V Bečově mají hasiči modelové pracoviště

Mladí lidé v evropských lesích

Statut modelového pracoviště HZS byl slavnostně přidělen
státnímu hradu a zámku Bečov. Získané zkušenosti mají pomoci
dalším památkovým objektům v Česku.

Díky trojici lesnických žáků Marek Bartůněk, Jiří Moucha
a Stanislav Večeřa putuje stříbro z národního kola soutěže YPEF
do Žlutic.
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ZPRÁVY Z KRAJE
Boží Dar vyhrál
kříšťálovou popelnici
V jedné z kategorií 14. ročníku
celostátní soutěže obcí v třídění
odpadů zvítězil Boží Dar. Soutěž
s názvem „O kříšťálovou popelnici 2017“ vyvrcholila slavnostním
večerem v Hradci Králové. Ceny
předali zástupci autorizované
obalové společnosti EKO-KOM,
která je vyhlašovatelem soutěže.
Obce byly nově rozděleny do tří
kategorií podle počtu obyvatel.
Do užšího výběru postoupilo letos 65 nejlepších obcí a měst ČR
a své zástupce měly všechny kraje. Na slavnostním ceremoniálu
byli oceněni 3 nejlepší z každé kategorie. Město Boží Dar ovládlo
kategorii obcí do 1 tisíce obyvatel.
Cenu si z rukou zástupců společnosti EKO-KOM převzal starosta
města Jan Horník. Město získalo
symbolivkou křišťálovou popelničku a šek na 100 tisíc korun
jako příspěvek na další zlepšení
nakládání s odpady. Obce byly
hodnoceny podle dosažených
výsledků a míry aktivity v oblasti
nakládání s komunálním odpadem. Klíčovým kritériem pak byl
tříděný sběr využitelných složek
odpadů, hustota sběrné sítě,
poměr směsného komunálního
odpadu a tříděného odpadu nebo
další způsoby sběru. 
(KÚ)
K obnově komunikací poslouží nové dotace
Vyhlášení nového dotačního
programu na podporu oprav
a stavebních úprav místních komunikací pro rok 2018 schválila
na svém zasedání Rada Karlovarského kraje. O dotaci budou
moci žádat všechny obce na
území našeho regionu. Elektronické žádosti jsou přijímány až
do 31. července. Pro letošní rok
bylo z krajského rozpočtu na tyto
účely vyčleněno celkem 5 milionů
korun. Maximální výše dotace
v jednotlivém případě smí dosáhnout 250 tisíc korun včetně DPH.
Dotace může být investičního
i neinvestičního charakteru a lze
ji použít výhradně ke zlepšení
kvality stavebního a dopravně
technického stavu místních komunikací v územním obvodu kraje. Pravidla dotačního programu
budou uveřejněna na internetových stránkách Karlovarského
kraje v záložce „Dotace“.

(KÚ)
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Revitalizace a dostavba chebské
nemocnice úspěšně pokračuje
CHEB Revitalizace a dostavba
chebské nemocnice pokračuje podle naplánovaného harmonogramu. V květnu skončily hlavní stavební práce na novostavbě pavilonu „A1“ a hotovy jsou i komunikace k budově A. Stavebníci nyní
pokračují v rekonstrukci středové
části pavilonu „B“. Akci financuje ze svého rozpočtu Karlovarský
kraj s přispěním města Cheb.
„Jsem ráda, že se daří dodržovat
stanovený plán prací a dnes už si
dokážeme představit budoucí novou podobu nemocnice. Udělali
jsme další krok k dostupnosti kvalitní a moderní péče na Chebsku.
Trápí nás ale to, že v současnosti
v nemocnici chybí okolo 60 zdravotních sester, proto se snažíme
postupně personální situaci zlepšit, a to nejen příspěvkem z krajského rozpočtu, ale také za pomoci náborových příspěvků pro
lékaře, sestry a další zdravotníky,
které poskytujeme od 1. května.
Vyčlenili jsme na ně 3, 3 milionu
korun,“ uvedla hejtmanka Jana
Vildumetzová.
K 1. červnu letošního roku bylo
prostavěno celkem 242,7 milionu
korun z celkového objemu peněz
určených na stavbu, který činí
479 milionů (uvedené částky jsou
včetně DPH).
Po dokončení rekonstrukce středové části pavilonu „B“
vznikne jeden propojený celek,
kde bude v prvním podzemním
podlaží sekce dětských ambulancí, kuchyně a centrální sklady,
v prvním nadzemním podlaží
jídelna zaměstnanců a centrální
laboratoře, ve druhém nadzemním podlaží centrální operační
sály a sterilizace. Třetí nadzemní
podlaží obsadí dětské oddělení
s kapacitou 20 lůžek a oddělení
gynekologie s osmnácti lůžky.
V posledním čtvrtém nadzemním
podlaží bude porodnice s kapa-

citou 12 lůžek a novorozenecké
oddělení s porodními boxy a porodním operačním sálem.
„I když se otevřením nového pavilonu zvýší komfort pro všechny
pacienty a personál, největší posun to bude znamenat především
pro dětské oddělení a pro gynekologii s porodnicí,” řekla Jitka
Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské
nemocnice. Obě oddělení totiž
dnes jsou v samostatných budovách, které leží mimo hlavní trakt
nemocnice. „Takže kvůli vyšetření
na rentgenu, nebo kvůli operacím
bylo dodnes nutné převážet děti
z jedné budovy do druhé. Za deště, za sněhu, za jakéhokoliv počasí. A to po otevření nového pavilonu skončí. Navíc jak dětské,
tak gynekologie budou v jedné
budově i s dalšími obory. V případě komplikací tak bude v podstatě
na místě k dispozici lékař intenzivista i další obory, kterým dnes
trvá i několik minut než se dostanou do sousední budovy. Takže to
výrazně zefektivní a zrychlí péči,”
dodala Jitka Samáková.
Poté, kdy skončí práce na středové části pavilonu „B“ se stavebníci budou věnovat rekonstrukci
levého křídla pavilonu a nástavbě 5. nadzemního podlaží. S tím
souvisí i rekonstrukce zbylých
částí středu budovy „B“. Následovat budou venkovní úpravy
a dokončovací práce. „Rád bych
připomněl, že v současnosti kraj
také nechává přestavět porodnici v karlovarské nemocnici za
více než 90 milionů korun a až se
podaří narovnat smluvní vztahy
s nájemcem sokolovské nemocnice, pustíme se do rekonstrukce
operačních sálů, pořizujeme ale
také nové vybavení jednotlivých
oddělení,“ popsal Jan Bureš,
krajský radní pro oblast zdravotnictví.

ních letech. Kraji se podařilo
úspěšně nastartovat také další
investiční akce, jako je výstavba
obchvatu Mariánských Lázní, re-

konstrukce koridoru a šaten Gymnázia Ostrov nebo stavba domků
pro klienty PATY Hazlov.

(KÚ)

Chebská nemocnice Revitalizace a dostavba pavilonů skončí v říjnu 2019

Foto: KKN

Revitalizace a dostavba chebské
nemocnice, která skončí v říjnu
2019, je největší investicí kraje
v oblasti zdravotnictví v posled-

Dárci krve převzali Zlaté kříže
KARLOVY VARY Karlovarský kraj
ocenil dárce krve z našeho regionu,
kteří získali Zlatý kříž II. stupně za
120 a více bezplatných odběrů krve
a Zlatý kříž III. stupně za 80 a více
bezplatných odběrů krve. Jedná se
celkem o 75 dárců, z toho je 11 žen.
Kraj společně s Českým červeným
křížem tímto způsobem tradičně
vzdává hold těmto lidem u příležitosti připomínky Světového dne
dárců krve.
„Skláním se před všemi, kteří darují krev a pomáhají tím zachránit
zdraví a život ostatním. Mám obrovskou radost, že vám osobně mohu poděkovat. A musím vyzdvihnout, že mezi 75 oceněnými je 11

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

žen, z toho dokonce 2 dámy, které
dosáhly Zlatého kříže II. stupně za
120 a více bezpříspěvkových odběrů krve,“ vyjádřila hejtmanka Jana
Vildumetzová svou úctu a poděkování dárcům krve.
Dárky jim předali také zástupci
Českého červeného kříže, starostové a další představitelé měst a obcí,
lékaři transfúzních stanic i zástupci zdravotních pojišťoven.
Hejtmanka předala také květiny
a ze srdce poblahopřála bývalé ředitelce Oblastního spolku Českého
červeného kříže Karlovy Vary Hermíně Kaňkové, která letos slaví 60
let stále aktivní práce v této organizaci. 
(KÚ)

PŘEHLED DRŽITELŮ
Zlatý kříž III. stupně za 80 a více dobrovolných odběrů krve
(Chebsko):
Stanislav Hajmacher, Ing. František Krejčí, Bohumír Liška, Martin Nový, Miroslav Pelc, Václav
Peška, Mgr. Václav Sýkora, MBA,
Ing. Vlastislav Beníšek
(Sokolovsko):
Jan Hlavín, Petr Jánus, Josef Jougl, Stanislav Krassa, Jan Podzimek, Jiří Svoboda, Pavel Sýkora,
František Šebek, Dagmar Vodárková, Miroslav Vojáček, Daniel
Audy, Ing. Vladimír Lískovec, Li-

bor Švec, Otakar Zima, Miroslav
Burýšek
(Karlovarsko):
Ladislav Bauer, Jiří Bubeník,
Petr Dušek, Helena Fečíková,
Martin Fiala, Miloslav Houšťava, Petra Kárová, Pavel Křížek,
Jitka Křižičková, Milena Kučová,
Albert Kupčík, Lenka Levorová, František Nedbal, Miroslav
Odehnal, Ing. Karel Tříska, Jaroslav Večerka, Petr Volf, Stanislav
Wasserbauer, Mgr. Ivan Závora,
Jan Zíka, Jan Banset, Martin Buraľ, Šárka Cichá, Michal Karafiát,
Josef Kirchner, Josef Klement,

Bohumil Kočí, Jan Nedvěd, Eva
Petešová, Václav Sladký, MUDr.
Jitka Velhartická, Petr Penc, Marek Sozanský, Miroslav Toušek,
Pavol Žiška.
Zlatý kříž II. stupně za 120 a více dobrovolných odběrů krve:
Zdeněk Černý, Miroslav Goss, Petr Incédy, Jaroslav Trousil, Dana
Fialová, Jan Fischer, Josef Kafka,
Milan Kubík, Stanislav Smíšek,
Pavla Vašíčková, Ladislav Vlk,
Otakar Živný, Jiří Pergler, Jaroslav Dohnal, Karel Troška, Bedřich Hégr, Jiří Marhoun

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z KRAJE
Nová dohoda narovná vztahy
s Nemos Sokolov
Společnou dohodu o úplném
a konsolidovaném znění smluv
uzavřených v souvislosti s provozováním Nemocnice Sokolov
a o upřesnění některých práv
a povinností z nich vyplývajících
slavnostně podepsali krajský radní pro oblast zdravotnictví Jan
Bureš a jednatelé Nemos Sokolov Barbora Vaculíková a Václav
Jirků. Dosavadní smluvní dokumentace byla nepřehledná a její
výklad byl značně komplikovaný.
„Podařilo se nám po více jak ročním úsilí uzavřít jednu dohodu
na místo původních tří smluv,
které byly v mnoha ohledech ve
vzájemném rozporu a u některých i chyběly přílohy. Veškerá
práva a povinnosti smluvních
stran jsou tak upraveny v jednom
dokumentu. Máme tam jasně stanoveno, že kraj musí dát písemný
souhlas k jakýmkoliv investicím
v nemocnici, je tam zapracovaný zákaz přetahování klíčových
zdravotnických pracovníků a nově byly doplněny i smluvní pokuty, které tam doposud chyběly,“
uvedl krajský radní pro oblast
zdravotnictví Jan Bureš. Součástí dohody je i plnění informační
povinnosti, díky níž bude mít
Karlovarský kraj jasný přehled
o stavu zdravotnického zařízení,
jeho majetku, koncepci a léčebném plánu. „V rámci dohody byl
rovněž upřesněn postup v případě ukončení smluvního vztahu,
včetně stanovení jasných termínů, kdy má dojít k předání veškerých náležitostí. Nemusíme například odkupovat majetek, který
bychom nepotřebovali, nebo se
nám zdála příliš vysoká pořizovací cena,“ doplnil Jan Bureš. (KÚ)
Podpořte své oblíbené
informační centrum v anketě
Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci
s Vydavatelstvím KAM po Česku vyhlásila anketu o titul „Informační centrum roku“. Hlasovat v ní mohou návštěvníci, kteří
do center přicházejí pro informace, inspiraci, služby nebo pro
upomínkové předměty. Uzávěrka je 31. srpna. Anketa dává
hlasujícím jedinečnou možnost
přidělit svůj hlas takovému informačnímu centru, které mají
v oblibě, které jim pomohlo, kde
našli, co hledali, nebo které je
příjemně překvapilo. Celkem se
jí účastní na 443 certifikovaných
center z celé republiky. Jen z našeho regionu se o prestižní titul
uchází 16 zástupců. Přihlášena
jsou centra z Karlových Varů,
Ostrova, Chodova, Sokolova
nebo například z Chebu či Aše.
Hlasuje se na turistickém portálu www.kampocesku.cz.

(KÚ)
Dotaci si letos rozdělí
100 včelařů
Včelaři z našeho regionu opět
získají dotace na pořízení základního vybavení a modernizaci úlů.
Pro letošní rok bylo z rozpočtu
Karlovarského kraje na podporu
včelařství vyčleněno 1,4 milionu
korun. Podáno bylo celkem 140
žádostí. O dotace, které jsou poskytovány za účelem stabilizace
a zvýšení počtu včelstev, zkvalitnění jejich chovu a zlepšení opylovací služby rostlin, je dlouhodobě velký zájem. Celkem bude
mezi včelaře rozděleno 1 398 000
korun. Z celkových 140 žádostí
bylo Radě Karlovarského kraje
doporučeno ke schválení 100
žádostí. V 17 případech nebyly
dodrženy stanovené podmínky
a zbylých 23 žádostí nemohlo být
podpořeno z důvodu vyčerpání
finančního limitu dotačního programu, přestože byly po formální
stránce správné. O dotaci v maximální výši 14 tisíc korun mohli
žádat včelaři starší 18 let s trvalým pobytem v našem regionu.
Dotace byla poskytnuta pouze za
předpokladu, že se žadatel písemně zavázal vykonávat včelařství
po dobu nejméně 5 let na území
Karlovarského kraje ode dne poskytnutí dotace. 
(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Hejtmanka řešila s podnikateli Mezinárodní filmový festival jsme si společně užili
KARLOVY VARY 53. ročník Me- americký herec, scenárista, režisér proběhla exkluzivní předpremiéra
zinárodního filmového festivalu a producent Tim Robbins, držitel rodinného snímku Mama Brasil
problémy regionu
je za námi, jeho návštěvníci se Oscara a trojnásobný držitel ceny s okouzlující Karine Teles v hlavní

KARLOVY VARY Třicítka podnikatelů a představitelů firem využila možnosti podělit se s hejtmankou o problémy našeho regionu.
Debatu uspořádala Krajská hospodářská komora společně s Karlovarským krajem.
Firmy trápí velký nedostatek vyučených zámečníků, svářečů a dalších profesí, proto se podnikatelé
zajímali také o to, jak kraj bude
postupovat v oblasti učňovského školství. Hejtmanka přítomné
upozornila, že se oborová struktura středních škol nastavuje ve
spolupráci s tripartitou a Krajskou
hospodářskou komorou a vyzvala
podnikatele, aby společně s krajem
vytvořili takový systém podpory
žáků v učňovských oborech, který
povede ke zvýšení zájmu o budoucí
uplatnění v těchto oblastech.
O další osud projektu Ukrajina
se pak zajímali představitelé lázeňských provozů z Mariánských
Lázní. „My přece chceme české
lékaře v našich zdravotnických zařízeních, ale v současnosti bohužel nejsou. Proto stojíme o to, aby
zde mohli pracovat lékaři a další
zdravotníci z Ukrajiny. Musí pracovat pod odborným dohledem
a do roka mít hotovou aprobační
zkoušku, která je velmi náročná.
Bez zahraničních lékařů by měla
problém s provozem některých oddělení nejen Karlovarská krajská

nemocnice, ale zdravotnická zařízení v řadě dalších krajů. U nás to
platí i pro lázeňské domy,“ zdůraznila hejtmanka Jana Vildumetzová. Ministerstvo zdravotnictví na
základě apelu krajů zřejmě projekt
Ukrajina zachová.
Hejtmanka také připomněla
náklady kraje na navýšení platů
středního zdravotnického personálu a investice, které kraj realizuje v oblasti zdravotnictví.
Na problematiku navýšení mezd
řidičů, které řešila s vládou Asociace krajů ČR, poukázala společnost
Autobusy Karlovy Vary. Hejtmanka připomněla, že krajům jde především o systémové financování
navyšování mezd ze strany státu.
Mluvilo se také o situaci v porcelánkách a keramickém průmyslu,
otevření pobočky policejní školy
na ISŠTE v Sokolově od nového
školního roku, která by měla řešit
v příštích letech nedostatek policistů v našem a dalších krajích,
chystané stavbě zkušebního centra BMW Group na Sokolovsku,
či programu RESTART, který by
měl pomoci rozvoji kraje coby
strukturálně postiženého regionu:
Podmínky v jednotlivých výzvách
k čerpání dotací však nejsou podle
hejtmanky pro žadatele z řad měst,
obcí či podnikatelů většinou splnitelné.

(KÚ)

opět mohli těšit z bohaté filmové
přehlídky i přítomnosti velkých
osobnosti české i světové kinematografie. Festival představil na 182
filmů, jeho hlavní hvězdou byl letos

Zlatý globus. Hlavním partnerem
MFF byl Karlovarský kraj a pro filmové fanoušky i místní obyvatele si
také přichystal celou řadu aktivit.
Ve větších městech regionu navíc

roli. Festivalový film byl divákům
promítnut v kinech v Ostrově, Sokolově, Chodově, Chebu, Mariánských Lázních a nově také v Kyselce. 
(KÚ)

Roztančený festival s Karlovarským krajem nabídl ve Dvořákových sadech skvělou muziku a spoustu zábavy pro malé
i velké.
Foto: KÚ

ANKETA
HLASUJTE V SOUTĚŽI ŽENA REGIONU

O

d začátku července můžete
v anketě Žena regionu vybírat z příběhů nominovaných
osobností každého kraje a dát
svůj hlas vybrané favoritce. Titul
získá žena s nejvyšším počtem
platných hlasů. Online hlasování
končí 31. srpna 2018.
Přehled nominovaných žen najdou zájemci na internetových
stránkách soutěže, kde také přímo mohou hlasovat. Regionální
vítězky budou postupně oceněny
od 4. září do 22. října 2018 během
galavečerů v jednotlivých krajích.
Celorepublikovou držitelku titulu
Žena regionu vyhlásí organizátoři na konci října v Praze, kde se
bude udělovat také Cena odborné
poroty, Cena Senátu Parlamentu
ČR a Cena Asociace krajů ČR.

Projekt Žena regionu už devátým rokem patří všem ženám,
které svým aktivním přístupem
motivují a obohacují ostatní,
podílejí se na veřejném životě,
pomáhají nemocným, dětem či
zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji regionu, v němž
žijí. Proto se do projektu zapojil
rovněž Karlovarský kraj. „Také
letos chceme ukázat, že v našem
regionu máme další obdivuhodné ženy, kterým není okolní život
lhostejný a neváhají se obětovat
pro druhé,“ zdůraznila hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana
Vildumetzová. Záštitu nad akcí
převzal předseda Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.

(KÚ)

S obrovským ohlasem se přímo na akci setkali zmrzlináři, kteří lidem nabízeli vanilkovou, melounovou i míchanou. Ledovou
pochoutku lidem natočila hejtmanka Jana Vildumetzová nebo krajský radní Jan Bureš.
Foto: KÚ

Liga odpadů obcí a soutěží ve
sběru elektra má své vítěze
SOKOLOV Karlovarský kraj vyhlásil na zámku v Sokolově výsledky
soutěže obcí ve sběru využitelných
složek odpadu s názvem Liga odpadů 2017 a vyhodnotil nejúspěšnější
obce ve sběru elektra. Do soutěží
byly zahrnuty všechny obce, které
uzavřely smlouvy se společnostmi
EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN, jež organizují sběr a využití tříděného odpadu.
„Snažíme se tímto způsobem zlepšit úroveň třídění odpadů v obcích.
Věřím, že i finanční odměna získaná v soutěži je motivací k tomu, aby
obce pracovaly na ekonomice svého
odpadového hospodářství a podporovaly občany v tomto směru. Už
dnes je patrné, že třídění odpadu se
ve většině míst kraje stalo samozřej-

mou a přirozenou součástí života
lidí ve městech a obcích,“ zdůraznil
Karel Jakobec, krajský radní pro oblast životního prostředí.
S uvedenými akciovkami spolupracuje Karlovarský kraj už řadu let
a díky společné aktivitě v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání Stánek Živého kraje byl stejně jako vloni přichystaný ve foyer hotelu Thermal, lidé se tady mohli dozvědět zajímavosti o reFoto: KÚ
a osvěty pro občany a obce našeho gionu, získali slevy na vstupy do krajských muzeí a galerií nebo si zasoutěžili o propagační předměty.
kraje se daří stále zlepšovat třídění
odpadů v regionu.
V soutěži Liga odpadů se hodnotily obce v kategoriích do 1 000 obyvatel včetně a obce nad 1 000 obyvatel. V ostatních dvou soutěžích byly
vyhlášeny kategorie – obce do 2 500
obyvatel včetně a obce nad 2 500
obyvatel. Vítězové obdrželi finanční
odměnu.

(KÚ)

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ:
LIGA ODPADŮ (EKO–KOM, a.s.)
Obce s počtem obyvatel do 1000
za rok 2017:
1. Obec Potůčky
2. Město Boží Dar
3. Město Přebuz
Obce s počtem obyvatel nad 1000
za rok 2017:
1. Město Hroznětín
2. Obec Velká Hleďsebe
3. Obec Merklín

3. Město Boží Dar
Obce s počtem obyvatel nad 2500
za rok 2017:
1. Město Kynšperk nad Ohří
2. Město Ostrov
3. Město Aš

SOUTĚŽ OBCÍ (ELEKTROWIN a.s.)
Obce s počtem obyvatel do 2500
za rok 2017:
1. Obec Poustka
2. Obec Velká Hleďsebe
3. Obec Lomnice
EZ – LIGA (ASEKOL a.s.)
Obce s počtem obyvatel nad 2 500
Den pro festival s Jarmilou Mucha Plockovou proběhl v Muzeu Karlovy Vary na Nové louce. Vnučce jednoho z nejvýznamObce s počtem obyvatel do 2500 za rok 2017:
nějších českých umělců Alfonse Muchy předává na snímku květiny Daniela Seifertová, náměstkyně hejtmanky pro oblast
za rok 2017:
1. Město Ostrov
kultury a památkové péče. Dobu konání jedinečné generační výstavy Jarmila Mucha Plocková / Alfons Mucha – Kontinuita &
1. Obec Hazlov
2. Město Toužim
Řemeslo prodloužilo muzeum kvůli velkému zájmu návštěvníků až do 2. září.
Foto: KÚ
2. Město Žlutice
3. Město Jáchymov

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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Peníze dostaly památky, které to nejvíce potřebují

KARLOVY VARY Na opravu téměř sedmi desítek památek letos
přispěje Karlovarský kraj dotací ve
výši 12 milionů korun. Finance poputují například na obnovu kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru, na opravy Hauenštejna, zámků Starý Rybník a Nový Dvůr nebo
na pokračující záchranné práce na
vysoké huti v Šindelové. Na svém
červnovém jednání o tom rozhodli
krajští zastupitelé.
Letos přišlo rekordních 158 žádostí na obnovu a využití kulturních
památek, památkově hodnotných
objektů a movitých věcí v celkovém
finančním objemu okolo 94 milionů korun. Kraj podpořil 74 žádostí.
„Není jednoduché vybrat ze všech
žádostí, ale věřím, že jsme vzhledem k finančním možnostem našeStarý Rybník Komplex zříceniny gotického hradu, empírového zámku a hospo- ho rozpočtu udělali maximum pro
dářského dvora leží na okraji stejnojmenné vesnice poblíž Skalné na Chebsku. to, aby peníze dostaly památky, kte
Foto: Petr Kalouš ré to nejvíce potřebují. Chtěla bych

Cestovní ruch rozvinou další
tři přeshraniční projekty
KARLOVY VARY
Především
na rozvoj cestovního ruchu jsou
zaměřeny projekty, které uspěly
s žádostí o dotace z programu Evropské územní spolupráce 2014
- 2020 mezi ČR a Svobodným státem Sasko. Díky tomu budou moci turisté v české a saském příhraničí navštívit mimo jiné zážitková
místa či využít interaktivní infokiosky. Rozhodli o tom členové
monitorovacího výboru programu na svém květnovém zasedání.
S projektem
„Znovuoživené
Krušnohoří” přišel Spolek „Antikomplex – hnutí proti xenofobii”. Cílem projektu je vytvořit
v krušnohorských městech sedm
zážitkových míst s 39 vizualizacemi. „Na jednotlivých místech
budou pomocí inovativních prvků
„Augmented Technology” zobrazovány zapomenuté kulturní
tradice a zaniklá místa v regionu.
Také se počítá se sanací dalších
menších objektů, například kapličky na Popově nebo ruin pod
Špičákem. Některá města také
uspořádají Dny Znovuoživeného
Krušnohoří, během nichž se projekt představí veřejnosti,“ uvedl
krajský radní Josef Janů. Projekt
byl podpořen částkou ve výši 456
tisíc euro.
V rámci projektu s názvem „Využití moderních interaktivních

technologií” si města Ostrov,
Boží Dar a Bečov nad Teplou za
spoluúčasti německých obcí Breitenbrunn a Annaberg - Buchholz
pořídí tzv. interaktivní infokiosky,
prostřednictvím kterých návštěvníci získají potřebné informace
o možnostech výletů či kulturních
akcích v celém regionu. Dotace na
projekt činí 179 tisíc euro.
Finanční podporu ve výši 196
tisíc euro dostane také střelecký
klub AVZO Cheb, který společně
se střeleckým spolkem z Bad Lobensteinu zrealizuje řadu aktivit
vedoucích ke zintenzivnění spolupráce a navázání dalšího partnerství.
Evropské finance mohou získat
i další projekty z našeho regionu.
„Jedná se o takzvané náhradní
projekty „Cyklotrasa Plesná – Bad
Brambach” a „Centrum kultury
a umění Aš – Adorf”, které ale zatím čekají na finanční prostředky,
jež by se mohly vrátit z úspor již
realizovaných projektů,” vysvětlil
Josef Janů.
Každý, kdo rád natáčí videa
a chtěl by se zúčasnit soutěže, může pořídit spot o některém z uskutečněných projektů a získat tak
atraktivní cenu. Bližší informace
k soutěži naleznou zájemci na
stránkách programu.

(KÚ)

připomenout, že krajská dotace má
pomoci dostat památku z nejhoršího stavu, na kompletní opravy je
zcela jistě zapotřebí mnohem více
peněz. Těším se, že se i díky přispění kraje stav památek postupně
bude zlepšovat a budeme se snažit
pro příští období objem dotací ještě
navýšit,“ uvedla Daniela Seifertová,
náměstkyně hejtmanky pro oblast
kultury a památkové péče.
V loňském roce disponoval krajský rozpočet osmimilionovou částkou na obnovu památek, která se na
podzim ještě o dva miliony zvýšila.
„Pro rok 2018 bylo alokováno 10
milionů a nyní krajské zastupitelstvo odsouhlasilo, stejně jako loni,
navýšení o 2 miliony. Budu bojovat
za to, aby byl stejný trend i v dalších
letech,“ potvrdila náměstkyně.
V Polné tak může začít záchrana původní stodoly, takzvaného
Ašského statku, opraví se střecha

kraslické technické památky, bývalé
továrny Bohland a Fuchs. Uskuteční se statické zajištění Zámku
Hazlov, obnovy se dočká barokní
kaple u Kostelní Břízy, zpřístupní se
věž hradu Neuberg, v Lubech bude
renovována rodinná hrobka obchodníků Baštů a zabezpečí se další
část zámku v Kopaninách. „Mezi
podpořenými projekty jsou rovněž
kostely a větší i menší sakrální památky. Za všechny jde například
o restaurování vitráží a fresek v kostele sv. Anny v Horním Slavkově,
obnovu varhan v bochovském kostele a opravy šindelových střech
na kostelech sv. Vavřince v Horní
Blatné a sv. Erharda v Tatrovicích,“
doplnila náměstkyně.
Kompletní seznam podpořených
projektů pro rok 2018 lze nalézt
na stránkách Karlovarského kraje,
v sekci Dotace.

(KÚ)

V Bečově teď mají hasiči
modelové pracoviště
BEČOV
Statut modelového
pracoviště Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
byl slavnostně přidělen státnímu
hradu a zámku Bečov. Hlavní
iniciátoři projektu velitelé stanic
HZS Toužim a Karlovy Vary spolu
s kastelánem věří, že získané poznatky a zkušenosti budou následně aplikovatelné u dalších objektů
státní památkové péče na krajské
i celostátní úrovni.

Aktuálně podepsané memorandum navazuje na dosavadní
dlouholetou úspěšnou spolupráci
mezi mezi HZS a Národním památkovým ústavem (NPÚ). Hlavním cílem v oblasti prevence a oblasti výzkumu a vývoje je tvorba
a testování postupů zapojujících
nové trendy a technologie, které
povedou k modelovému zvýšení
požární ochrany SHZ Bečov. Pro
tento účel je SHZ Bečov z hledis-

ka problematiky požární ochrany
památkových objektů ideálním
prostředím pro řešení vzorových
situací, na jednom místě je zde
totiž zastoupena druhová odlišnost památkově chráněných staveb, složité podmínky pro zásah
jednotek PO, vysoká návštěvnost,
vybudovaný protipožární systém
a samozřejmě také mimořádně
cenná památka relikviář sv. Maura. 
(KÚ)

DEN S HEJTMANKOU
Není vám lhostejné dění ve vaší
obci či městě a chcete se o své zkušenosti, názory či nápady podělit
P Ř I J Ď T E a přispět tak ke zlepšení života
kolem nás? Přesně pro vás je připravený Den s hejtmankou. Jana
Vildumetzová bude lidem na Krajském úřadě Karlovarského kraje
k dispozici tentokrát 1. srpna od
14.00 hodin. Stačí si jen trochu
S R P N A počkat, až na vás vyjde řada a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste
to písemně. Kromě již zavedeného
Dne s hejtmankou je pro všechny zájemce k dispozici i další možnost
společné komunikace. Každý občan prostřednictvím krajských internetových stránek může odeslat svou otázku, na kterou hejtmanka
v krátkém čase odpoví. Dotazy lze zasílat také e-mailem. „Vyzývám
všechny občany z našeho kraje, kteří se nemohou zúčastnit osobně našich setkání, nebo potřebují okamžitou radu či pomoc, ať mi napíší, co
mají na srdci, co chtějí změnit, Mohou mě tak upozornit na věci, které je
třeba zkontrolovat a napravit. Jedině společně, vzájemnou komunikací
a spoluprací dáme spoustu věcí do pořádku,“ vysvětluje hejtmanka. Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na úvodní straně
krajského informačního portálu www.kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE. Pro spojení e-mailem je k dispozici adresa
hejtmanka@kr-karlovarsky.cz. Seniorům bude také znovu k dispozici
právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první středu v měsíci, tentokrát to tedy bude 1. srpna.
(KÚ)

1.

Hasiči v Bečově Vybudování protipožárního systému předcházela řada námětových a ověřovací cvičení HZS Karlovarského
kraje, SDH Bečov nad Teplou a správy SHZ Bečov. 
Foto: HZS

S úkony všedního dne pomůže
pečovatelská služba
KARLOVY VARY Potřebujete pomoc se zvládnutím běžných úkonů
všedního dne? Někam doprovodit?
Nebo zprostředkovat kontakt se
společenským prostředím? Od toho
je tady pečovatelská služba. Terénní
nebo ambulantní služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby (Zákon č. 108/2006
Sb. o soc. službách).
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby obsahují ve
vymezeném čase v domácnostech
osob nebo v zařízeních sociálních
služeb pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu zahrnuje pomoc a podporu při podávání
jídla a pití, při oblékání a svlékání
včetně speciálních pomůcek, při
prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru, či
pomoc při přesunu na lůžko nebo
vozík. Služba pomáhá s udržováním osobní hygieny a poskytuje pro
ni také náležité podmínky, asistuje
tedy při úkonech osobní hygieny,
či při základní péči o vlasy a nehty,

asistenci poskytuje také při použití
WC.
Pečovatelská služba také dodává
stravu nebo pomáhá s jejím zajištěním. Ta samozřejmě odpovídá
věku a respektuje zásady racionální
výživy a potřeby dietního stravování. Jídlo a pití služba dováží nebo
donáší a pomáhá také při samotné
přípravě a podávání. Zvládne za vás
donášku vody a také běžné nákupy
a pochůzky, umí ale také velký nákup, například týdenní, či pomůže
s dovybavením ošacení nebo nezbytného vybavení domácnosti.
Služba pomáhá také při zajištění chodu domácnosti, to zahrnuje
běžný úklid a údržbu domácnosti
i její velký úklid, například sezonní
nebo po malování. Pomoc tady najdete také při praní a žehlení osobního i ložního prádla i jeho drobných opravách. V nabídce bývají
také služby typu topení v kamnech
i s případnou donáškou a přípravou
topiva, u topných zařízení služba
pomůže i s jejich údržbou.
Potřebujete si něco vyřídit? Bez
problému. Služba vás či vaše děti
doprovodí tam i zpátky. Ať je to do
školy, školského zařízení, zaměst-

nání, k lékaři, na orgány veřejné
moci nebo instituce provozující veřejné služby.
Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby je 130
korun za hodinu, sazba se pak odvíjí podle skutečně spotřebovaného
času nezbytného k zajištění úkonů.
Pokud poskytování těchto úkonů,
včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše
úhrady se poměrně krátí.
Celodenní strava v rozsahu minimálně třech hlavních jídel vyjde
denně na 170 korun, za oběd
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy zaplatíte
75 korun. Dovoz nebo donáška jídla
vyjde na 30 korun za úkon. Za velký
nákup vytáhnete z peněženky 115
korun, péče o kilogram prádla stojí
70 korun.
Požádat o poskytování pečovatelské služby lze přímo u konkrétního
poskytovatele sociální služby, nebo
je možné se obrátit na sociálního
pracovníka obce s rozšířenou působností, nebo obce s pověřeným
obecním úřadem, který má přehled
o pečovatelských službách působících na území obce. 
(KÚ)

ZPRÁVY Z KRAJE
Karlovarský kraj chystá
prodloužení Cyklostezky
Ohře
Cyklisté, kteří hojně využívají
oblíbenou páteřní cyklostezku,
se v budoucnu dočkají jejího
prodloužení směrem na severovýchod od Karlových Varů. Rada Karlovarského kraje na svém
posledním zasedání odsouhlasila
pokračování přípravy 4,8 kilometru dlouhého úseku v chatové oblasti Všeborovice – Šemnice. Celkové výdaje na realizaci stavby
jsou odhadovány na 26 milionů
korun. Úsek páteřní cyklostezky
byl připravován k realizaci již
v předchozím plánovacím období v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a také se schválenou
Strategií cyklistiky v Karlovarském kraji. „V minulých letech se
však nepodařilo nalézt dostatek
finančních prostředků na zahájení realizace stavby. Bohužel
ani v současné době neexistuje
žádný vhodný dotační titul, ze
kterého bychom mohli čerpat
potřebné peníze, a proto budeme
muset využít prostředky přímo
z krajského rozpočtu. Pro letošní
rok jsme na tyto účely uvolnili 5
milionů korun,“ upřesnil krajský
radní pro oblast regionálního
rozvoje a informatiky Josef Janů.
Pro akci bylo v roce 2012 vydáno
pravomocné stavební povolení,
jehož platnost byla prodloužena do prosince letošního roku.
O zpracování projektové dokumentace se postará firma Pontika
z Karlových Varů, s níž má Karlovarský kraj dlouholeté dobré zkušenosti. Na realizaci stavby včetně technického dozoru, odlesnění a geodetického vytyčení cyklostezky bude vyhlášeno zadávací
řízení. „Pokud se nevyskytnou
žádné problémy, předpokládáme, že by stavba úseku mezi Všeborovicemi a Šemnicí mohla být
hotova do konce příštího roku.
Věříme, že se stane impulsem pro
obce a statutární město Karlovy
Vary k urychlení příprav a realizaci dalších navazujících úseků
páteřní cyklostezky,“ dodal Josef
Janů. 
(KÚ)
Na cyklostezky půjdou
letos tři miliony
Více než 3 miliony korun poskytne kraj v tomto roce ze svého
rozpočtu na projekty a dokumentaci týkající se budování a údržby
cyklistických stezek a tras v regionu. V rámci tradičně vyhlašovaného dotačního programu dostane dotaci všech 12 žadatelů, kteří
o příspěvek usilovali. Na svém
jednání to schválila Rada kraje.
Krajské dotace mohou získat
obce, mikroregiony a obecní či
krajské příspěvkové organizace.
V případě neinvestičních aktivit,
například při přípravě vyhledávacích studií, je výše dotace
maximálně 200 tisíc korun pro
jednoho žadatele, u investičních
akcí pak maximálně 1 milion
korun. „Na svém červnovém
jednání schválilo krajské zastupitelstvo například podporu stavby cyklotrasy z Plesné do Bad
Brambachu částkou přesahující
800 tisíc korun, celkem 400 tisíc půjde na první etapu opravy
cyklostezky v Boči a 200 tisíc
kraj pošle na dokončení přípravy Střelské stezky ve Žluticích,“
vypočítává krajský radní Josef
Janů. Program „Podpora rozvoje
cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ je vyhlašován
pravidelně každý rok. Celkový
objem finančních prostředků
činí 3, 8 milionu korun, přičemž
částku 1, 8 milionu korun kraj vyčlenil na investiční akce a částku
2 miliony korun na neinvestiční
aktivity. 
(KÚ)

Výkup

starého papíru
za 9 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil,
Talsperrenstrasse 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134
Otevřeno:

po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w.schrottmobil.info
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Zaměstnanci školy nacvičovali, jak První záchranářský vůz se jmenuje
se chovat při mimořádné události Čmelák, rozhodly děti v Sokolově
KARLOVY VARY
Karlovarský
kraj úspěšně pokračuje v realizaci
projektu „Bezpečná škola – prevence především“. Po provedení
bezpečnostních auditů ve školách
a školských zařízeních, nastavení
následných bezpečnostních opatření a doplnění potřebné techniky
se zaměřil na vzdělávací semináře.
Téměř po roce příprav realizoval
ve spolupráci s Asociací Bezpečná

škola, Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Karlovarského
kraje a Zdravotnickou záchrannou
službou Karlovarského kraje první
teoretický a praktický nácvik činností k zajištění a posílení bezpečnosti ve školách v případě vzniku
mimořádné události. V rámci bezpečnostní akce na Střední škole
stravování a služeb Karlovy Vary
si všichni zaměstnanci školy mohli

pod odborným dohledem vyzkoušet postupy při evakuaci a invakuaci osob, včetně nácviku poskytnutí
nezbytné pomoci při zranění a jiných fyzických traumatech. Tato
aktivita se setkala s velmi kladným
ohlasem. Praktické nácviky budou
pokračovat i nadále, do konce roku
by se měly uskutečnit ještě ve dvou
školách Karlovarského kraje.

(KÚ)

SOKOLOV Čmelák – tak se jmenuje nová Škoda Kodiaq, která pomáhá v systému rendez-vous zachraňovat lidské životy na Sokolovsku.
Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje pozvala autorky vítězného návrhu Katku a Lucku
i s celou třídou na prohlídku výjezdové stanice. Radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš zároveň předal
výherkyním drobné dárky jako odměnu.
„Při pořizování prvního Kodiaqa
jsme se rozhodli, že jej pojmenuje-

me, a protože bude sloužit v Sokolově, tak jsme oslovili přímo sokolovské školy. Překvapením pro nás
bylo, že vítězný návrh vzešel od žáků 8. třídy 2. ZŠ Sokolov. Celé třídě
jsme pak představili naše výjezdové
stanoviště a možná to v některých
vzbudí zájem o práci záchranáře,
nebo lékaře. V současnosti pořizujeme dalšího Kodiaqa pro Karlovy
Vary, tak se těším, že i zde padne nějaký originální název,“ uvedl radní
pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.
Došlé návrhy hodnotili zaměst-

nanci Zdravotnické záchranné
služby Karlovarského kraje. Škodu
Kodiaq bude od nynějška zdobit polep s vítězným jménem a obrázkem
čmeláka. Systém rendez-vous funguje na principu setkávání dvou typů výjezdových skupin, a to skupin
rendez-vous a rychlé zdravotnické
pomoci. Osobní vozidlo s lékařem
se k pacientovi často dostane rychleji než velký sanitní vůz. Zároveň
jde o automobil, který je vybaven
i pro zásahy v náročnějším terénu.

(KÚ)

Sokolovští gymnazisté se vytáhli v soutěži Europa Secura
SOKOLOV
Náročný týden po
boku profesionálních vojáků prožili finalisté 11. ročníku soutěže
Europa Secura. V roli diplomatů
zemí EU společně jednali o řešení
bezpečnostního konfliktu a byli
vysláni na průzkumnou misi do
politicky nestabilního státu. Karlovarský kraj úspěšně reprezentovalo družstvo Gymnázia Sokolov
ve složení Adam Solomko, Janek
Nestrojil a Martin Onak. Chlapci
se v silné konkurenci rozhodně neztratili a vybojovali krásné 3. místo
a cestu do Bruselu.
Celostátní finále soutěže Europa

Secura probíhalo v polovině června
ve vojenském zařízení Valdek v Brdech. Tříčlenné týmy zastupovaly
jednotlivé členské státy EU v rolích jejich diplomatů, kteří řešili
bezpečnostní situaci fiktivní země
Dormenistánu. Do této politicky
nestabilní země byli vysláni také na
průzkumnou misi, při které plnili
fyzicky i psychicky náročné úkoly
s řadou těžkých překážek. Během
několik desítek kilometrů dlouhého pochodu zdolávali například
skalní masivy a rozsáhlé vodní plochy či překonávali minové pole.
S přípravou programu na jed-

notlivých stanovištích pomáhali
vojáci z útvarů pozemních sil – 13.
dělostřeleckého pluku, 15. ženijního pluku, 103. centra CIMIC/
PSYOPS a příslušníci vojenské
policie. V závěru pobytu v Brdech
studenti navštívili 13. dělostřelecký pluk, seznámili se s činností
útvaru a prohlédli si jeho techniku
a výzbroj. Účastníci soutěže si tak
odnesli cenné zkušenosti a jedinečné zážitky, přičemž tři nejlepší
týmy navíc vyhrály zájezd do Bruselu. Zde navštíví několik institucí
a setkají se se zajímavými lidmi
a politiky. 
(KÚ)

Jazykové zkoušky zvládli žáci obchodní akademie nejlépe v zemi
KARLOVY VARY Precizní jazykové znalosti prokázali žáci Obchodní akademie, vyšší odborné školy
cestovního ruchu a jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky
Karlovy Vary v mezinárodních jazykových zkouškách EFB – InternatioBezpečná škola – prevence především Nácvik činností k zajištění a posílení bezpečnosti ve školách v případě nal Business. V konkurenci obchodvzniku mimořádné události proběhl ve druhé polovině dubna na Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary.
ních akademií z celé České republiky

Foto: KÚ letos obsadili v těchto zkouškách 1.
místo. Zkouška se realizuje ve spolupráci s Londýnskou komorou obchodu a průmyslu (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications) a získaný

certifikát má celoživotní platnost.
Žáci obchodní akademie se každoročně díky skvělým výsledkům
u těchto zkoušek umisťují na předních místech. Letošní vítězství je
však mimořádným úspěchem. „Ne
vždy se žáci středních škol z našeho
kraje takto hromadně prosazují v celonárodní konkurenci. Z celkového
počtu 60 žáků školy jich 50 prospělo
s vyznamenáním. Máme z toho velkou radost,“ upřesnil ředitel školy
Pavel Bartoš.
Karlovarská Obchodní akademie
jako jediná střední škola v Karlovar-

ském kraji umožňuje svým žákům
se na tyto zkoušky v průběhu studia
připravit a získat tak mezinárodně
uznávaný certifikát. Podařilo se jí
dokonce získat statut výukového
centra Londýnské komory obchodu
a průmyslu. S tímto certifikátem
mají absolventi velkou výhodu při
uplatnění na trhu práce, kde působí
stále více zahraničních firem, které
vyžadují odbornou znalost anglického jazyka. Je také uznáván univerzitami a firmami ve všech členských
státech Evropské unie, ale i v dalších
130 státech celého světa.
(KÚ)

RICHARD MÜLLER
30. 8.
2018

Krajinka (areál pod Chebským hradem)
Začátek v 19.00 hodin, vstupné v předprodeji
350 Kč, na místě 400 Kč.

8. 9.
2018

VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO | ADÉLA
JONÁŠOVÁ | SCHOVANKY | VOKOBERE VONDRÁČEK, KOCMAN | FEŠÁCI
Festivalem vás provede
Johanka Hubičková (Country TV a Praha TV).
Krajinka (areál pod Chebským hradem) | Začátek
v 17.00 hodin | Vstupné 150 Kč, děti do 15 let 75 Kč

MEZINÁRODNÍHO
O
11. - 13. JAFEZZSTOVIVÉH
ALU

10. 2018

Hlavní sál KC Svoboda v Chebu

16. 11. 2018
Hlavní sál KC Svoboda v Chebu

ČECHOMOR
KOOPERATIVA TOUR 2018
22. 11. 2018

Hlavní sál KC Svoboda v Chebu | Začátek v 19 hodin
Vstupné (místa k sezení) 550 Kč | 490 Kč | 450 Kč

VÁNOČNÍ
TRHY
www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

1.12.
do 26.12.
od
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ZAPOJTE SE DO FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

PROMĚNY
KARLOVARSKÉHO KRAJE
ZA POSLEDNÍCH 100 LET
K

arlovarský kraj připravil pro
všechny, kteří rádi fotí, soutěž o proměnách našeho regionu
v uplynulých sto letech. Soutěž
začala 16. července, potrvá do
30. září 2018. Vítězové získají
hodnotné ceny a z jejich prací
vznikne putovní výstava.

do současné podoby. Soutěže se
mohou účastnit fotografové bez
rozdílu věku, kteří by měli v termínu dodat maximálně 5 fotografií. Své snímky budou vkládat
přímo do fotobanky pod záložku
soutěže „Proměny Karlovarského kraje za posledních 100 let.“

Jak soutěž probíhá

Podmínky soutěže

Na stránkách fotobanky Karlovarského kraje www.kvpoint.cz
najdou soutěžící historické fotografie míst či pamětihodností
Karlovarského kraje. Fotografové by si některý ze snímků měli
vybrat a nafotit proměnu místa

Veškeré podmínky soutěže najdou zájemci na internetových
stránkách Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz,
nebo
na stránkách krajské fotobanky
www.kvpoint.cz

(KÚ)

Žáci ostrovské průmyslovky
uspěli v motivačním programu
OSTROV Historicky první předání
diplomů a stipendií v podobě šeků
absolvovali žáci Střední promyslové
školy Ostrov v rámci Motivačního
programu Prokopa Diviše. Program
je určen studentům oboru Elektrotechnika, kteří jsou mimořádně
aktivní nejen ve školní práci, ale
i v různých soutěžích. Slavnostní
akt se konal za přítomnosti garantů
programu - tedy společnosti ČEZ
DIstribuce a Asociace energetických manažerů. Karlovarský kraj
zastupoval krajský radní pro oblast
školství Jaroslav Bradáč.
Do motivačního programu se mohou zapojit žáci 2., 3. a 4. ročníku
denní studia elektrotechnických
oborů. Má 3 hlavní kritéria – pro-

spěch, soutěže a mimoškolní aktivity. Studenti během roku sbírají do
programu body a na konci května
se jejich úspěšnost vyhodnotí. Třem
nejlepším v jednotlivých ročnících je
udělen finanční příspěvek ve výši 16
tisíc korun za 1. místo, 11 tisíc korun za 2. místo a 7 tisíc za 3. místo.
Úspěšnými stipendisty průmyslovky se stalo celkem devět studentů, kteří převzali ocenění. „Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů jak
při dalším studiu, tak i v osobním
životě,“ popřál stipendistům garant
programu Alexandr Fales a dodal,
že program si klade především za
cíl zvýšit zájem studentů o budoucí
uplatnění v oblasti energetiky.

(KÚ)

Mariánskolázeňští gymnazisté
bodovali v olympiádách
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Žáci Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně úspěšně reprezentovali školu v krajských vědomostních
soutěžích. Krajské kolo biologické
olympiády kategorie B se odehrálo
na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech. „Naši školu reprezentovali dva žáci z kvinty – Daniel
Rákos a Jakub Zajíček. Vítězem
krajského kola se stal Daniel Rákos, který navázal na svá úspěšná
umístění v nižších kategoriích biologické olympiády. V poli řešitelů
se úspěšně umístil i Jakub Zajíček.
Téma letošní biologické olympiády
bylo zaměřeno na ekologii a odpady s názvem Když musíš, tak
musíš… aneb Odpady v přírodě.
Součástí soutěže bylo i poznávání
rostlin, živočichů a praktické laboratorní úkoly,“ popsal ředitel školy
Miloslav Pelc.
Další studenti se zapojili do krajského kola geologické olympiády
v Městském muzeu Mariánské Lázně. Účastníci soutěže měli kromě
jiného za úkol poznávání nerostů.
V kategorii A se na 1. místě umístil

Jan Brož, který postupuje do celostátního kola, a krásné 3. místo
získal Ondřej Novák. V kategorii B
se Adam Rákos umístil na 3. místě.
Vysokou kvalitu vlastního jazykového a slohového projevu měly možnost prokázat dvě žákyně
v dubnovém krajském kole olympiády z českého jazyka. Eliška Slowíková ze septimy soutěžila ve II. kategorii (SŠ) na Gymnáziu v Chebu
a Martina Švecová z tercie byla za
I. kategorii (ZŠ) vyslána do Sokolova, kde krajské kolo zaštítil Dům
dětí a mládeže. „Dívky s přehledem
zvládly obě části jazykového klání,
a to jak úkoly z gramatických disciplín, tak tvorbu textu na zadané téma. V silné konkurenci soutěžících
z ostatních škol obsadily nádherná
první místa. Svůj tvůrčí a lingvistický talent budou mít možnost
ukázat i v ústředním kole, kam obě
postoupily. Všem žákům moc děkujeme za účast, výhercům upřímně
gratulujeme, držíme palce do celostátních kol a těšíme se na příští
ročníky všech soutěží,“ uzavřel Miloslav Pelc. 
(KÚ)

Mladí lidé v evropských lesích. Stříbro
v národním kole putuje do Žlutic
ŽLUTICE V polovině června se
v Kostelci nad Černými lesy uskutečnil již 8. ročník národního kola
soutěže YPEF (Young People in
European Forests – Mladí lidé
v evropských lesích). V silné konkurenci zazářili studenti ze Žlutic, kteří prokázali skvělé znalosti
a umístili se tak na krásném 2.
místě v kategorii starší žáci.
Cílem soutěže, která má své kořeny u polských lesníků, je zlepšit
povědomí společnosti o významu
lesů a lesnictví. Do národního kola, jež připravuje Fakulta lesnická
a dřevařská České zemědělské
univerzity v Praze, se probojovali
studenti 2. ročníku Marek Bartůněk, Jiří Moucha a Stanislav Večeřa.
„Konkurence byla velká, protože
se kluci utkali s těmi nejlepšími
družstvy z celé České republiky.
Soutěžilo se ve třech disciplínách.
První byl vědomostní test z oblasti lesnictví, lesních ekosystémů
a lesnické politiky evropských zemí. Druhou disciplínou byla praktická část, kde soutěžící prokázali
vědomosti z oblasti botaniky, dendrologie, ochrany lesa, lesní těžby,
dendrometrie, ekologie, myslivosti, pěstování lesa a dřevařství.
Poslední disciplínou pak byla
prezentace v anglickém jazyce na
téma Listnaté dřeviny a jejich zastoupení v našich lesích. Výhled
do budoucna,“ upřesnila ředitelka Střední lesnické školy Žlutice
Radka Stolariková.
Studenti ze Žlutic nakonec obsadili skvělé 2. místo v kategorii
starší žáci. „Nutno podotknout, že
jejich umístění je zatím z historie
soutěže to nejlepší a také se bezkonkurenčně stali nejlepším týmem všech lesnických škol v České republice,“ dodala Stolariková. Mladí lidé v evropských lesích Marek Bartůněk, Jiří Moucha a Stanislav Večeřa ze Střední lesnické školy Žlutice skončili
Foto: SLŠ Žlutice

(KÚ) v národním kole soutěže v rámci kategorie starších žáků na druhém místě. 

NÁZORY | KULTURA

Personální devastace zdravotnictví
Karla Maříková
poslankyně
a krajská
zastupitelka
za SPD

České zdravotnictví se potýká
dlouhodobě s nedostatkem lékařů.
Z toho důvodu na apel krajů byl prodloužen tzv. projekt Ukrajina, který
do Česka importuje lékaře z Ukrajiny bez povinných zkoušek. Ministr
zdravotnictví sice sliboval v dubnu,
že projekt ukončí, ale stal se pravý
opak, projekt se dočkal svého prodloužení. Komora lékařů marně
upozorňuje, že je tak ohrožena bezpečnost pacientů. Nejde o averzi vůči

zahraničním kolegům, ale o kritiku
obcházení zákona a bezpečnost pacientů. Ukrajinští lékaři totiž na výjimku pracují na pozici lékařů i bez
ověřovacích odborných a jazykových
zkoušek. Není tak ani jasné, jestli se
dorozumí s kolegy a pacienty. Takto
nekvalifikovaný lékař, který provádí
neodborně zákrok, může pacientovi
způsobit závažné poškození zdraví.
Budeme snad čekat, dokud k něčemu
takovému dojde? Aprobační zkoušky
pro zahraniční lékaře nejsou jednoduché. Úspěšnost je u nich jen asi
deset procent. Limity jsou možná
nastaveny příliš vysoko, ale to jen
utvrzuje, jaký je rozdíl mezi vzděláním českých a zahraničních lékařů.
Lékařská komora proto navrhuje,
aby zkoušky skládali zahraniční
lékaři společně s českými mediky,
tak, aby jejich úroveň byla jednotná.
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Péče o památky selhává, v novém
zákoně chceme prosadit změnu

Došlo by k zajištění jednotné úrovně
zahraničních a českých lékařů. Podle odhadů lékařské komory v Česku
který je z roku 1987. Díky tomu
Nový zákon o ochraně památkoschází aktuálně až 3 tisíce lékařů.
Ing. Petr
celkově péče o památky v České re- vého fondu je tak více než potřebný,
Plat začínajícího lékaře, než složí
publice selhává. Jestliže dřívějším protože podle staré právní úpravy
Třešňák
poslanec
atestaci, nedosahuje v mnoha případůvodem tohoto selhání byly důvo- nelze efektivně provádět památkodech ani výše průměrné mzdy. Nemady náboženské či ideologické, dnes vou ochranu a to ani ve vztahu veřeja krajský
lá část českých mediků míří proto ze
jde především o důvody komerční. ného zájmu, ani ve vztahu vlastníků
zastupitel
škol rovnou do západní Evropy, další
Vlastníkům se mnohdy nevyplatí objektů.
za Českou
lékaři odcházejí v průběhu své kariéNyní se připravuje ve sněmovně
z ekonomického hlediska chátrající
pirátskou
ry. Než začínající lékař složí atestaci,
nemovitosti opravovat. Mnohdy jsou kompletně nový zákon, ve kterém
stranu
uplyne doba tří až pěti let - dle odzatím i další zištné důvody a tak se chceme prosadit změnu, která dá
bornosti, ale tím pro něj vzdělávání
z mnoha nemovitostí vlastně stává státu potřebné nástroje. Z dlouhonekončí, musí se vzdělávat celý život.
Chátrající budovy nás všechny jen spekulace do budoucna a defini- dobého hlediska chtějí Piráti podníMísto, abychom hledali řešení k udr- trápí. V Karlovarském kraji ob- tivní „zchátrání“ a „zbouraní“ ta- tit takové společenské prostředí, ve
žení našich lékařů v České republice zvlášť. Bohužel tento stav je i dán kové stavby je pro vlastníka vlastně kterém vlastnictví zavazuje a motitak, aby nedocházelo k jejich odlivu aktuálním památkovým zákonem, žádoucím stavem.
vuje tak vlastníka k odpovědné péči.
do zahraničí, tak je v podstatě v uvozovkách vyháníme, když ve velké míře
nahrazujeme naše lékaře těmi zahraničními, kterým ještě nemocnice
nabízejí náborové příspěvky.
KARLOVY VARY Prestižní přehlídka světové módy se v polovině června odehrála v karlovarském Grandhotelu
Pupp. V evropském měřítku unikátní maraton módy pod názvem Czech Fashion Week 2018 připravila společnost European Press Holding ve spolupráci s European Fashion Agency a Agenturou Look Models. Na přehlídkovém mole byly k vidění autorské kolekce Anny Tejklové, Debbie Brown, Gabriely Giotto, Jiřiny Matoušové,
Gianiho Galala, Alice Abraham či Osmanyho Laffity (na snímku). Na zajištění přehlídky se podíleli také studenti
z místních středních škol, záštitu nad akcí převzala hejtmanka Jana Vildumetzová. 
(Foto: Daniel Šeiner

Czech Fashion Week 2018

Jsme úspěšná německá společnost střední velikosti a s našimi přibližně 500 zaměstnanci ve dvou výrobních závodech
patříme k důležitým mezinárodním dodavatelům systémů rolet, stínění, vrat a ochrany proti hmyzu. Pro náš další rozvoj je
nutné posílit výrobní závod v Konradsreuthu, proto hledáme k okamžitému nástupu

řidiče z povolání (muž/žena) do firemní dopravy
Vaše úkoly:

▪ řízení tahačů s návěsem a s přívěsem
▪ vykládka u zákazníků
▪ přehledná pracovní doba vzhledem k časům řízení a přestávek
▪ péče o svěřený nákladní automobil

Požadavky:

▪ řidičský průkaz skupiny C a E, karta řidiče a průkaz řidiče z povolání
▪ zkušenosti řidiče ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě
▪ zkušenosti s kontejnerovou dopravou výhodou, ale není nutným předpokladem
▪ vícedenní nepřítomnost v místě bydliště (nejedná se o práci přes sobotu a neděli)
▪ dobrá znalost německého jazyka

Nabízíme plný pracovní úvazek na dobu neurčitou a atraktivní odměňovací systém.
Žádáme o zaslání Vašich podkladů v němčině na:
ALUKON KG
Frau Melanie Hergert
Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth
Telefon: +49 92 92 950-311
karriere@alukon.com

a nebo online přes www.alukon.com/karriere
www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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Rodáci z Karlovarského kraje – vojáci z Východu

KULTURNÍ TIPY
Výstava ukáže svět Kamila Lhotáka v malbě, kresbě, grafice a filmu
Interaktivní galerie Becherova vila si pro své návštěvníky připravila výstavu děl Kamila Lhotáka. Krajinná zátiší, svět sportu či počátky moderní
civilizace se staly námětem jeho rozjímavých, humorných i emotivních
příběhů. Žánrové propojení se světem kinematografie nastalo při spolupráci na filmu Dědeček automobil. Fotografie a dokumenty z filmu budou
rovněž součástí výstavy připravené ve spolupráci se Spolkem přátel Kamila Lhotáka a Barrandov Studiem.
Interaktivní galerie Becherova vila v K. Varech, 1. 7. - 23. 9. 2018
Festival pouličního divadla a nového cirkusu pobaví malé i velké
Nenechte si ujít 6. ročník festivalu pod širým nebem, který bude patřit novému cirkusu a pouličnímu divadlu. Odehraje zhruba čtrnáct představení
a proběhne několik workshopů. K vidění budou jak mladí umělci zabývající se nonverbálním divadlem, tak zkušení profesionálové. Těšit se můžete na Bratry v Tricku, Sacra Circus, Aventyr a mnohé další.
Areál Krajinné výstavy v Poohří v Chebu, 27. - 28. 7. 2018
Výstava zachycuje momenty z posledních 30 let konání Mezinárodního filmového festivalu
Do Galerie umění Karlovy Vary jste zváni na výstavu fotografií doplňující
53. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Expozice vedle portrétů
nabídne i snímky dokumentární a reportážní, jež návštěvníkům odhalí
zákulisí a zázemí festivalu. Divák tak bude mít jedinečnou příležitost nahlédnout do jinak nepřístupných míst. Zastoupena zde bude tvorba renomovaných fotografů, jako jsou například Tomáš Tesař, Zuzana Mináčová
či Michal Čížek.
Galerie umění Karlovy Vary, 29. 6. – 9. 9. 2018
Přílezy fest slibuje skvělou muziku
Milovníci dobré muziky a příznivci památek jsou zváni na 1. ročník benefičního festivalu Přílezy fest. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude
použit na obnovu kostela sv. Bartoloměje a hřbitova původního německého obyvatelstva. Festival se koná v obecním parku 18. srpna od 14 hodin
a těšit se můžete na vystoupení zpěvačky Lenky Dusilové, písničkáře Petra Linharta nebo kapel Ventus a Liwid. Organizátoři nezapomínají ani na
nejmenší, pro které bude připravený bohatý program v podobě tvořivých
dílniček, sportovních a ekologických aktivit či pohádkových představení.
Akce se koná za každého počasí, tak se přijďte skvěle pobavit a zároveň
podpořit dobrou věc.
Přílezy, 18. 8. 2018
Druhý nejstarší hudební festival u nás vstupuje do dalšího ročníku
Mariánské Lázně budou opět dějištěm Chopinova festivalu, tentokrát jeho 59. ročníku. Jedná se o druhý nejstarší hudební festival v České republice, který patří mezi nejvýznamnější v Evropě. Na symfonických koncertech, klavírních recitálech, sobotních a nedělních matiné účinkují umělci
světových jmen. K festivalu se váže doprovodný program, jehož součástí
bude výstava s názvem „Nezávislé ženy Polska“ či golfový turnaj.
Mariánské Lázně, 16. - 25. 8. 2018

SLEDUJTE NÁS
Karlovarský kraj
- oficiální stránka

V předešlém vydání Krajských
listů byl v rámci seriálu věnován
prostor rodákům Karlovarska vojákům 2. světové války v čsl.
zahraniční armádě na západě.
Dnes poodhalíme dosud neznámé osudy rodáků Karlovarska
–vojáků bojujících za 2. světové
války na východě. Obě skupiny
mají něco společného. Zapomnělo se na ně.
Nepsalo se o rodácích Karlovarska
bojujících v řadách 1 čs. armádního
sboru v Sovětském svazu za druhé
světové válce. Nejsou v seznamu
karlovarských odbojářů, nenapsal se
žádný článek do novin. Že se nepsalo
o zápaďácích, lze vysvětlit politickými důvody, ale proč byla opomíjena
skupina rodáků z Karlovarského
kraje, která přišla s gen. Svobodou
z východu, to se jen těžce chápe. Neobstojí ani výmluva, že nejsou zapsáni v žádné z odbojářských organizací
po roce 1945. Tak pokusme se to napravit.
Jaká jsou fakta. Za druhé světové
války hlásilo se na čsl. zahraničních
úřadech do armády 786 rodáků
z Karlovarského kraje. Z toho počtu
bylo na Východě 23 osob narozených
v kraji Karlovy Vary. Ve válce padli na
Východě 3 rodáci z KV, je to nepočetná skupina vojáků, která je nám známa až po vydání databáze Vojenské-

ho ústředního archivu v elektronické
podobě v roce 2012.
Musíme si přiznat, že ve většině případů neznáme, jak odešli z pohraničí
v roce 1938-39 a jaká cesta je přivedla do čsl. armádního sboru v SSSR.
A také neznáme ani všechny.
Nevšední příklad zapomnění je
čsl. občan Lorenz Franz, německé
národnosti, ze Staré Role, Karlovy
Vary. Vojenský záznam vypovídá, že
byl odveden do Rudé armády v roce
1941, popraven v roce 1945 po neúspěšném výsadku u Berlína. Nic jiného zatím neznáme.
Naprosto neznámý je osud prvního a zřejmě jediného paravýsadku
v Karlových Varech z roku 1941.
Hilda Bartlová –Kryštofová nar.
1914 (odvedena do Rudé armády –
1941, SSSR) byla zatčená po výsadku v Karlových Varech v roce 1941
a vězněná v KT Ravesbrück. Zemřela 12. září 1944. Kromě poznámky
v jedné knize nikdy nic o ní nebylo
napsáno ani vzpomenuto.
Jak se občané dostávali z Protektorátu až na území SSSR je často záhadou. Například Brückner Alfred
(nar. 20.6.1906, Stará Role, Karlovy
Vary) v březnu 1939 emigroval do
Polska, v červenci 1939 pak odjel do
Rigy v Lotyšsku. Za války byl evakuován do Zirabulska (Samarkanskaja
oblast), odtud už jel do Buzuluku,
odveden do 1. čsl. armádního sboru

byl 16. června 1942.
O Josefu Schützovi víme, že je
z Nejdku, německé národnosti, povoláním rukavičkář. Byl z komunistické rodiny, sám byl funkcionářem
v dělnickém hnutí. Na podzim 1938
uprchl z pohraničí do vnitrozemí.
Po okupaci zbytku Československa
ilegálně přešel do Polska a odtud
pak do SSSR. Jako komunistický
funkcionář v ČSR vyhnul se gulagu.
Pracoval nejdříve v automobilovém
průmyslu, ale byl převelen do kominterny. V roce 1944 byl odvelen
do partyzánského štábu v Kyjevě.
Po vypuknutí Slovenského národního povstání byl letecky dopraven na
Slovensko, kde bojoval ve skupině
Vpřed. Po válce odešel do sovětské
okupační zóny. Zde sloužil u policie a v diplomacii na velvyslanectví
NDR v Moskvě. Podrobný životopis
je uveden ve Sborníku k dějinám dělnického hnutí na Karlovarsku 1975.
O ostatních známe mnohem méně,
tak si připomeňme alespoň některé:
Mezi dobrovolníky bojujících na
Východě, byla také žena. Rebeka
Leckerová (narozená v Karlových
Varech 17. února 1923) byla židovské národnosti, do čsl. armády
byla odvedená 6. listopadu 1944
v Krosnu.
František Plaček (nar. 19. září
1913, místo narození: Chyše, okres
Žlutice+, národnost česká): datum

Chlum sv. Maří se řadí mezi turistické magnety Karlovarského kraje.
Poutní mariánský kostel navštěvují
domácí a zahraniční návštěvníci. Je
tradičním místem setkávání české
a německé komunity.
Náš Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR v Kraslicích se
spojil s panem proboštem Milanem
Kučerou a se starostou obce panem
Miroslavem Hrůzou. S jejich přátelskou a účinnou podporou jsme
uspořádali již druhý, noblesní koncert duchovní hudby.
Na loňském ročníku se představil
soubor Cantilo v.i.p. z Mariánských
Lázní. Jeho vedoucímu Jiřímu Janatovi se tím splnil jeho hudební sen
koncertovat na Chlumu. Mezi loňskými posluchači byl i vedoucí pě-

a místo odvodu: 29. června1944, Kaměněc Podolsku. Jednotka při úmrtí:
1. čs. armádní sbor, 1. čs. samostatný ženijní prapor. Datum úmrtí: 22.
listopadu 1944, místo úmrtí: Slovensko, kóta 471, padl při útoku na kótu
471.
Josef Štucík (nar. 1. září 1912, Nové Hamry, okres Nejdek, národnost
česká): byl
jedním z prvních dobrovolníků, odveden byl 10. března 1942, Buzuluk.
.Jednotka při úmrtí: 1. čs. samostatný polní prapor, datum úmrtí: 26.
května 1942, místo úmrtí: Rusko,
Buzuluk, utopil se při stavbě mostu,
pohřben Buzuluk.
Válku přežili Gerber Adolf z Chebu,
Proc Karel z Nejdku, Schreiber Leo
z Karlových Varů, Dirufeld Manfred
z Karlových Varů, Krejčí Václav ze
Staré Role - Karlovy Vary, Waller
František z Karlových Varů, Dellman
Evžen z Karlových Varů, Leckerová
Rebeka z Karlových Varů. O jejich
účasti na osvobození ČSR víme jenom díky záznamům z databáze Vojenského ůstředního archivu.
Rodáků z KV kraje bojujících ve
2. světové válce na Východní frontě
bylo málo, ale aby se na ně nezapomnělo, budou navždy zapsána jejich
jména v kronice města jejich rodiště.
Příště vzpomeneme karlovarské
rodáky - vojáky a osídlence KV ze západní fronty.
Václav Šrámek

veckého sboru Liederkranz z oblasti
Geisling - Regensburg pan Theodor
Stadler, kterého pozvala členka našeho spolku Mgr. Soňa Šimánková.
Slovo dalo slova a letos 23. června
přijel tento bavorský soubor vystupovat do Chlumu. Oba soubory, německý Liederkranz a český Cantilo
v.i.p., a jejich posluchači z mnoha
koutů Čech, Saska a Bavorska byli
uchváceni prostředím, vyzařováním a skvělou akustikou barokního
chrámu. Díky dobré propagaci obou
koncertů se podařilo kostel zcela
zaplnit. Za významnou pomoc při
krytí nákladů spojených s letošním
koncertem bychom velmi rádi poděkovali Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru sociálních věcí. Pěvecký sbor Liederkranz Vystoupení na Chlumu sv. Maří z 23. června letošníFoto: z archivu Petra Rojíka

Dr. Petr Rojík, předseda spolku ho roku. 

VYHRAJTE POUKÁZKY
NA NÁKUP DO GLOBUSU.
SOUTĚŽÍME O 3 X 500 KČ.
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
LETNÍ HRA S GLOBUSEM
PLNÍ VAŠE SNY
Tři vylosované výherce
z minulého čísla budeme
kontaktovat a zašleme
každému z nich poukázku na
nákup do Globusu v hodnotě
500 Kč.

VYHRAJTE

500 000 Kč
V KAŽDÉM HYPERMARKETU

VYHRAJTE

I letos si můžete díky Globusu
splnit své sny!

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 6. 8. 2018
na e-mail:
karlovy.vary@mediaas.cz,
zn. Křížovka

ABY SE NEZAPOMNĚLO 5. DÍL

Liederkranz a Cantilo. O koncert v Chlumu byl velký zájem

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA

V každém hypermarketu hrajeme
o 500 000 Kč a každých 14 dní
navíc losujeme 50 x 1 000 Kč
na nákupy v Globusu. Stačí
nakoupit za více než 700 Kč
anebo mít alespoň 3 snové
výrobky v jednom nákupu. Více
na www.globus.cz

SERIÁL

500 000 Kč
V KAŽDÉM HYPERMARKETU
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SPORT

Liga mistrů: Volejbalisté
jsou přímo ve skupině
KARLOVY VARY Jistou účast
v hlavní soutěži Champions League má na podzim znovu Český
volejbal a k radosti fandů úřadujících mistrů Karlovarska, to je právě jejich klub, který figuruje mezi
nasazenými týmy. „Uvědomujeme
si, že nejsme favoriti, a asi těžko
budeme nějak horentně postupovat. Ale je to prestiž pro klub i pro
město, jsou to zkušenosti. Proto
věřím, že se to vyplatí. Pro karlovarský sport i pro český volejbal
je to super,“ říká prezident klubu
Jakub Novotný o premiéře Karlovarska v elitní klubové soutěži.
Los soutěže proběhne až druhého listopadu, do té doby své soupeře znát Karlovarsko nebude.
„I to je složitější, nevíme, na koho
se máme připravit sportovně, ale
hlavně organizačně. Na začátku
listopadu se dozvíme třeba to, že
další týden letíme do Ruska. To
obnáší víza, letenky a tak dále,
nebude to úplně legrace zařídit.
Ale zvládneme to,“ ujišťuje Jakub
Novotný.
Karlovarsko má jako přední
extraligový klub s evropskými
poháry zkušenosti už od samého
začátku svého působení v nejvyšší
soutěži, Liga mistrů je však ještě
o úroveň výš. „Bude to atraktivnější a tím i těžší,“ uvědomuje si
šéf volejbalového klubu. Tři roky
je už Karlovarsko na mapě pohárové Evropy a bilanci má stále více
vítěznou, v jednom z pohárů se

dokonce probili až do čtvrfinále.
„Tady to bude úplně jiné, budeme
stát proti družstvům, která mají
na jednoho hráče tolik jako já na
celý tým. Každý vyhraný set bude
úspěch. Ale budeme to hrát jako
vždy vše. Nikdo nedostane nic zadarmo,“ slibuje Jakub Novotný.
Pro účast v Lize mistrů musí každý klub splnit mimořádně přísné podmínky. Peripetiemi kolem
losování a nasazení to samozřejmě nekončí. Vstupní poplatek za
účast v soutěži je 25 tisíc euro,
který klub musí zaplatit. Hned.
„Není to fotbal, tady se jen platí,“

povzdychne si Novotný. „Nicméně generální partner a hlavní
partneři nám pomohli, a stejně tak
mohu poděkovat vedení Karlovarského kraje a vedení města Karlovy Vary.“
Kvůli Lize mistrů čeká také volejbalisty stěhování do KV Areny,
reglement soutěže totiž striktně
požaduje kapacitu nad 3500 míst.
„Milujeme svou menší halu, kde
bychom vytvořili skvělou atmosféru. Takhle to bude složitější. Doufáme, že se nám do pro nás trochu
velké haly podaří dostat lidi,“ říká
Novotný. 
(KÚ)

FOTBAL
Čtyři dlouhé roky v Karlových Varech chyběla Česká fotbalová liga. Díky triumfu v divizi se místní slávisté
teď do třetí nejvyšší fotbalové soutěže od příští sezony vrací. Ve Varech se ČFL hraje od roku 1993, do Dvorů
se soutěž nastěhovala o šest let později. Blahopřejeme k postupu a na podzim do ČFL tou „pravou“ nohou!

Foto: Michael Soldán

Z rozpočtu půjde letos na sport 21,5 milionu
Mistři extraligy Volejbalisté Karlovarska letos vybojovali svůj první titul, finálovou
sérii s Kladnem rozhodli v nejkratším možném termínu.

Foto: z archivu VK Karlovarsko

katastrofální. Sama jsem se byla
v několika klubech podívat, v některých případech bylo sociální
zařízení tak zdevastované, že bych
měla jako rodič problém tam vůbec dítě posílat. Přitom všichni
dobře víme, že zvlášť v dnešní době je nutné děti přivést ke sportu
co nejdříve a maximálně je v jejich snažení podporovat. Proto
jsme také v letošním roce částku
navýšili oproti loňsku o 2 miliony
korun,“ uvedla hejtmanka Jana
Vildumetzová.
Žadatelé mohli dosáhnout maximální výše dotace 150 tisíc korun
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BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮM

PLAVÁNÍ
Historicky nejvíc medailí v jednom závodě vybojovaly starší žákyně karlovarského Slovanu na mistrovství
republiky v Českých Budějovicích, k tomu na domácím šampionátu vyhrály obě štafety. Mezi individuálními
výkony se vyjímá především ten Nicole Harmašové, která získala čtyři medaile, na znakařské stovce zaostala
o 0,3 sekundy za reprezentačním limitem a na dvojnásobné trati přišla o zlato dokonce o 0,07 sekundy! Svou
třídu na motýlkových tratích ukázala na MČR také Karolína Juštíková, bronzová na 200metrové trati. Blahopřejeme! 
(KÚ)

Oddíly dostanou peníze
na údržbu a obnovu hřišť
KARLOVY VARY Sportovní oddíly a kluby v našem regionu už brzy budou moci využít krajský příspěvek na obnovu hracích ploch,
opravy kabin a sociálního zařízení
nebo na nákup techniky k sekání
trávníků. Rada kraje rozdělila mezi sportovní organizace 6 milionů
korun.
Celkem se hodnotilo 81 žádostí
podaných kluby z celého regionu.
„Mám velkou radost, že se dostalo
na všechny žadatele, protože vím,
jak je těžké zejména v případě malých oddílů sehnat peníze a stav
zázemí pro sportovce je mnohdy
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včetně DPH. „Výše příspěvků činí 65 až 80 procent požadované
částky. Věřím, že klubům peníze
pomohou vyřešit problém s chybějícím vybavením nebo chátrajícím
sportovištěm a děti i mládež budou mít lepší podmínky ke sportovním aktivitám,“ doplnil krajský
radní Jaroslav Bradáč.
Dotaci z krajského programu
tak dostane mimo jiné TJ Jiskra
Plesná na rekonstrukci kabin, TJ
Olympie Hroznětín na výměnu
střídaček a zábradlí nebo TJ Lomnice na nákup křovinořezu a opravu sekačky k údržbě hřiště. (KÚ)

KARLOVY VARY Pět dotačních
programů v oblasti sportu letos
vyhlásil Karlovarský kraj. Ve stanoveném termínu bylo podáno
téměř 400 žádostí o podporu
a celkem 344 bylo vyhověno. Na
sportovní aktivity dětí a mládeže – pravidelnou činnost půjde
skoro 10,9 milionu korun, na vrcholový sport více jak 5,7 milionu
korun, na pořádání sportovních
akcí téměř 2,3 milionu korun,
na sportovní infrastrukturu profesionálního sportu takřka 2,2
milionu korun a na reprezentaci
kraje na významných národních
a mezinárodních šampionátech
zatím 342 tisíc korun. Do posled-

ně zmiňovaného dotačního titulu
je možné žádosti předkládat i nadále.
„Naší snahou je zajistit lepší podmínky pro rozvoj sportu
v regionu, a proto podporujeme
talentovanou mládež a vrcholové sportovce, kteří dosahují
špičkových výkonů a skvěle tak
reprezentují náš kraj. Přispíváme i na sportovní infrastrukturu
a pořádání akcí s regionálním
a nadregionálním významem, jež
si každoročně nenechají ujít davy
sportovních nadšenců a fanoušků. Jsem proto ráda, že oproti
loňsku jsme mohli příspěvky do
sportu navýšit. Chtěla bych se zá-

roveň omluvit žadatelům, kterým
jsme nemohli vyhovět v plné míře,
ale sportovních organizací máme
v kraji opravdu mnoho,“ uvedla
hejtmanka Jana Vildumetzová.
Žádosti o dotace v elektronické
podobě mohli zájemci podávat
během února, května a června
letošního roku. Poté prošly kontrolou z hlediska jejich úplnosti
a správnosti. Následně je projednala komise pro tělovýchovu
a sport při radě kraje, která vydala
doporučení k podpoře jednotlivých subjektů. Kompletní seznam
podpořených subjektů je umístěn
na internetových stránkách kraje
v záložce „Dotace“. 
(KÚ)
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