové komunikace, Moskevská u bývalého plicního
oddělení, Šumavská za prodejnou AUTODONT včetně
příjezdové komunikace
3.4. pátek
Komunikace: Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě,
Holečkova, Rybářská, Příčná
6.4. pondělí
Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova,
Petra Velikého, Sadová
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
7.4. úterý
Komunikace: Svahová, Moskevská - část, Dr.

Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M.
Horákové, Krále Jiřího - část
Parkoviště: Česká za panelákem
8.4. středa
Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova,
Varšavská – část
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské),
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně
spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
9.4. čtvrtek
Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava
Řezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná,
Vítězná, Chodská, Mozartova, Pod Tvrzí
14.4. úterý
Komunikace: F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová,
Květinová, S.K. Neumanna, Sluneční, Prokopa Holého, Fričova, Kamenického
15.4. středa
Komunikace: Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská,
Jiráskova, Národní, Mozartova,
Baarova, Mánesova
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T.G.Masaryka u
Becherovky, Dr. D.Bechera (část od křižovatky s ul.
Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova
s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou,
hlavní přestupní stanice MHD
16.4. čtvrtek
Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, Třešňová, Kladenská,
Kryzánkova
17.4. pátek
Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova,
Hynaisova, Raisova, Petřín
20.4. pondělí
Komunikace: U Trati, Teplárenská, Fr. Halase, Žitná,
Na Výšině, kpt. Nálepky – včetně parkoviště, Lomená, Dalovická, Táborská, Příkopní,
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
21.4. úterý
Komunikace: Krokova, Lidická, Národní, Gagarinova,
Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova,
Chodská, Kollárova
22.4. středa
Komunikace: Sportovní, Mattoniho nábř., Drahomí-

řino nábř., Vítězná (část od okružní křižovatky po
Drahomířino nábř.)
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera (část
od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské),
křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně
spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
23.4. čtvrtek
Komunikace: Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na
Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská (pouze ruční úklid)
24.4. pátek
Komunikace: Nová, Lesní, Jánošíkova, Skalní,
Komenského, Terezínská, Modenská, Garibaldiho,
U Jezírka, J. Truhláře, U Lomu
Parkoviště: Svatošská – parkoviště u zahrádek
27.4. pondělí
Komunikace: Lidická, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého nám., Vrchlického, Italská, Americká
Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, Okružní
u křižovatky s Truhlářskou, Školní nad zastávkou
MHD, Truhlářská pod OD Centrum, Třešňová – vnitroblok mezi domy
Noční mytí: I.P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu
ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J.
Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
28.4. úterý
Komunikace: Národní, nám. Karla Sabiny, Blahoslavova, Východní – směr k DPS, Stará Kysibelská,
Úvalská
29.4. středa
Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova
Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova
u domů č.p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž.
Maďarská - Gagarinova, Národní u domů č.p.
527/34, 528/36, Lidická u budovy Policie ČR, nám
Emy Destinové pod novým domem, St. Kysibelská
Pod Rozvodnou, St. Kysibelská za domem Východní
1-15, Úvalská za ubytovnou a tři stavebně oddělená
parkoviště v Úvalské ulici poblíž zastávky MHD
Blahoslavova
Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T.G.Masaryka u Becherovky, Dr. D.Bechera
(část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova
včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní
stanice MHD
30.4. čtvrtek
Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupaliště,
Čankovská
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ZPRÁVY Z MAGISTRÁTU

Sadová a Mlýnská kolonáda
jsou v péči stavařů
Malebné karlovarské kolonády dočasně překryly plachty a zástěny. V péči je mají stavaři.
Pod dohledem památkářů probíhá obnova
Sadové a Mlýnské kolonády.

D

o litinové stavby ve Dvořákových sadech
se díky stavebním zásahům vrátí Sadový
pramen. Ten byl v posledních letech dostupný pouze v prostorách přilehlé vojenské lázeňské
léčebny. Všechny prvky kolonády z roku 1881
procházejí postupnou repasí a opravou, pracovat
se bude také na okolí. Náklady ve výši zhruba 9

milionů korun bez DPH částečně pokryjí dotace na
obnovu hmotného kulturního dědictví a historických objektů.
Dotační prostředky EU i státního rozpočtu využije
město také na opravu Mlýnské kolonády, u které
se náklady vyšplhají na zhruba 80 milionů bez
DPH. Jedna z karlovarských dominant, ve které
vyvěrá pět minerálních pramenů, a která vznikla
v letech 1871 až 1881 podle projektu českého
architekta Josefa Zítka, bude opravována po
etapách. Vždy tedy bude alespoň část kolonády
přístupná veřejnosti a pacientům pro pitné kúry.

Doprava se dotkne i suterénních prostor, kde
jsou rozvody minerální vody, skalního masivu za
kolonádou, nosných konstrukcí i střechy. Repase
se dotkne také vývěrů pramenů a přelivových váz,
oken a dveří.

Stavby roku? Soutěží i revitalizace
prostranství před Horním nádražím

R

egionální stavební sdružení Karlovy Vary
opět vyhlašuje soutěž Stavby Karlovarského
kraje. Do jubilejního 20. ročníku, který se
uskuteční pod záštitou primátorky města Karlovy
Vary Andrey Pfeffer Ferklové, mohou investoři,
zhotovitelé, architekti i projektanti přihlašovat svá
díla do 30. dubna. Přihlášky jsou dostupné na
internetových stránkách soutěže.
Do hlasování odborné i široké veřejnosti budou
zařazeny novostavby a rekonstrukce budov a veřejných prostor dokončené v předchozích 3 letech.
Přihlásit je možné také projekty a studie připravované k realizaci za období uplynulých 5 let.
Hlasování veřejnosti bude na webu www.stavbykarlovarska.cz probíhat od 20. 5. do 19. 6. 2020.
Město Karlovy Vary se bude o hlasy odborné i laické veřejnosti ucházet v loňském roce dokončenou
revitalizací přestupního uzlu a celého prostranství
před Horním nádražím. Celý prostor dostal díky
rekonstrukci novou, moderní podobu, která koresponduje s okolím.
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KAM KV°

Dva roky s Kanceláří
architektury
města Karlovy Vary
Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM
KV°) oslavila 1. března 2 roky od svého založení.
Za tu dobu zprovoznila a sestavila tým odborníků,
který se svým koncepčním přístupem městského
plánování buduje důvěru nejenom u politické
reprezentace, ale i odborné a laické veřejnosti.
Komunikace s veřejností a koordinace projektů
celoměstského významu patří k základním pilířům
činnosti KAMu. V pátek 28. února byl KAM v rámci
oslavy otevřen veřejnosti a slavilo se i kulturou.

C

o vlastně sedmičlenný tým KAMu dělá?
„Hlavním úkolem kanceláře je vytvořit vizi
města, jak by mohlo vypadat například za
20 let. S tím souvisí doprovod tvorby koncepčních
dokumentů, jako je Strategie udržitelného rozvoje
města, nebo Plán mobility, na kterých se kancelář
spolupodílí a ke kterým KAM pořádal diskuze
s odbornou veřejností a workshopy. Dále doprovází
proces přípravy Územního plánu, Manuálu tvorby
veřejných prostranství a vstup města Karlovy
Vary do organizace UNESCO spolu s dalšími 10

evropskými městy v rámci nominace Great Spas of
Europe.“ informuje Petr Kropp, který KAM 2 roky
vede.
„Kromě koncepčních dlouhodobých projektů
pracujeme na projektech aktuálních. Vydáváme
doporučení na témata, o která nás město požádá,
nebo na témata, která sami vyhledáváme a vnímáme jako důležitá. Průběžně jsme za uplynulé dva
roky pracovali na 35 různých větších projektech.
Konkrétní příklady naší práce jsou např. ty nejdůležitější budovy města, jako je Vřídelní kolonáda,
Keramická škola, ale i budovy ve vzdálenějších
městských částech, např. ZŠ Poštovní, obřadní
síň a významná veřejná prostranství města, nám.
Svobody u kostela sv. Máří Magdalény, předprostor Tržnice, vánoční trhy apod.“ doplnila Jana
Boukalová z KAMu.
Komunikace s veřejností je pro smysluplnou
odbornou činnost KAMu nepostradatelná. Cílem
je probudit zájem občanů o své město a získat
konkrétní náměty pro jeho rozvoj. Pro obyvatele
města pořádá zajímavé a osvětové akce, ať už

se jedná o přednášky s městskou tematikou,
komentované procházky městem, výstavy, diskuze
a workshopy na různá témata. Ke svému 2. výročí
připravil KAM příjemný doprovodný program,
který zahrnoval SLAM poetry show a vystoupení
akustického dua Dohromady Štyri Nohy.
Více informací o KAMu a jeho akcích najdete na
webu www.kamkv.cz.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Dětský domov v Karlových Varech
má nový sociální automobil
Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov získal
sociální automobil zdarma. Zcela novou Dacii
Dokker slavnostně převzali v úterý 10. prosince
2019 zástupci daného domova za účasti poděbradské reklamní agentury Kompakt, která
tento projekt zaštiťuje. Vozidlo zaměstnanci
organizace využijí k přepravě dětí a k dalším
podpůrným aktivitám.

P

říspěvková organizace Karlovarského kraje,
která poskytuje zázemí třinácti rodinným
skupinám, obdržela nový vůz v rámci projektu Sociální automobil. Ten funguje po vzoru evropských měst již 20 let, za tu dobu Kompakt předal
v České republice na stovky vozidel. Dětský domov
v Karlových Varech získal v celkovém pořadí již
816. automobil. „Myslíme si, že každá společnost,

která s úspěchem provozuje svou činnost, by měla
alespoň malou částí pomoci těm, kteří to opravdu
potřebují. Pro většinu zařízení pečujících děti není
zrovna jednoduché pořídit si nový vůz. Proto jsme
se rozhodli vzít situaci do svých rukou a zařízením
i organizacím pečujícím o osoby nacházející se
v nouzi tímto způsobem pomoci,“ uvádí Miroslav
Káninský, jednatel společnosti Kompakt.
Na financování vozidla se podílelo asi 35 subjektů
napříč obory od velkých firem až po nejmenší
jednotlivce z místních obyvatel i přilehlého okolí.
O projektu Sociální automobil
Za spoluúčasti firem a společností se poděbradská
reklamní agentura Kompakt snaží o vytvoření,
zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila

na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci
zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí.
Projekt stojí na systému tzv. „reklamy na kolech“
a spočívá v tom, že jednou v roce přejde obchodní
zástupce na tento projekt a po dobu tří měsíců
získává firmy, které jsou ochotné přispět na dobrou
věc a chtějí se podílet na přípravě automobilu, jenž
poputuje do některého ze sociálních zařízení. Daná
organizace tak získá nejen dobrý pocit za svou
dobročinnost, ale i reklamu na vozidle, které je na
silnicích všem na očích.
Od roku 1997, kdy byla zahájena realizace tohoto
projektu, se za pomoci firem a společností po
celém území ČR podařilo předat již přes 800
sociálních automobilů. Vzhledem k zahraničním
zkušenostem byl doposud tento projekt postaven
na vozech Renault Master, Renault Kangoo a Dacia
Dokker.

O SPOLEČNOSTI KOMPAKT
Reklamní agentura zahájila svou činnost
v oblasti reklamy a propagace v roce 1993.
Jejími jednateli jsou Miroslav Káninský a Pavel
Bažant. Hlavní činností agentury je tvorba informačních plakátů, map, mapových průvodců
a knižních publikací. Nejprestižnějším projektem společnosti je projekt „Sociální automobil“,
který se snaží o vytvoření a obnovení vozového
parku v zařízeních, která svou činnost zaměřila
na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci
hendikepovaných lidí. Celorepubliková působnost společnosti je zajišťována prostřednictvím
sítě obchodních zástupců, kterých je aktuálně osmdesát. Firma má celkem 21 stálých
zaměstnanců a její roční obrat činí 80 milionů
korun. Více informací naleznete na webu
kompakt-cr.cz.

Hlídat labilní diabetes může
pomoci speciálně vycvičený pes

O

smileté Kateřině Ele Kondelčíkové z Karlovarska se v březnu 2017 změnil život. Po zachycení
prvních příznaků ji bylo diagnostikováno nevyléčitelné onemocnění Diabetes Mellitus prvního typu.
Inzulinoterapie sebou přináší riziko častého výskytu
nízké hladiny cukru, se kterou jsou spojeny další
projevy a komplikace: poruchy vědomí, bolesti hlavy
či zmatenost. U Katky se zároveň vyskytuje forma tzv.
labilního diabetu, ve vážných případech může dojít až
k upadnutí pacienta do kómatu. Katka je proto nepřetržitě napojena na monitorní senzor, který ovšem může
kdykoliv selhat. Zdravotní stav Kačky se musí tedy
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neustále hlídat. Řešením pro Kačku a její rodinu může
být pořízení asistenčního-detekčního psa. Tito psi jsou
speciálně vycvičeni pro osoby s diabetem prvního typu,
reagují na změny glykémie nad i pod normální hodnoty
a oproti senzoru na změnu reagují až o 10 minut dříve.
Náklady na pořízení psa jsou ovšem vysoké, nákup,
výchova, speciální výcvik, žrádlo, veterinární péče
a vyšetření, to vše vyjde na 297 tisíc korun. Zájemci,
kteří chtějí Katce pomoci a přispět na pořízení asistenčního-detekčního psa, mohou finanční prostředky
zasílat na transparentní účet 2801609472/2010,
platbu označte slovy „Pes pro Kačku“.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Město zajistí
seniorům nákupy

Stejná
šance aneb
Zaměstnavatel
roku 2020

S ohledem na aktuální situaci nabízí město Karlovy Vary seniorům ve věku 70+ novou službu
– nákup základních potravin, drogerie a vyzvednutí léků. Služba je karlovarským seniorům
poskytována zdarma, klienti hradí pouze nákup požadovaného zboží.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ SLUŽBY:
Věk nad 70 let. Služba je poskytována přednostně osaměle žijícím seniorům. Rozvoz je zajišťován pouze na území města Karlovy Vary, není možné ho využívat v sousedních obcích. Nákup je
možné uhradit pouze v hotovosti v českých korunách. Službu je možné využít vždy maximálně
jednou týdně. Nejedná se o přepravní službu, řidiče není možné doprovázet. Není možné vybírat, v jakém supermarketu/hypermarketu budou potraviny a další produkty nakoupeny. Není
možné využít nákupní tašky klienta.

JAK SLUŽBU OBJEDNAT?

Od pondělí do pátku v době od 9.00 do 15.00 hodin
zavoláte na telefonní číslo 702 265 117.
Dispečerovi nahlásíte potřebné údaje (jméno, příjmení, adresu a telefonní kontakt). Následující
den u vás vyzvedneme nákupní seznam (čitelně napsaný) a zálohu v hotovosti na nákup.
(Obdržíte podepsaný doklad o předání hotovosti.) V průběhu dne vám řidič domů přiveze
nakoupené zboží podle vašeho seznamu a vrátí zůstatek hotovosti.

Dobrovolníci pomáhají
Potřebujete nakoupit?
Vyvenčit pejska?
Vyzvednout léky?
Pohlídat děti?

D

evátý ročník celorepublikové soutěže Stejná
šance - zaměstnavatel roku 2020 odstartoval. Cílem soutěže je veřejně ocenit a podpořit zaměstnavatele, kteří přijímají pracovníky se
zdravotním postižením, a prostřednictvím příkladů
této dobré praxe rozšířit myšlenku zaměstnávání
lidí s postižením směrem k veřejnosti a dalším
firmám. Soutěž vyhlašuje organizace Rytmus - od
klienta k občanovi.
„Na podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením v letech 2010 – 2015 uvolnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí téměř 22,4 miliardy
korun. I přes to, že tyto finance mají primárně
sloužit k usnadnění vstupu lidí se zdravotním
postižením na volný trh práce, skončilo 96 procent
těchto prostředků u zaměstnavatelů na chráněném trhu práce. O to více je třeba ocenit firmy
na běžném pracovním trhu, které i bez státních
prostředků dokáží poskytnout pracovní místo lidem
se zdravotním postižením,“ uvedla Šárka Paříková
ze společnosti Rytmus – od klienta k občanovi.
Veřejnost může nominovat zaměstnavatele
prostřednictvím online nominačních formulářů
umístěných na webových stránkách soutěže.
Poslední týden v květnu budou výsledky soutěže
vyhlášeny v každém kraji na slavnostním setkání.
Hlavním partnerem 9. ročníku soutěže je Asociace
společenské odpovědnosti. Soutěž proběhne pod
záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.
Rytmus – od klienta k občanovi je nezisková
organizace, která vznikla v roce 1994. Prostřednictvím poskytování sociálních služeb a realizací
tematických akcí podporuje lidi se zdravotním
postižením v aktivním začleňování do života – ve
škole, v práci, v místě bydliště a při volnočasových
aktivitách.

Dobrovolníci z našeho dobrovolnického centra Instand nabízejí pomoc seniorům, lidem s handicapem,
rodičům a dalším lidem, které zasáhla současná situace. Pokud znáte ve Vašem okolí někoho, kdo by
potřeboval pomoc dobrovolníků, předejte mu prosím kontakt na nás, nebo nás kontaktujte přímo. Chcete-li nabídnout pomoc jako dobrovolník, neváhejte se nám ozvat. Pomocných rukou není nikdy dost. Kontakt
na koordinátorku dobrovolníků Jaroslavu Deckerovou email: dobrovolnictvi@instand.cz, nebo na telefonu
605 001 950.
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ŠKOLSTVÍ

Školáci se učí Abecedu peněz

N

a Základní škole, Karlovy Vary Konečná se
pedagogové snaží u žáků rozvíjet finanční
gramotnost. Dne 12. prosince 2019 se žáci
5. A ze základní školy Konečná zúčastnili projektu
„Abeceda peněz“, který zaštiťuje Česká spořitelna.
Projekt se zaměřuje na rozvoj finanční gramotnosti
žáků 4. a 5. tříd. V rámci tohoto projektu žáci
dostali od České spořitelny bezúročnou půjčku
3 tisíce korun na nákup surovin a výrobků, které
posléze mohli zpeněžit. Při realizaci projektu si žáci
rozvíjeli týmovou spolupráci, komunikaci, kreativní
myšlení, schopnost řešit problémy a samozřejmě
i matematiku, český a anglický jazyk. Velmi obtížné
bylo pro žáky odhadnout, o jaký výrobek budou mít
potenciální zákazníci největší zájem. Na výběru
a vlastní výrobě výrobků žáci pracovali nejen v prostorách základní školy Konečná, ale i za velké podpory rodičů doma. Žáci si díky projektu uvědomili,
co vše obsahuje cena konečného produktu, jak se
stanovuje jeho cena, co je to půjčka a že půjčené
peníze je třeba vracet. Na závěr bych za žáky třídy
5. A chtěla poděkovat všem, kteří nám při realizaci
projektu pomohli. V první řadě určitě rodičům, kteří
dětem pomáhali s přípravou výrobků, dále týmu
lidí České spořitelny, který se na projektu podílí,
a v neposlední řadě vedení školy a všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, že
s námi při výrobě produktů měli trpělivost.
Martina Vaculíková, třídní učitelka 5. A

Santa stávkuje aneb Učíme se hrou a hudbou

Ž

áci karlovarské ZŠ jazyků několik měsíců
nacvičovali v němčině malou divadelní hru
„Santa stávkuje“ v rámci projektu „Učíme se
hrou a hudbou“, který je realizován díky partnerské
škole Jenaplanschule. Současně tuto hru nacvičovaly
německé děti v partnerské škole v češtině.
Hra vyprávěla o smutném Santovi, kterému se nelíbila
komerčnost Vánoc, proto se rozhodl na Vánoce odjet
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na Malorku. Andělé ho přemlouvali, aby zůstal, protože
pořád tu jsou potřební, kteří si dárky od Santy zaslouží.
Hra získala definitivní podobu během třídenního
setkání v Německu, kde se intenzivně nacvičovalo
a dolaďovaly se kulisy a kostýmy. Premiéra proběhla
v sále školy Jenaplanschule v Markersbachu a o týden
později se konalo představení v Divadle Husovka pro
žáky ZŠ jazyků a rodiče účinkujících. Všechna před-

stavení se povedla, a proto velká pochvala patří dětem
z obou škol, které se musely naučit těžký text v němčině, během třídenního setkání používat při představení
mikrofony, pohybovat se správně po jevišti, včas se
převléknout do kostýmů a nezapomenout na svoje rekvizity. V příštích měsících bude probíhat nácvik nové
hry, jejíž premiéra bude v červnu nebo v září 2020.
Danuše Kubová, ZŠ jazyků Karlovy Vary

ŠKOLSTVÍ

Kavárna s příběhem zvítězila UčíTelka
v celorepublikové přehlídce pomůže dětem
s výukou

Š

kolní minipodnik Rodoklub, který již několik
let úspěšně funguje na ZŠ Konečná, má na
kontě další úspěch. S projektem Kavárna
s příběhem se mu podařilo zvítězit v celorepublikové přehlídce Brána k druhým. První místo
v kategorii do 18 let z celkem 62 týmů je prý jako
vyhrát olympiádu.
O čem Kavárna s příběhem byla? Na Noc s Andersenem uspořádali členové klubu pro své mladší
spolužáky z prvních až čtvrtých tříd Pohádkovou
stezku. Zároveň zřídili „kavárničku“ a z vydělaných
peněz nakoupili knížky pro klienty dětské léčebny

Mánes v Karlových Varech. Rodoklubáci naopak
dostali v léčebně knížku Šípkové Růženky naruby.
Napsala ji maminka Terky, pacientky léčebny, která
do léčebny přijíždí pravidelně každý rok na měsíční
léčení s diabetem 1. typu. Z knihy se předčítalo
ve škole a díky tomu se děti věnovaly také šíření
informace o diabetu mezi spolužáky. Zorganizovali
také další Kavárnu, aby pomohli získat finanční
prostředky na pokračování knihy. Byli úspěšní, stali
se kmotry publikace Sladký roky a nakonec byli za
svou aktivitu oceněni úspěchem v soutěži Brána
k druhým.

Č

eská televize spustila pro školáky, kteří museli kvůli koronaviru zůstat doma, unikátní
pořad nazvaný UčíTelka. Každý den běží pro
žáky prvního stupně základních škol na programu
ČT2 vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.
„V době mimořádných opatření a uzavření škol
v celé České republice chceme nabídnout dětem
alternativu ke klasickému školnímu vzdělávání,
které může doplnit jejich samostudium. A také
ulehčit rodičům. Připravili jsme proto živě vysílané
výukové bloky vedené vystudovanými pedagogy,“
vysvětluje na webu České televize její generální
ředitel Petr Dvořák. Zábavně-vzdělávací program
UčíTelka… když děti učí telka vznikl s odbornou
garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Česká televize jej od doby svého spuštění 16.
března prozatím vysílá po dobu jednoho měsíce.
Pořadem provází moderátorky Petra Křížková
a Kateřina Bílková.

Krev
z Ondřejské
Daruj krev, zachráníš život! Žáci SŠ stravování a služeb
Karlovy Vary se rozhodli jít příkladem a v závěru uplynulého roku se rozhodli společně navštívit Transfuzní
oddělení nemocnice Karlovy Vary. Poprvé, a všichni
věří, že to nebylo naposledy. „Byli stateční, jsem na
ně moc pyšná. Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí toli. Nelze ji totiž uměle
vyrobit. Je jí potřeba při těžkých úrazech, složitých
operací, při léčbě otrav,“ říká k akci jejich učitelka
Mirka Moučková.
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Úprava jízdních řádů MHD
cílí na efektivnější provoz
Městská hromadná doprava v Karlových
Varech vyjela 1. března podle nových jízdních řádů. Jejich úpravou se Dopravní podnik
Karlovy Vary snaží zajistit efektivnější provoz,
návaznost spojů a lepší obslužnost frekventovaných lokalit. Některé minimálně využívané
spoje byly zrušeny, naopak jinde přibyly nové.
Několik linek částečně změnilo trasu. Na základě žádostí obyvatel bude obsluhována lokalita
Dolní Kamenné a Starou Roli s Tržnicí propojí
rychlíkový spoj. Úprava jízdních řádů má také
pozitivní dopad na dopravní zátěž v exponovaných lokalitách.

D

opravní podnik vyhodnotil všechny připomínky, které obdržel po zveřejnění nových
jízdních řádů a na některé operativně zareagoval dodatečnými úpravami. Souhrn základních
změn v MHD a dodatečné změny, které vycházejí
z nejčastějších požadavků cestujících a vstoupí
v platnost 28. března 2020, najdete přehledně na
této straně. DPKV i nadále všechny změny sleduje,
provádí monitoring obsazenosti spojů a vyhodnocuje podněty a připomínky od cestujících, které
případně do jízdních řádů promítne v nadcházejících měsících.

Základní změny v MHD
• Jsou sjednoceny intervaly na páteřových linkách, což přinese oproti současnému stavu
pravidelnější rozložení autobusů do jednotlivých
směrů.
• Základním intervalem na páteřových linkách je
24 minut ve špičce, 30 minut v tzv. sedle
pracovního dne a 40 minut v sobotu a neděli.
• Je zaveden prázdninový provoz na linkách č. 1,
2, 3, 6, 13 a 15.
• Z důvodu úspory pohonných hmot dojde ke zrušení zastávky Havlíčkova, která je v docházkové
vzdálenosti od okolních zastávek. (Vzdálenost
mezi zastávkami Nemocnice a Slavie, mezi
kterými se zastávka Havlíčkova nyní nachází, je
470 metrů).
• Páteřové linky číslo 1, 2, 3, 6, 13, 15, budou
mít mírně prodloužený interval a budou jezdit
vzájemně v pravidelném taktu po celý den.
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• Linka číslo 6 bude mít změněnou trasu v oblasti
Tuhnic. Spoje budou jezdit přes Moskevskou
ulici a místo Západní. Tím se zlepší obslužnost
Tuhnic a děti dojíždějící touto linkou školy v Poštovní ulici a na ZŠ Dukelských hrdinů budou mít
daleko bezpečnější dopravu.
• Redukuje se provoz linky 22, která nebyla příliš
využívána, na většině trasy zdvojovala ostatní
linky, čímž se tvořily „vláčky“, zejména na
Sokolovské ulici.
• Linka číslo 18 z Dolního nádraží do Dolních
Drahovic je zcela zrušena, spoje jsou nahrazeny
linkou číslo 19, která je prodloužena po trase
stávající linky číslo 18. Tím cestující získají
přímé spojení z oblasti Jáchymovské ulice do
oblasti Dolních Drahovic, kam také dojíždějí děti
do školy. Zajištěno bude také spojení s větším
supermarketem.
• Na lince číslo 4 jsou nově zavedeny dva
páry spojů od rychlíků z Prahy v dopoledních
hodinách ve směru do lázeňské části. Mnoho
lázeňských hostů bude mít k dispozici spojení
přímo k lázeňským domům.
• Okružní linka číslo 12 bude nově vyjíždět z Dolního nádraží, čímž se výrazně zvýší počet spojů
na dopravní terminál. Současně je zachován
průjezd některých spojů Sokolovkou ulicí ve
směru od Tržnice na sídliště Čankovská. Jedná
se o 12 spojů v průběhu celého dne.
• Na lince č. 19 je zaveden večerní spoj na Růžový
vrch, a to jako přípoj linky č. 2 od OC Varyáda.
• Obsluhu městské části Letná bude i o víkendovém provozu zajišťovat linka č. 3.
• Linka číslo 16 bude omezena. Náhradou budou

všechny spoje linky číslo 1 směřovat přes Tašovice. Dojde tak k navýšení počtu spojů do této
části města.
• V sobou a neděli je zaveden ranní spoj z Bohatic
na 7. hodinu směrem k Tržnici. Tento spoj
obslouží linka č. 17.
Dodatečné úpravy jízdních řádů,
platné od 28. 3. 2020
• Na základě připomínek cestujících budou provedeny úpravy jízdních řádů MHD. Změny budou
z legislativních důvodů plané od 28.3.2020.
• Jedná se o tyto změny:
• Linka číslo 1 – uspíšen ranní spoj od Globusu
k Lázním III, tak, že odjezd od Globusu bude
nově v 5.33 a příjezd k Lázním III je v 5.58 hodin. Na téže lince pak pojede nově ranní spoj od
Lázní III již v 6.05, aby byl na zastávce Krajský
úřad v 6.27 hodin.
• Linka číslo 5 – upraveny odjezdy z Bohatic
o víkendu tak, aby byla u Tržnice zajištěna
návaznost na páteřové linky
• Linka číslo 6 – zavedení nového spoje v ranních
hodinách s odjezdem v 7.22 z Doubí. Autobus
vyjíždí z Tašovic na lince 16 v 7.17 hodin
• Linka číslo 12 – nově upravena trasa 4 spojů
o víkendech od Tržnice přes Sokolovskou ulici
na sídliště Čankovská
• Linka číslo 16 – nový spoj v 7.22 z Tašovic přes
Doubí do centra, dále uspíšen školní autobus
ráno, bude odjíždět v 7.24 z Tašovic a z Doubí
v 7.28. Dále bude zaveden nový spoj mezi Krajským úřadem a OC Varyáda s odjezdem v 15.37
hodin.

DPKV

MHD nabízí nové zastávky
i mladé vozy s wifi
Nové jízdní řády karlovarské městské hromadné dopravy doznaly dílčích změn. Vedení
města proto požádalo Dopravní podnik Karlovy
Vary o zapracování nejčastějších požadavků
cestujících a na základě toho nyní vyhodnotil
obsah připomínek.

města,“ říká Lukáš Siřínek, ředitel Dopravního
podniku Karlovy Vary. Kromě velkého supermarketu, tržnice, oblíbených fastfoodových restaurací
a obchodů, je zde vybudované také dětské hřiště,
cyklostezka a stezka na in-line brusle.
Nově zajíždí vozy MHD i do obce Kolová, odkud

C

o kromě jízdních řádů se v karlovarské
městské hromadné dopravě mění a v čem
je oproti jiným městům odlišná? Jednoznačnými výhodami jsou nové, moderní a bezpečné
autobusy, s mnoha způsoby odbavení, například
mobilní aplikací nebo platební kartou. Pozornost
určitě ve městě poutají také inteligentní zastávky,
či dopravniportal.cz, kde mohou lidé sledovat
pohyby autobusů v reálném čase nebo odjezdy ze
všech zastávek. A pozor, funguje také jako mobilní
aplikace. Rozdíl oproti ostatním krajským městům
je i v kombinaci MHD s lanovou drahou Imperial,
kterou se dostate do lázeňského území. A samozřejmě je tu také jízdné zdarma, které mohou
uplatnit například děti a studenti do 26 let nebo
senioři od 65 let.
Od 1. března přibyla další autobusová zastávka
v Dolní Kamenné u jednoho z řetězců prodejen
potravin, což především seniorům nebo „neřidičům“ zjednoduší nakupování. „Tuto zastávku
a obsluhu Dolní Kamenné jsme již plánovali delší
dobu, a to jak z důvodu žádostí našich cestujících,
tak i s ohledem na rozrůstající se význam této
části města, kterou využívá čím dál více občanů

míří do Karlových Varů řada cestujících a přání
obce integrovat se do systému MHD bylo proto
logické. Kromě Kolové využívají linky také obce
Otovice, Dalovice, Jenišov, Hory, Březová a nově
třeba Hroznětín. „Tento systém přibližování okolních obcí je prospěšný jak obyvatelům zmíněných
obcí, tak i samozřejmě Karlovým Varům. Rádi
bychom v tomto pokračovali i do budoucna,“
dodává Lukáš Siřínek.
Vozový park karlovarské MHD je ve velice dobré
kondici. S průměrným věkem vozů 6,5 roku se
řadí na 3. až 4. místo mezi nejmladšími vozovými
parky dopravních podniků v celém Česku. Celý
vozový park je kompletně nízkopodlažní a ve
větší míře jej pohání CNG. „Klademe tím důraz na
ekologii a současně na nižší provozní náklady,“
připomíná ředitel Dopravního podniku Karlovy
Vary. Ve 20 procentech z celkové flotily autobusů
MHD se můžete v současné době připojit zdarma
na wifi nebo si třeba dobít mobilní telefon či
jiné zařízení. A tyto nové autobusy jsou už také
vybavené celovozovou klimatizací, což jistě přijde
vhod nejen v létě.
Občanům ve městě už také nějakou dobu úspěšně
slouží Senior expres. Určený je především pro
seniory nad 70 let a držitele karet ZTP/P. „Tato
služba je mezi seniory velice populární a denně
využívaná,“ připomíná Lukáš Siřínek. Nejčastější
jízdy směřují k lékaři, na úřady, na nákupy nebo
třeba do knihovny. Držitelů karet Senior expresu je
téměř 800 a jen za rok 2019 pomohla při cestování tato novinka téměř třem tisícovkám klientů.

dopravniportal.dpkv.cz
KOMPLETNÍ DOPRAVNÍ INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ
Dopravní podnik Karlovy Vary spustil novou
on-line službu – dopravní portál. Jeho uživatelé
najdou na jednom místě a on-line kompletní
dopravní informace z Karlových Varů. Kromě
webové stránky je dostupná i aplikace pro
mobilní telefony. V první vlně vyšla na platformě
Android. Majitelům telefonů s tímto operačním
systémem stačí zadat v Google Play Dopravni
portal dpkv a aplikaci nainstalovat. V dohledné
době bude dostupná také na platformě iOS.
Informace portálu jsou primárně zaměřeny na
cestující městskou hromadnou dopravou, na své
si ale přijdou i ti, kteří k dopravě využívají individuální osobní dopravu. Dostupné jsou například
údaje o obsazenosti parkovišť, aktuální informace
o uzavírkách nebo dopravních nehodách.
Pokud si návštěvník na titulní straně zvolí banner

s autobusem a označením Dopravní informace, otevře se před ním mapa s následujícími
informacemi:
Kde je můj autobus – zobrazí se aktuální poloha
všech městských autobusů
Zastávkové sloupky – je možno vybrat si jakoukoliv zastávku MHD a sledovat na ní virtuální
inteligentní zastávku s časy odjezdů jednotlivých
linek, zpoždění na lince, nehodu atd.
Dále jsou v mapách vidět trasy jednotlivých
denních, nočních a zvláštních linek MHD, ke
kterým velmi brzy přibydou i meziměstské linky.

zátěž, tedy hustotu dopravy na jednotlivých
silnicích v Karlových Varech.
Záložka dopravní události – ukazuje na mapě
aktuální uzavírky, nehody, dopravní omezení atd.
Lázeňská oblast – grafické znázornění, kam je
zapotřebí povolení k vjezdu, které je možno uhradit i prostřednictvím mobilní aplikace Moje DPKV.
Parkovací místa – znázornění všech parkovacích míst ve městě, tedy stání na parkovacích
automatech či parkovištích, která jsou ve správě
DPKV, včetně provozní doby, tarifu, kontaktních
údajů. Na jaře budou zobrazovány i informace
o volných místech na parkovištích.

Záložka stav dopravy – znázorňuje dopravní
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Nepořádek kolem
kontejnerů je stálým tématem

O

problémech s odpadem se zmiňujeme pravidelně. Mnozí občané se bohužel ke svému
okolí chovají bezohledně a odpadem hyzdí
nejen město, ale navíc ještě zvyšují náklady na jeho
likvidaci, které ve výsledku zaplatí všichni.
Častý obrázek nepořádku kolem kontejnerů je ve
městě stálým tématem. Problém má několik příčin.
Tou zásadní je neodpovědný přístup části obyvatel
nebo podnikatelů, kteří porušují zákony a snižují si
vlastní náklady na úkor města. V některých případech i nedostatečná kapacita nádob.
Kontejnery na separaci jsou primárně určeny pro
odpad z domácností. Proto jsou rozmisťovány
s přihlédnutím k prostorovým možnostem a počtu
obyvatel v dané lokalitě. Podnikatelé mohou tyto
nádoby plnit pouze za podmínky, že mají s městem uzavřenou příslušnou smlouvu o zapojení
do systému nakládání s odpadem. Každá firma
a živnostník, tedy například kadeřnice, malý obchod,
účetní, provozovatel restaurace, by měl odpad třídit,
odkládat do sběrných nádob a jeho odvoz objednávat u svozové společnosti. K jednotlivým druhům

odpadů je navíc nutné vést průběžnou evidenci, mít
uzavřenou smlouvu se svozovou společností nebo
mít uschované doklady o likvidaci všeho odpadu.
Co má tedy podnikatel udělat? V případě většího
množství odpadu kontaktovat svozovou společnost,
uzavřít smlouvu o odstraňování odpadu a zajistit
přistavení odpovídajících sběrných nádob. Pokud
podnikatel produkuje pouze malé množství odpadu,
může pro třídění využít systém zavedený městem.
Pak může tříděný odpad odkládat do kontejnerů

DĚKUJEME, ŽE DODRŽUJETE MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
Městská policie apeluje na občany Karlových Varů a lázeňské hosty, aby respektovali všechna
mimořádná opatření Vlády ČR. Nezdržujte se na veřejných prostranstvích, neshlukujte se a dodržujte
bezpečný odstup. Odpovědným přístupem nechráníte jen sebe, ale také své okolí. Prosíme, dodržujte
stanovená pravidla, aby se bezpečnostní složky mohly věnovat důležitým úkolům.

UPOZORNĚNÍ

Vedení městské policie s cílem minimalizovat riziko šíření nákazy prodloužilo lhůtu pro vyřízení
přestupků v sídle MP Moskevská 34, a to od 14. 3. 2020 na dobu do 30 dnů od ukončení mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR. V případě nejasností či dotazů může občan kontaktovat dozorčí
službu městské policie na lince 353 153 933 nebo operační středisko na lince 353 153 911.

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež slouží už od roku 2018
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež funguje
na ubytovně v Charkovské ulici od roku 2018.
Provozovatelem této sociální služby je Armáda
spásy, která si klade za cíl snižovat sociální a zdravotní rizika, která mohou děti a mládež ohrožovat.
Službu poskytuje odborně vzdělaný personál, který
pomáhá dětem orientovat se v sociálním prostředí.
Spolupráce s městskou policií v oblasti prevence
rizikového chování dětí ohrožených sociálním
vyloučením, trvá již od roku 2014, kdy byl společnými silami zrealizován projekt MOBIDIK (mobilní
dětský interaktivní klub), následně byl za výrazné
podpory městské policie otevřen nízkoprahový klub
na ubytovně v Úvalské ulici. Situace v Tuhnicích si
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vyžádala otevření nízkoprahu i na tamní ubytovně
v Charkovské ulici. Kluby, kde se děti učí trávit
smysluplným způsobem volný čas, navštěvují převážně děti ve věku 6 až 12 let. Je zde snaha o to,
aby si děti vytvořily pozitivní vzory a „nechytaly“ se
starších vrstevníků, kteří v lokalitě hrubým způsobem narušují veřejný pořádek. Návštěvy strážníků
nejsou ojedinělé, děti znají strážníky – preventisty
jednak z preventivních besed realizovaných na
školách, i z ostatních akcí určených dětem i široké
veřejnosti. Besedy se strážníky v klubech mají za
cíl upevňovat společností preferované hodnoty
a připomínat důležitost dodržování pravidel slušného chování.

rozmístěných na veřejných prostranstvích.
Smlouvu o zapojení do systému města lze uzavřít
u technického odboru v budově magistrátu města
v Moskevské ulici (kancelář č. 131, tel. 353 151
213, email k.brozickova@mmkv.cz). Pokud mají
podnikatelé řádně uzavřenou smlouvu na likvidaci
směsného odpadu a současně i smlouvu k odstraňování vytříděných složek, vyhnou se případným
sankcím, které pro právnické osoby a podnikající
fyzické osoby mohou vyšplhat až na 300 tisíc korun.

Nikdy nevíš,
kdo Tě může
zachránit
Heslo „Nikdy nevíš, kdo Tě může zachránit, proto
informuj své okolí“ již druhým rokem vštěpuje
karlovarským strážníkům Jindřich Lát, velitel
pořádkové služby a vyškolený lektor na AED (Automatizovaný Externí Defibrilátor) v jedné osobě.
Šestihodinové školení zaměřené na KPR a AED od
nového roku pod jeho vedením neabsolvují pouze
strážníci, ale nově také i všichni administrativní
pracovníci. Praktické školení je vhodnou formou
proloženo důležitými informacemi z oblasti první
pomoci. V daném rozsahu probíhá jednou ročně,
ale i v průběhu roku dochází k průběžnému
„oživování“ informací a praktickému procvičování,
což je možné díky Zdravotnické záchranné službě
Karlovarského kraje, která školiteli ochotně zapůjčuje tréninkový materiál.
Účastníci školení jsou v jeho průběhu nabádáni,
aby se o nově získané informace podělili se svým
nejbližším okolí, neboť čím více lidí zná první
pomoc, tím je větší šance na přežití.
Karlovarští strážníci jako „First respondeři“ mají od
listopadu 2017 k dispozici dva defibrilátory a další
pomůcky k záchraně lidských životů v rámci
projektu časné defibrilace. V praxi již mnohokrát
poskytovali úspěšně první pomoc, případně asistovali zdravotníkům.
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Úspora nákladů, spotřeby energií a pestřejší programová nabídka, to jsou hlavní úkoly KV Areny.
Městská společnost, která spravuje celý areál s multifunkční halou, bazénovým centrem a halou
pro míčové sporty, je na dobré cestě. V loňském roce se jí podařilo ušetřit téměř milion korun. Do
chodu a hospodaření se samozřejmě výrazně promítnou důsledky epidemiologické situace. Dosavadní kroky Romana Rokůska coby jednatele KV Areny a jeho týmu ale naznačují, že tato městská
společnost je na dobré cestě.

 

KV Arena chce nabídnout
pestrý program
a také něco ušetřit

KV ARENA

Vodárny a kanalizace
Karlovy
Vary, a. s.
PŘEKLADY
A TLUMOČENÍ
DO VŠECH JAZYKŮ
Tel. 776 722 611, Moskevská 10, Karlovy Vary
orbis@orbispreklady.cz

Roman Rokůsek, jednatel KV Areny
systém bazénového komplexu. A další vylepšení
už jsou připravená. Investice budou směřovat
zejména do bazénového komplexu. „Máme mimo
jiné připravený projekt na rekonstrukci saunové
části, která se úplně vizuálně promění. Navíc díky
stavebním úpravám zdvojnásobíme kapacitu saun,“
prozrazuje jednatel KV Areny. Velké plány měl také
s programovou náplní multifunkčního komplexu. Do
jak velké míry je ovlivní nebo zhatí vývoj a dopad
koronavirové pandemie ukáže až čas. „Měli jsme
a stále máme naplánovanou pestrou škálu akcí pro
návštěvníky všech věkových kategorií. Některé už
jsme museli zrušit nebo odložit, ale věřím, že se
nám do KV Areny podaří přilákat netradiční sporty,
fenomén poslední doby v podobě esportů, tedy
organizované soutěže v hraní počítačových her.
Připravujeme koncerty, akce pro děti i seniory. Do
dramaturgického plánu nám samozřejmě výrazně
zasahuje aktuální situace a nepředvídatelný vývoj,
ale věřím, že se vše podaří zvládnout a my budeme
moci brzy Karlovaráky i návštěvníky města pozvat
do KV Areny a představit jim našeho nového
maskota lva Aréňáka, který je bude určitě bavit,“
uzavírá Roman Rokůsek.

Profesionální
předseda
pro Váš dům
cena od 75,-Kč/byt měsíčně
nebo
za 160,-Kč včetně správy domu

85

SERVIS

„Opravili a doplnili jsme technologii hlídání maximálních odběrů a příkonů elektrické energie, což
přinese dvojí významný efekt. Jednak uspoříme na
platbě za distribuci energie zhruba 950 tisíc korun
za rok a také se vyhneme možným sankcím. V letech 2017 a 2018 dostala KV Arena od distributora
energie za překročení maximálního odběru pokutu
v souhrnu 2,2 milionu. Za opravdu zásadní považuji
to, že se nám podařilo zprovoznit a zapojit tepelná
čerpadla, která nebyla několik let využívána.
Kompletně jsme také vyměnili a propojili i navazující technologii, což nám přinese úsporu v objemu
nakupované elektrické energie,“ vyjmenovává zásadní technická opatření Roman Rokůsek. Náklady
na energie jsou pro městskou společnost klíčové,
protože představují celou třetinu financí potřebných
na provoz komplexu. Vyjádřeno v číslech, z ročních
61 milionů na provoz zaplatí KV Arena za energie
20 milionů. Díky opravám a nastavení další technologie se podařilo snížit i odběr vody a náklady na
vodné a stočné. Vedení společnosti zpracovalo i na
dalším technologickém vybavení komplexu. Rekonstrukcí prošla například deset let stará režie hlavní
haly, datová síť, opraven a doplněn byl kamerový

www.servis85.cz

tel. 724 850 851
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Ráda pletla. Do svetrů oblékala sebe i své blízké

M

ezi devadesátileté obyvatele Karlových
Varů se v lednu zařadila Jiřina Suchanová. Pochází z obce Číhošť na Havlíčkobrodsku, kde žila do svých patnácti let. Chtěla se
vyučit švadlenou, ale válka její plány překazila.
„Němci mi nedovolili jít do školy, dali mi umístěnku k sedlákovi a musela jsem pracovat na statku.
Po válce, když se osidlovalo pohraničí, jsme se
přistěhovali na Karlovarsko,“ vypráví paní Suchanová. Její rodina se usadila ve vesničce Nová
Víska u Ostrova. Necelé tři roky na to se stěhovala
znovu, ale jen o kousek dál. To když se vdávala.
Její muž, rodák z Kozárovic, se po válce usadil

v nedalekém Boru. Postupně se jim narodily dvě
děti, pak pět vnoučat a časem přibylo ještě devět
pravnoučat. V Boru žila do roku 2015, po smrti
manžela se paní Jiřina přestěhovala do Karlových
Varů. Svou profesní kariéru spojila s výrobci typických regionálních produktů, pracovala například
v lesovské porcelánce a později dlouhá léta ve
výrobním družstvu Vřídlo. Ráda pletla a do svetrů
oblékala sebe i své blízké. I přes četné zdravotní
i životní peripetie zdobí paní Jiřinu jadrný humor.
„Život utekl jako voda, ale nesložím to,“ říká. A my
přejeme stále dost síly, pevné zdraví a pohodu do
dalšího žití.

V Moseru našla práci, bydlení i rodinu

M

ezi jubilanty, kteří oslavili 90. narozeniny, se zařadila také Marie Matoušková.
Rodačka z Horní Olešné na Pelhřimovsku
je obyvatelkou našeho města od svých 20 let, kdy
sem přišla s kamarádkou. Svůj život spojila se
sklárnou Moser. Ta jí dala nejen práci a bydlení, ale
také rodinu. Potkala zde svého budoucího manžela
a otce svých tří dcer. Náročnou profesi brusičky
skla neopustila ani v těžkém období svého života.
„Brzy jsem ovdověla, zůstala jsem na dcery sama
a musela jsem se o ně postarat,“ vypráví paní
Marie. Smutné období dokázala překonat a časem
si začala opět užívat život. Ráda chodila tančit, na
procházky na kolonády nebo lesem na Linhart, ve
volných chvílích háčkovala a pletla. Pracovitost
neopustila paní Matouškovou ani v důchodu. „Až do

pětasedmdesáti jsem pracovala, dělala jsem v zahradách, kde jsem pěstovala okurky, rajčata a feferonky, uklízela jsem v kancelářích,“ vypočítává
jubilantka, která se pyšní bravurní pamětí. Dodnes
si pamatuje řadu básní, které se jako mladá naučila. S nadšením recituje a září jí při tom oči. Ráda si
také zazpívá. „Když nemůžu spát, zpívám si. Anebo
si vezmu brýle a tužku a luštím osmisměrky. Trénuji
si tak mozek.“ Není divu, že mezi její nejoblíbenější
televizní pořady patří AZ kvíz, ráda sleduje ale Prostřeno, pořady o zvířatech, potěší ji i filmy. Největší
radost jí ale dělá velká rodina, do které kromě tří
dcer patří také pět vnoučat a spousta pravnoučat.
Proto paní Matouškové přejeme, aby nejen rodinných radostí užívala ještě dlouhá léta a samozřejmě
přejeme zejména pevné zdraví.

Vědecké sklony jej přivedly k astronomii

N

arodil se v Kutné Hoře, žil v Praze, ale
jeho domovem se před téměř 65 lety staly
Karlovy Vary. Řeč je o Josefu Balcarovi,
který v lednu oslavil krásné devadesáté narozeniny. Za spojení s naším městem může nemoc,
která ho v mládí postihla, a později státem řízené
umisťování absolventů škol a odborníků zejména
do vysídleného pohraničí. „Poprvé jsem do
Karlových Varů zavítal jako pacient na lázeňskou
léčbu. To jsem ještě studoval. Když jsem rok na
to zakončil vysokou školu, dostal jsem umístěnku sem. Prý proto, že právě tady mi bude
zajištěno dietní stravování, které jsem následkem
prodělaného onemocnění musel dodržovat,“ vysvětluje Josef Balcar. Karlovarský region tak díky
tomuto rozhodnutí získal odborníka na liniové
stavby. Pracoval jako technik, geodet a projektant, přes třicet let působil u Pozemních staveb.
„Část mých zakázek tvořily ty železniční, protože
místní podniky používaly vlečky,“ vysvětluje jubilant, jehož dílem je například vlečka ve Vintířově.
Dlouhá desetiletí pojí Josefa Balcara pevné pouto
s manželkou Alenkou. Jejich vzájemná oddanost
a podpora jsou patrné na první pohled. Na své
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první setkání si oba dobře pamatují. „Bylo to
na návštěvě u mého kamaráda. Jednou jsem
tam přišel na návštěvu a jeho sestra, u které
bydlel, se zrovna bavila s takovou kočkou…..
To byla Alenka. Jeden z prvních lidí, které jsem
v Karlových Varech poznal,“ líčí s jiskrou v oku
pan Josef. Z náhodného setkání se po čase stala
láska na celý život. Společně vychovali dva syny
a dočkali se vnuka. Společně také pracovali jako
dobrovolníci pro Červený kříž. Vedli plavecký
kroužek. Pod vedením lékařů a sester se zaměřili
na rehabilitační plavání pro méně zdatné, nemocné nebo hendikepované děti. Sám měl také
vědecké sklony, přednášel v astronomickém
kroužku, který kdysi v Karlových Varech vedl
František Krejčí, po němž je dnes pojmenovaná
karlovarská hvězdárna. Jak sám pan Josef říká,
život mu utekl jako voda. „Není ale pravda, že
utíká všem stejně. Jinak plyne dvacetiletým a jinak nám důchodcům. A úplně nejpomaleji plyne
čas u zubaře,“ konstatuje čerstvý devadesátník.
Panu Balcarovi přejeme, aby mu čas plynul
příjemně, neopouštělo ho zdraví, pohoda a dobrá
nálada.

LIDÉ

S koňmi denně vyjížděl do zdejších lesů

D

ne 10. března 2020 oslavil Juraj Polák
z Březové u Karlových Varů významné
jubileum. K řadě gratulantů k jeho devadesátinám se připojili i bývalí spolupracovníci.
Pan Polák totiž pracoval dlouhá léta u organizace
Lázeňské lesy Karlovy Vary jako kočí. Od svého
nástupu v létě roku 1967 až do odchodu do
důchodu v roce 1990. Přesně 22 let a 3 měsíce,
respektive v podstatě mnohem déle, protože

Ředitelé - gratulanti

i v důchodu ještě dlouho v organizaci vypomáhal, především pak ve středisku v Březové.
Juraj Polák celý život těžce pracoval, ale nikdy
neztrácel dobrou náladu. Měl rád koně, humor
a občas někoho pobavil pěkným vtípkem. Narodil
se v malé obci Inovce na Slovensku, ale brzy
přišel do Čech za prací. Než zakotvil v Březové,
pracoval též u státních lesů v Písku, nebo u firmy
Montostav Praha. Mezitím poznal svou ženu Marii

a osud ho zavál až do lázeňského města Karlovy
Vary. S koňmi tu denně vyjížděl do zdejších lesů
a na strmých stráních přibližoval dřevo. V práci
nachodil mnoho kilometrů a pokud by se to
za celý život sečetlo, obešel i se svými koňmi
několikrát zeměkouli. Možná i proto oslavil své
narozeniny v plné síle a svěžesti a my mu za „Lázeňské lesy“ ještě jednou přejeme hodně radosti,
zdraví a štěstí do dalších let.

Pavel Prošek byl ředitelem Lázeňských lesů v letech 1969-1988. Na Juraje Poláka velmi spoléhal.

Volný čas dělí mezi rodinu a záliby

O

slavila devadesátiny a nikdy nemá dlouhou
chvíli. Karlovaračka Libuše Vojířová
dokazuje, že i v úctyhodném věku může
být člověk aktivní, pokud mu to zdraví a kondice
dovolí. Paní Libuše to štěstí má. Z rodného kraje
pod Brdy se v šestnácti letech přestěhovala
s rodiči do Mariánských Lázní. „Strávila jsem tam
deset let, dodělala si školu. Protože za války jsem
nestihla dostudovat obchodní akademii, dokončila
jsem si vzdělání až tady a v Chebu vystudovala
obor obchodní příručí. A také jsem se v Mariánských Lázních vdala,“ líčí Libuše Vojířová. Svého

muže později následovala do Karlových Varů, kde
společně vychovali dceru a syna. Díky nim má
dnes čtyři vnučky, tři pravnučky a pět pravnuků.
Svůj volný čas dělí mezi rodinu a záliby, mezi
které patří péče o zahradu, koncerty, divadlo
a také přednášky o historii nebo cestování, na
které chodí se skupinou podobně „naladěných“
seniorů. Občas s nimi vyrazí také na výlet nebo
procházku. „Nemám dlouhou chvíli,“ uzavírá paní
Libuše. Ještě jednou jí přejeme hlavně pevné
zdraví, aby si i nadále mohla užívat všech aktivit,
které ji baví a naplňují.
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Klub přátel Karlových Varů
- Beseda s primátorkou
Klub přátel Karlových Varů patří k organizacím, které trvale vyvíjejí aktivní činnost
a dávají o sobě často vědět. V současnosti
sdružuje 88 členů z našeho města, ale i dalších míst v Čechách.

P

o tradičním setkání členů na Nový rok
byla na závěr měsíce února domluvena
návštěva na Magistrátě města. Hostitelkou
se stala primátorka Ing. Andrea Pfeffer Ferklová.
O setkání s první dámou města byl mimořádný
zájem. Do zasedací místnosti v 5. patře přišlo
dokonce 36 členů.
Úvodní přivítání provedl předseda Klubu Mgr. Jiří
Klsák. Poděkoval paní primátorce za to, že si pro
nás našla ve svém nabitém programu čas a předal jí kytici růží. Pak se již ujala slova primátorka.
Představila svoji osobu ve stručném životopise,
hovořila o své profesní dráze. Již v 31 letech se
stala generální ředitelkou GH Pupp. Tuto pozici
zastávala 12 let. Sama o sobě prohlásila, že je
„workholik“ a že i proto se rozhodla jít do politiky. Ve funkci je od voleb v roce 2018. Je teprve

třetí ženou na tomto postu. Přítomným vysvětlila,
které oblasti života města patří do její působnosti
a za co zodpovídají její tři náměstci.
Samozřejmě byl prostor i pro členy Klubu, pro
jejich pochvaly (vánoční trhy, funkčnost krematoria, navýšení financí pro Kostel sv. Anny v Sedleci), kritiku (odvolání čtyř ředitelů příspěvkových
organizací města, zrušení Infocentra u muzea
Becherovky, zanedbaný prostor předsálí krematoria)
a dotazy (Císařské lázně, Alžbětiny lázně,
spolupráce kapel a hudebníků s městem, atd.)
Ing. Pfeffer Ferklová se snažila na vše otevřeně
a věcně reagovat, vše zodpovědět, vše vysvětlit.
Udělala si také pár poznámek k dalšímu šetření.
Závěrečné slovo patřilo předsedovi Klubu. Ještě
jednou poděkoval za přijetí a za připravené
pohoštění. Předal také paní primátorce sborník
z Historického semináře Karla Nejdla. Připomněl, že příští seminář, na konci listopadu, bude
jubilejní – dvacátý. Nezapomněl pozvat členy
na příští setkání, které se uskuteční v synagoze
Židovské obce.

PhDr. Zdeněk Musil, jednatel KPKV

BLAHOPŘÁNÍ
Koncem března slaví své 80. narozeniny pan
Karel Heinek ze Staré Role. Zde se narodil,
pracoval a poznal zde i svou životní lásku,
manželku Helenu, s níž je již 55 let. Celý svůj
život věnoval rodině, volejbalu a myslivosti. Je to
úžasný člověk a my, jeho dcery, mu tímto přejeme k jeho narozeninám hodně zdraví, štěstí,
humoru a životního elánu.
Dagmar Smětalová s rodinou

Veřejná sbírka na jezdeckou sochu Karla IV.
Karlovy Vary by v budoucnu mohla zdobit unikátní socha Karla IV. od známého akademického sochaře Michala Gabriela. Návrh jezdeckého pomníku
z nerezových lamel vzešel ze soutěže, kterou u příležitosti oslav 700 let od narození českého krále a římského císaře uspořádal Rotary klub ve spolupráci s Galerií umění Karlovy Vary. Lidé, kteří chtějí podpořit vznik této jedinečné sochy, mohou finanční prostředky poslat na speciální bankovní účet, jehož
číslo je 123-1175160297/0100.
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HYDEPARK
Díky za vzornou péči
Rád bych poděkoval vrchní sestře, sociálním
pracovnicím, zdravotním sestrám, pečovatelkám,
kuchařkám a uklízečkám za vzornou péči o klienty
v Domově pro seniory ve Staré Roli. Senioři jsou
v tomto domě velice spokojení jak s péčí, tak
s velmi dobrou stravou a pořádkem. Všichni uvedení včetně ředitele Městského zařízení sociálních
služeb pana Martínka si zaslouží poděkování za
vzornou péči.

Antonín Klapač

Aprílový žert
Vážený pane šéfredaktore,
jsem velmi spokojený s KRL: s bohatým obsahem,
zajímavými informacemi i s grafickou úpravou.
Naštěstí máme stále ještě svobodu slova a každý
může - na rozdíl od ještě nedávné minulosti vyjádřit svůj názor. Přesto myslím, že se někomu
podařilo do lednového vydání propašovat „aprílový
žert“. Neumělé verše na straně 16 od jakési soudružky toužící po starých pořádcích totalitní moci
jsou až směšné. Snad se její vize nikdy nenaplní.
Myslím, že naprostá většina lidí stále věří v demokracii a ve svobodu.

Pavel Feigl
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Odpalování petard
a veřejný pořádek
V ulici Krymská je celkem běžné, že mladíci z nedaleké ubytovny Charkovská, předvádí, co všechno si mohou beztrestně dovolit. Sprostě pokřikují
na kolemjdoucí, jindy si zase pletou zdejší chodník
s fotbalovým hřištěm.
Obzvláště nepříjemné je odpalování petard, které
loni zahájili již od 20. prosince. Jakékoliv napomenutí či jen upozornění dospělých zde bydlících,
častují vulgarizmy, které ani v písemné formě
nelze uvádět.
Hledal jsem na internetu definici pojmu veřejný
pořádek. Dobral jsem se k většímu počtu vysvětlení či definování. Uvádím jen tři:
1. Je jím míněn stav společnosti, který se vyznačuje řádem, bezpečností a klidem. K ochraně
veřejného pořádku jsou příslušné v prvé řadě
policie, státní i obecní, a orgány obcí.
2. Veřejný pořádek je záludný pojem, který patří
mezi tzv. neurčité právní pojmy a není nikde
definovaný. Můžeme si pod ním představit pravidla
chování na veřejnosti, která jsou vyjádřená v právních předpisech i jinde, například v morálních
představách společnosti.
3.Veřejný pořádek (public order, ordre public) je
neurčitý právní pojem, který označuje souhrn
pravidel nebo zásad chování na veřejnosti, určité

zásady, na kterých celá společnost trvá.
Řekl bych, že odpalování petard během dne
v ulicích lázeňského města asi mezi činnost, která
je v souladu s veřejným pořádkem nepatří. A tak
jsem četl dál a dočetl se, že:
Veřejný pořádek nemá stabilní definici záměrně,
protože vždycky záleží na tom, jak jej chápe
současná společnost, jaká pravidla si tvoří a jak je
vynucuje, tak aby dosáhla svého cíle – rovnováhy
ve společnosti a klidného, nerušeného soužití
svých členů.
Ale také, že:
Mezi základní úkoly Policie ČR patří i ochrana
bezpečnosti a veřejného pořádku. Obecní policie
se stará zase o tzv. místní záležitosti veřejného
pořádku, tedy veřejný pořádek ve své obci.
Ani jsem se moc nepodivil, když mi službu konající
strážník městské policie po oznámení o odpalování petard pod okny našeho panelového domu
sdělil, že nemohou nijak zasáhnout. Není na to
vyhláška, pravil. Byla…. dříve tzv. „hluková“, ale
ta už není (skoro jako ta reklamní hláška „Mattoni
už není“). Jedině snad po 22- té hodině, To by šlo
o rušení nočního klidu. Popřál jsem strážníkovi
klidnou službu a v duchu mi bylo službu konajícího
líto. Určitě to není příjemné odpovídat občanům, že
nemohou nic dělat. Šel jsem si udělat kávu abych
se uklidnil a smířil se s tím, že veřejný pořádek
v Karlových Varech má svá „špecifika“.

Petr Chalupa, Karlovy Vary

COVID-19

COVID-19: Vše o nákaze, rady a tipy

N

a tomto místě jste v předešlých vydáních
vždy nalezli obsáhlý informační servis, do
dění v Karlových Varech i samotného chodu
města a úřadu se však citelně promítla pandemie
koronaviru a všechna s tím související opatření.
Zrušena nebo na jiný termín byla přesunuta řada
akcí, včetně jednoho z kulturně-společenských vrcholů karlovarského kalendáře – Zahájení lázeňské

sezony. Z původně plánovaného prvního květnového
víkendu byly tyto slavnosti přesunuty na poslední
víkend v květnu. Město se muselo vypořádat s řadou
úkolů a povinností spojených s přijímanými opatřeními jako bylo uzavření škol, omezení pohybu osob
a podobně. V reakci na vývoj událostí byla například
zřízena služba pro seniory v kategorii 70+ zaměřená
na donášku nákupů a vyzvednutí léků a mnohá další

opatření byla uváděna v praxi až v době redakční
uzávěrky tohoto čísla a jeho předání do tisku. Obsah
čísla proto logicky nereflektuje následné dění. Na
webu magistrátu však byla vytvořena speciální
stránka Koronavirus, kde najdete info s průběžně
aktualizovanými informacemi, pokyny a výzvami
institucí i praktickými návody. A pár cenných rad
naleznete také na následujících stránkách.

Obecní živnostenský úřad
Ing. Soňa Hacklová
353 152 691, U Spořitelny 2
s.hacklova@mmkv.cz

Odbor kancelář primátora
Mgr. Renata Hybnerová
353 151 470, Moskevská 21
r.hybnerova@mmkv.cz

Odbor technický
Ing. Eva Pavlasová
353 151 242, Moskevská 21
e.pavlasova@mmkv.cz

Odbor sociálně-právní ochrany dětí
Ing. František Pavlásek
353 152 586, U Spořitelny 2
f.pavlasek@mmkv.cz

Odbor dopravy
Mgr. Lenka Kůsová
353 151 257, Moskevská 21
l.kusova@mmkv.cz

Odbor majetku města
Ing. Jaroslav Cícha
353 151 241, Moskevská 21
j.cicha@mmkv.cz

Odbor vnitřního auditu a kontroly
JUDr. Ing. Josef Bečvář
353 151 336, Moskevská 21
j.becvar@mmkv.cz

Odbor památkové péče
Antonín Haidlmaier
353 152 774, U Spořitelny 2
a.haidlmaier@mmkv.cz

Odbor financí a ekonomiky
Ing. Kamil Kastner
353 151 340, Moskevská 21
k.kastner@mmkv.cz

Odbor strategií a dotací
Ing. Pavlína Stracheová
353 151 163, Moskevská 21
p.stracheova@mmkv.cz

Odbor vnitřních věcí
Ing. Jindřiška Gallová
353 151 284, Moskevská 21
j.gallova@mmkv.cz

Odbor kancelář tajemníka
PhDr. Filip Lepík
353 151 415, Moskevská 21
f.lepik@mmkv.cz

Odbor informačních technologií
Petr Vaňkát
353 151 141, Moskevská 21
p.vankat@mmkv.cz

Odbor právní
JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.
353 151 227, Moskevská 21
d.sarova@mmkv.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Stanislav Průša
353 152 735, U Spořitelny 2
s.prusa@mmkv.cz

Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl
353 151 248, Moskevská 21
d.riedl@mmkv.cz

Odbor kultury, školství a tělovýchovy
Ing. Bc. František Škaryd
353 151 270, Moskevská 21
f.skaryd@mmkv.cz

Odbor sociálních věcí
Bc. Jana Reischlová
353 152 561, U Spořitelny 2
j.reischlova@mmkv.cz

Úřad územního plánování
a stavební úřad
Ing. Ladislav Vrbický
353 152 516, U spořitelny 2
l.vrbicky@mmkv.cz
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Jak se bránit šíření
COVID-19 na vašem pracovišti
Bez významných nákladů mohou uvedená
opatření pomoci omezit šíření infekcí na vašem
pracovišti. Tato opatření je vhodné začít používat
hned, tedy ještě před výskytem COVID-19 ve
Vašem okolí. Mohou tím být ušetřeny nemalé
náklady v souvislosti s případným výskytem
COVID-19.
Ujistěte se, že vaše pracoviště jsou čistá a hygienická
• Povrchy (např. stoly, židle) a předměty (např. telefony, klávesnice) musí být pravidelně ošetřeny
dezinfekčním prostředkem
• Proč? Protože kontaminace povrchů, kterých
se zaměstnanci a zákazníci dotýkají, je jedna
z hlavních způsobů šíření různých infekcí, včetně
COVID-19
Připomínejte všem osobám na pracovišti, aby si
pravidelně a důkladně myli ruce mýdlem a používali vhodnou desinfekci
• Umístěte dezinfekční dávkovače rukou na viditelná
místa na pracovišti. Ujistěte se, že jsou tyto
zásobníky pravidelně doplňovány
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• Propagujte mytí rukou prostřednictvím plakátů
• Informujte zaměstnance o těchto opatřeních také
dalšími komunikačními kanály, například na
intranetu, informacemi na poradách
• Ujistěte se, že všechny osoby na Vašem pracovišti
mají možnost umývat si pravidelně ruce. Proč?
Protože mytí zabíjí virus na vašich rukou a zabraňuje šíření COVID-19
Zajistěte respirační hygienu na Vašem pracovišti
Osoby s respiračními příznaky (kašel, kýchání) si
mají zakrývat nos a ústa jednorázovým kapesníkem nebo ústenkou při kašli a kýchání
• Použité ochranné prostředky ihned po použití
likvidovat, pokud možno co nejdříve provést
hygienu rukou
• Zajistěte na pracovišti jednorázové papírové kapesníky a uzavíratelné koše. Proč? Protože dobrá
dýchací hygiena brání šíření COVID-19
Informujte své zaměstnance, dodavatele a zákazníky
• Pokud zaznamenají příznaky podobné COVID19,
ale také mírný kašel nebo zvýšená teplota

(37,3° C nebo více) musí zůstat doma. Měli by
také zůstat doma (nebo pracovat z domova),
pokud užili lék na snížení teploty, jako je paracetamol / acetaminofen, ibuprofen nebo aspirin,
které mohou dočasně potlačit příznaky infekce
COVID-19
• Zaměstnancům je nutné zdůrazňovat, že musí
zůstat doma i když mají jen mírné příznaky (může
se jednat o COVID-19)
• Umožněte zaměstnancům čerpání zdravotního
volna, tzv. sick days
Sledujte aktuální informace a doporučení na webu
mzcr.cz a mzv.cz

COVID-19

Rady a doporučení
pro domácí karanténu
Jste v domácí karanténě? Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice? Pak je pro vás obzvlášť důležité dodržovat následující pokyny.

Zůstaňte doma
Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli
zůstat doma s výjimkou lékařské péče (viz bod 3
a 8 – co dělat před vyhledáním lékařské péče).
Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, dokud
vám nebude řečeno, že je to bezpečné. Jestliže
potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží
a léků, musíte požádat o pomoc jinou osobu.
Také si můžete nákup objednat telefonicky nebo
mailem (online). V instrukcích pro dodání zboží
musí být uvedeno, že nákup má být ponechán
venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném
místě.
Izolujte se od ostatních osob
ve vaší domácnosti
Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti
s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli
byste být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře. Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu
s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid.
Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat
zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla
koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci
musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají
další členové domácnosti, a to jak pro osušení po
koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny
rukou. Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde
sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji
se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných
případech a nosit ústní roušku. Pokud sdílíte
s ostatními osobami kuchyň (na koleji apod.),
pokud je to možné, nevstupujte do těchto míst,
pokud jsou tam přítomni ostatní. Pokud to jinak
nejde, noste ústní roušku. Jídlo jezte ve svém
pokoji. Použité nádobí myjte ručně v horké vodě
s čisticím prostředkem a osušte vlastní utěrkou.
Než navštívíte svého lékaře,
nejdříve mu zavolejte
Všechny návštěvy lékaře by měly být předem
projednány telefonicky. Je to proto, že je ve
zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat
kontakt s ostatními lidmi. V případě že se zhorší
váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka,
kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého
lékaře, který bude dále organizovat poskytovaní
zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112. Pokud po-

třebujete poradit v souvislosti s koronavirem, jsou
k dispozici nonstop linky Státního zdravotního
ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725
191 370. K dispozici jsou i infolinky jednotlivých
krajských hygienických stanic.
Noste ústní roušku,
pokud vám to je doporučeno
Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji
nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti
s jinými lidmi i v případě návštěvy poskytovatele
zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud
jsou s vámi ve stejné místnosti.
Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání
Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos
kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují
o osoby čekající na výsledky vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kašli
a kýchání jednorázové kapesníky. Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky (viz bod
10 – nakládání s odpady) a okamžitě po jejich
použití si umyjte ruce mýdlem a vodou (po dobu
nejméně 20 sekund), opláchněte si je a důkladně
osušte. Stejně tak pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto pravidla osobě, o kterou se stará.
Myjte si ruce
Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět často
a důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně
20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně
osušte. Totéž platí pro osoby pečující o kohokoli,
kdo je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se
očí, nosu a úst nemytýma rukama.
Vyhněte se sdílení domácích potřeb
Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní,
ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které
jste vy nebo osoba, o kterou pečujete, použili,
byste neměli sdílet s ostatními osobami ve
vaší domácnosti. Po použití těchto předmětů je
důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí
a příborů lze použít myčku nádobí. Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém
pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy na
SARS-CoV-2 (COVID-19) jsou negativní. Pokud to
není možné a musíte prádlo prát, přečtěte si další
pokyny k manipulaci s prádlem níže.

Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků.
Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po
kontaktu s nimi.
Praní prádla
Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než
budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho
pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné
teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou
teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte
a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu
vhodnou pro danou tkaninu. Při manipulaci se
znečištěnými materiály používejte jednorázové
rukavice a plastovou zástěru a očistěte všechny
povrchy v okolí pračky. Prádlo nenoste do veřejné
prádelny. Po manipulaci se špinavým prádlem si
důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.
Odpady
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od
osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém
pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně
zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen
do druhého pytle a zavázán a až poté dán do
kontejneru na odpad.
Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo
u osoby, o kterou pečujete
Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby,
o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže,
vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se nejedná
o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do nemocnice. Pokud se jedná
o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho,
kdo je testován na SARS-CoV-2) .

Nezvěte si domů návštěvy
Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás
někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším
lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není
členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.
Domácí zvířata
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Koronavirus mezi námi.
Jak snížit riziko nakažení?
Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus,
patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují
onemocnění s různým stupněm závažnosti. Název
je odvozen od charakteristického uspořádání
povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru
sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako
je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale
také závažnější choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS;
Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS
(Middle East Respiratory Syndrome). Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli
SARS-CoV-2 (původně označený jako 2019-nCoV),
případně také jako wuchanský koronavirus, se
objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské
provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Onemocnění, které tento
koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19.
Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po
úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci,
která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji
sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky.
Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Po týdnu
od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity,
bolestmi kloubů a svalů a objevují se i projevy kašle.
Jaké jsou příznaky onemocnění?
Příznaky onemocnění jsou podobné chřipce. Jedná
se o zvýšenou teplotu, dušnost, kašel, bolesti svalů
či únava. Pouze u některých pacientů vede k rozvoji
virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání
dýchání.
Jak se proti nákaze COVID-19
preventivě chránit?
Důležité je postupovat tak, jako při běžném virovém
onemocnění, tzn. dodržovat základní hygienická
pravidla. V současné době Ministerstvo zdravotnic-
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tví nedoporučuje cestovat, v případě nezbytných
zahraničních cest je třeba kontaktovat Ministerstvo
zahraničních věcí ČR. Doporučujeme často si mýt
ruce vodou a mýdlem, vyhýbat se těm, kdo jsou
zjevně nemocní, používat například i dezinfekci na
ruce na bázi alkoholu, dezinfikovat domácí prostředí
i elektroniku a další předměty denní potřeby, nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
chránit se při kontaktu s ostatními, používat roušku,
případně respirátor, při kýchání/kašlání si zakrývat
ústa kapesníkem, paží nebo rukávem – nikdy si
nezakrývat ústa rukou!
Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?
Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři,
chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.
Také to zatím vypadá, že pro těhotné ženy riziko
zvýšené není. Ukázalo se, že i u dětí je zatím, podle
dostupných informací, virus snášen dobře.
Existuje vakcína proti nákaze COVID-19?
V současné době není k dispozici vakcína, která by
chránila proti tomuto onemocnění. Na vývoji a distribuci nové vakcíny se pracuje.
Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?
Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní koronavirem
by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky
této infekce. Léčba je vždy individuální a vychází
z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se
využívají běžně dostupné léky, množství symptomů
onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit. Vysokou
účinnost léčby potvrzuje na svých stránkách i Světová zdravotnická organizace (WHO).
Jak se u nás řeší šíření epidemie COVID-19?
Česká republika zavedla celou řadu opatření, která
patří v tomto směru k nepřísnějším v zemích EU.
Všechny orgány, které mají na starost ochranu veřejného zdraví, Národní referenční laboratoř, nemocnice, zdravotnická záchranná služba a další, jsou ve
stálé pohotovosti. Situaci aktivně řeší Bezpečnostní

rada státu, Ústřední epidemiologická komise a vláda
ČR. Sledujte zavedená opatření na webu ministerstva zdravotnictví.
Jak se virus šíří v Česku?
V České republice se první pozitivní případy objevily
1. března 2020. V polovině března již šlo o více než
250 pozitivních případů. Aktuální počty najdete na
serveru mzcr.cz, která výskyt onemocnění na území
České republiky přehledně mapuje.
Kde všude ve světě byla již
infekce koronavirem prokázána?
Infekce virem SARS-CoV-2 již byla prokázána ve většině zemí světa. Aktuální stav šíření nákazy můžete
sledovat na serveru mzcr.cz, webu worldometers.
info/coronavirus/ či na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO).
WHO vyhlásila ve světě stav pandemie.
Co to konkrétně znamená?
Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující
více kontinentů. Jedná se tedy o výskyt onemocnění
s vysokou incidencí na velkém území (kontinenty) za
určité časové období.
Opakují se však pandemie chřipky A, zejména po
závažnější antigenní změně chřipkového viru (španělská chřipka aj.). Rovněž šíření SARS zvládnuté
za značné náklady bylo vážnou hrozbou. Pandemii
představuje i od prosince 2019 probíhající epidemie
koronaviru SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19). Za
pandemii ji Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020. V minulosti se celosvětové
pandemie týkaly zejména chřipky, dále také moru,
cholery či skvrnitého tyfu. Od 80. let 20. století je
velkým nebezpečím pandemie AIDS, virem HIV bylo
v roce 2018 zasaženo přes 37 milionů lidí, většinou
obyvatel subsaharské Afriky.
Co doporučuje WHO a další mezinárodní
organizace v souvislosti s koronavirem?
Pro tyto situace používá MZ prostředek pro urgentní
výměnu informací, tzv. Early Warning and Response
System. Jedná se o uzavřený systém, díky kterému
můžeme průběžně komunikovat na každodenní bázi
s ostatními státy. Dále se MZ účastní pravidelných
telekonferencí Výboru pro zdravotní bezpečnost EU
(angl. HSC-Health Security Committee), kde jsou
sdíleny informace. Konkrétně informace o tom, jaký
je epidemiologický vývoj a dále v rámci telekonference zaznívají odborná a relevantní vyjádření Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského
střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).
Zároveň WHO nabádá země, aby v současné situaci
adekvátním způsobem zpřísnily mimořádná opatření
s cílem snížit možnost dalšího šíření nákazy a ochránit české občany, především zvlášť rizikové skupiny
náchylné k onemocnění.
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