Projekt pro zaměstnance ohrožené výpovědí

20 let Karlovarského kraje

Do celé republiky včetně Karlovarského kraje se rozšířil projekt
Outplacement, okolo 4 tisíc zaměstnanců ve výpovědi tak dostane
možnost získat novou práci.

V lednu uplynulo přesně 20 let od chvíle, kdy vznikl samostatný 
Karlovarský kraj. Jak se za ta léta změnil, to až do konce roku postupně připomene nový seriál.
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INFOLINKY
KORONAVIRUS.
KAM SE
OBRACET?
Všechny dotazy při
podezření na onemocnění
COVID-19 v Karlovarském
kraji přijímá nepřetržitě
informační centrum IZS.

Informační linka ke
krizovým opatřením
vyhlášeným vládou
(denně od 8.00 do 15.00 h):

601 214 174
Infolinka Státního
zdravotního ústavu
(nonstop):

724 810 106
725 191 367
725 191 370
1212
Informace o koronavirové
nákaze COVID-19
jednotlivých zdravotních
pojišťoven:
VZP: 
VoZP: 
ČPZP: 
OZP: 
ZP ŠKODA: 
ZPMV: 
RBP: 

952 222 222
844 888 888
810 800 000
261 105 555
800 209 000
844 211 211
800 213 213



(KÚ)

KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Telefon (ústředna): 354 222 300
Fax (podatelna): 353 331 509
Datová schránka: 
siqbxt2
E-mail:epodatelna@kr-karlovarsky.cz

www.kr-karlovarsky.cz

Karlovarský kraj na internetu: www.kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.cz

Vláda jednala v kraji o řešení
pro Sokolovskou uhelnou
SOKOLOV    Řešení pro Sokolovskou uhelnou, dotace pro obce
i urychlení silničních staveb a oprav
silnic a dálnic – taková byla hlavní
témata, o kterých přijel začátkem
června do Karlovarského kraje jednat premiér Andrej Babiš  a někteří 
členové  vlády. Na návštěvě  v regionu je provázel hejtman Petr Kubis
a další zástupci vedení kraje.
Během setkání s představiteli společnosti Sokolovská uhelná došlo
k vytvoření společné krizové skupiny, která se v příštích dnech bude
zabývat možnostmi pomoci státu
při transformaci společnosti. Firma
se chystá během července zastavit
provoz plynárenské části provozu
ve Vřesové a propustit okolo 800 lidí. „Je to složitý problém. Od Sokolovské uhelné máme analýzy a čísla,
která  nyní  vyhodnotíme. Zasednou
i pracovní skupiny. Času je opravdu
málo. Variant moc není a vláda musí 
prověřit, jestli a jak může pomoct,
i v Bruselu,“ uvedl premiér.
Podle vicepremiéra a ministra
průmyslu a obchodu Karla Havlíčka
jde na Sokolovsku o hlubší problém,
který má dvě  části. Jednak transformaci Sokolovské uhelné a dále
zásobování teplem jako součást
moderního teplárenství. „Musí se to
řešit rychle, proto dnes vznikla krizová skupina, která se sejde už příští
týden,“ řekl Karel Havlíček v době
návštěvy. „Na stůl se dají všechna
čísla. Mimo jiné to, jak dlouho bude
transformace trvat, kolik bude třeba
pracovníků  i co se dá dělat s emisními povolenkami, jejichž cena drtí
řadu firem v celé Evropě,” dodal vicepremiér.
Ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová rovněž připomněla,
že se nezaměstnanost v Karlovarském kraji v květnu dostala na 4,9
procenta, na Sokolovsku ale byla
ještě vyšší, 5,6 procenta.
Členové vlády se také setkali v Sokolově se starosty měst a obcí Sokolovska. Hejtman Petr Kubis při této
příležitosti ocenil přístup vlády nejen ohledně  Sokolovské uhelné, ale
také v nedávné době  koronavirové
krize. „Musím poděkovat panu premiérovi a celé vládě, protože když na
nás koronavirus udeřil a měli jsme
problémy se šířením nákazy v cheb-

ské nemocnici, v nemocnici v Mariánských Lázních, tak jsme se operativně domlouvali po telefonu a pomoc přišla v řádu hodin,“ vysvětlil.
Starostové se už před časem obrátili
na vedení státu, aby vyjádřili svůj
nesouhlas s propadem daňových
příjmů  kvůli kompenzačním bonusům, z nichž jdou peníze OSVČ 

a malým společnostem, a na kterých
se podílejí kromě státu kraje a obce.
Premiér je ujistil, že s nimi dále bude vláda debatovat a chce jim vyjít
vstříc například i tím, že projekty,
jež má ve svém zásobníku ministerstvo pro místní rozvoj, a u nichž se
nepočítalo s financováním, nakonec
požadované dotace dostanou.

Poslední zastávka pracovní návštěvy premiéra byl nový  obchvat
silnice I/21 v úseku Trstěnice – Drmoul na Chebsku, kde se ve čtvrtek 4. června konečně otevřel. Po
dlouhých desítkách let tak zmizela
nejen takzvaná „křižovatka smrti“,
kde docházelo k častým dopravním
nehodám, ale oddychli si zejména

obyvatelé obce Drmoul, kudy za den
projelo až 12 tisíc vozidel. Premiér
Andrej Babiš při oficiálním zprovoznění obchvatu uvedl, že podle
něj je největším problémem Karlovarského kraje nedokončená dálnice D6, kde se nyní pracuje na třech
nových úsecích.

(KÚ)

Vládní návštěva První zastávkou delegace byla společnost Sokolovská uhelná. Premiér se zúčastnil také slavnostního otevření obchvatu Trstěnice-Drmoul. Při této
příležitosti Andrej Babiš připomněl, že se letos otevře ještě více než 20 kilometrů nových dálnic. 
Foto: 3x vlada.cz

Západočeská univerzita: Kraj finančně podpoří aktivity v Chebu
CHEB Již  v loňském roce proběhla celá řada jednání se zástupci Západočeské univerzity Plzeň,
která měla za cíl podpořit aktivity
univerzity především v Chebu,
kde sídlí její Fakulta ekonomická.
Ta má  sice kapacitu 600 studentů, ale v současnosti ji využívá 
asi jen stovka studentů. Skvělou

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

zprávou je, že od září  zde začne
fungovat i Fakulta pedagogická.
Kraj obě fakulty podpoří částkou
až do výše 3,5 milionu korun.
„Jsme krajem s velkým nedostatkem kvalifikovaných učitelů
a právě proto velmi vítáme rozhodnutí  Západočeské  univerzity
Plzeň, že v nadcházejícím akade-

mickém roce, tedy od září  2020,
vznikne v Chebu pobočka Fakulty pedagogické se studijním programem učitelství  pro 1. stupeň 
základní školy,“ sdělila náměstkyně hejtmana Jana Mračková 
Vildumetzová.
Rada Karlovarského kraje na
svém posledním zasedání schvá-

lila finanční  pomoc Fakultě ekonomické  ve výši do 2,5 milionu
korun a Fakultě pedagogické pak
odsouhlasila podporu do 1 milionu korun.
„Převis zájemců o studium
ZČU v Plzni by mohl být zařazen
ke studiu právě do Chebu, kde by
navíc mohly ještě sídlit pobočky

Fakult zdravotnických studií či
strojní,“ dodala Jana Mračková 
Vildumetzová. „Budeme i nadále apelovat na stát, především
na Ministerstvo školství  ČR, aby
učinilo takové kroky, které povedou ke vzniku plnohodnotné  veřejné vysoké školy v našem kraji.“

(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z KRAJE
Most v Teplé a křižovatku
v Sokolově čeká
modernizace
V letošním roce čekají  silnice
II. a III. tříd v regionu desítky
oprav a rekonstrukcí. Rada
Karlovarského kraje na jednom
ze svých posledních zasedání 
schválila přípravu dvou větších
investičních akcí, a sice rekonstrukci nebezpečné křižovatky u
čerpací stanice ONO v Sokolově
za 20 milionů korun a modernizaci mostu v Teplé za 15 milionů
korun. Oba projekty by měly být
hrazeny z prostředků Integrovaného regionálního operačního
programu. V Sokolově je navržena celková  přestavba stávající  nepřehledné  křižovatky ulic
Závodu míru a Stará Březovská 
na kruhový  objezd. Partnerem
akce je město Sokolov, které  se
bude realizaci projektu finančně
spolupodílet. Pokud vše půjde
podle plánu, se zahájením stavby se počítá  v říjnu letošního
roku. V Teplé čeká  původní  nevyhovující  most o délce zhruba
13,5 metru demolice a na jeho
místě bude postaven zcela nový 
rámový železobetonový most. V
rámci realizace projektu dojde
nejenom ke zvětšení  průtočného profilu, ale most bude  doplněn také  o oboustranný  chodník. Předprojektová  příprava je
naplánována do října letošního
roku, přičemž  samotná  stavba
nového mostu by mohla začít již 
na jaře příštího roku. 
(KÚ)
Chebská porodnice
obnovila činnost
Porodní  sály a oddělení šestinedělí  v chebské  nemocnici
jsou maminkám a jejich dětem
znovu k dispozici. Zaměstnanci
porodnické části v uplynulých
týdnech posilovali oslabená 
oddělení  chebské  nemocnice a
pomohli je tak udržet v chodu,
začátkem června se však porodnice znovu vrátila k běžnému
provozu. Maminky se mohou
těšit na nové zázemí v pavilonu
A, které od loňského roku nabízí 
plný komfort moderní porodnice. Čeká  je sehraný  porodnický 
tým a domácí  atmosféra, navíc
pak jedinečný  výhled na město
ze samotné  porodnice i pokojů
na oddělení šestinedělí. V chebské  porodnici se každoročně za
běžné situace narodí kolem 500
dětí a vyhledávána je dlouhodobě právě pro svou atmosféru. Je
součástí  Nemocnice v Chebu,
která  spadá  pod Karlovarskou
krajskou nemocnici a byla vybudována v letech 1836 až  1839.
Dnešní  porodnice již  nesídlí  v
původních historických budovách, ale na počátku roku 2019
se přestěhovala do zcela nové 
hlavní budovy nemocnice.

(KÚ)
Centrum pro dítě a rodinu
Valika hledá pěstouny
Karlovarský  kraj stále trápí  nedostatek dlouhodobých pěstounů. Každoročně se jimi stane
pouze několik rodin, které chtějí 
poskytnout zázemí  dětem, co
neměly v životě zatím tolik štěstí. Regionální nezisková organizace Centrum pro dítě a rodinu
Valika proto spustila kampaň 
„Hledáme hvězdy“. Jejím cílem
je zvýšit povědomí o pěstounské 
péči a najít mezi obyvateli regionu další pěstouny. Pěstounství je
jedna z forem náhradní rodinné 
péče. Pěstoun poskytuje rodinné  zázemí  opuštěnému dítěti,
které  má  své  biologické  rodiče,
ale ti se nechtějí, nebo nemohou
o dítě z nejrůznějších důvodů
postarat. Stát finančně přispívá 
na hmotné  zabezpečení  dítěte
a vyplácí  pěstounovi odměnu.
Podrobnosti zájemci najdou na
www.valika.cz/hledamehvezdy. Kampaň  se koná  v souladu
s kampaní  Karlovarského kraje
„Staňte se pěstounem“ a iniciativou Nadace J&T „Hledáme
rodiče“ a je finančně podporována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Nadací J&T a
Karlovarským krajem.

(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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O prodloužení kurzarbeitu a možnostech záchrany
lázeňství a cestovního ruchu jednal kraj s vládou
KARLOVY VARY   Ještě před červnovou návštěvou premiéra Andreje Babiše a některých ministrů
s českou vládou jednali v polovině
května zástupci Karlovarského
kraje, města Karlovy Vary, Svazu
léčebných lázní  ČR, krajské  hospodářské  komory a dalších subjektů prostřednictvím videokonference o možnostech zlepšení situace v lázeňství a cestovním ruchu.
Premiér společně s vicepremiérem
a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem přislíbili
především udržení  a prodloužení 
kurzarbeitu, tedy kompenzace náhrady mzdy.
Hejtman Petr Kubis upozornil,
že se výrazně zvyšuje nezaměstna-

nost v regionu a prioritou je znovu
nastartovat lázeňství  a cestovní 
ruch, pomoci zaměstnavatelům
i zaměstnancům. Prezident Svazu
léčebných lázní ČR (SLL) Eduard
Bláha poukázal na enormní  výpadek lázeňské  klientely, kterou
z 90 procent tvoří  němečtí  a další 
zahraniční hosté. „Náhrada mezd
našich zaměstnanců je pro nás
momentálně obrovský  problém,
proto bychom potřebovali mít jistotu, že stát udrží kurzarbeit a prodlouží  jej, nejlépe do konce letošního roku. V lázeňství a cestovním
ruchu bychom potřebovali v rámci
Antiviru B náhrady ve výši 80 procent. V regionu je především třeba
zachránit zaměstnavatele, aby-

chom zachránili pracovní  místa,“
zdůraznil Eduard Bláha.
Premiér Andrej Babiš  deklaroval, že kurzarbeit stát plánuje
udržet zřejmě do konce srpna
a možná  déle. Jeho slova doplnil
vicepremiér Karel Havlíček s tím,
že nyní  jedná  o rozšíření  programu Antivirus. Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová 
rovněž  upřesnila, že město dá  50
milionů na oživení lázeňství a cestovního ruchu.
„Mluvili jsme také o prodloužení 
návrhů, tedy poukazů na lázeňskou péči, kterou nemohli lidé 
během koronavirové  krize absolvovat. Mnohým z nich proto už 
návrh propadl. Ministerstvo zdra-

votnictví  vymyslí  takové  řešení,
aby lidé  nemuseli znovu k lékaři
kvůli opakované  indikaci lázní,“
uvedl krajský radní Jan Bureš. Ministr zdravotnictví  Adam Vojtěch
také řekl, že se v nově připravované úhradové vyhlášce nezapomnělo na kompenzaci pro lázně.
Ministryně pro místní  rozvoj
Klára Dostálová  připomněla,
že ministerstvo připravilo akční 
plán, jehož součástí bude podpora
cestovního ruchu včetně lázeňství.
Uskuteční  se kampaně ve spolupráci s CzechTourismem a destinačními agenturami zaměřené na
domácí  turisty. „Ministryně také 
zmínila poukázky na pobyty, které 
se chystají  pro naše občany a na

jejichž  financování  by se podílel
stát, případně i kraje. Mohlo by
jít například o lázeňské  relaxační  pobyty,“ popsala náměstkyně
hejtmana Jana Mračková  Vildumetzová.
Jednotlivé  kroky na pomoc lázeňství a cestovnímu ruchu v Karlovarském kraji se budou i nadále
společně řešit. „Naše jednání bylo
velmi konstruktivní  a děkujeme
premiérovi a ostatním členům vlády za vyslechnutí  i zvážení  našich
návrhů, za diskusi a pochopení 
specifické  problematiky oboru
a oboru v regionu.   Z jejich reakcí 
mám velmi dobrý  pocit,“ uzavřel
prezident SLL Eduard Bláha.

(KÚ)

HEJTMAN PODAL PODNĚT KE JMENOVÁNÍ
VÁCLAVA KLEMÁKA DO HODNOSTI BRIGÁDNÍHO GENERÁLA

Plukovník Václav Klemák zasvětil celý svůj profesní život službě státu, občanům naší země a ochraně obyvatelstva. V čele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stojí již 
dvanáct let a pomalu se blíží doba, kdy mu kvůli dovršení stanoveného věku skončí služební poměr. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis se proto obrátil na ministra vnitra Jana Hamáčka a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslava Rybu s podnětem na jeho jmenování do hodnosti brigádního generála. Návrh na podání podnětu
jednomyslně schválila Rada Karlovarského kraje. 
Foto: KÚ

Projekt pro zaměstnance ohrožené
propouštěním je rozšířený na celou ČR
KARLOVY VARY Do celé  republiky včetně Karlovarského kraje se
rozšířil projekt Outplacement pro
zaměstnance ohrožené  výpovědí.
Podle informací  Úřadu práce ČR
okolo 4 tisíc zaměstnanců ve výpovědi dostane možnost získat novou
práci. Zaměstnavatelé  zase budou
moci čerpat příspěvek na nově vytvořená  pracovní  místa. O rozšíření  projektu realizovaného Úřadem
práce ČR před časem požádal také 
hejtman Petr Kubis premiéra Andreje Babiše.
Do projektu mohou vstoupit
zaměstnanci, kteří  jsou ohroženi
ztrátou zaměstnání  z důvodu hromadného propouštění  nebo jsou
ve výpovědní  době, a současně se
zaevidovali na úřadech práce jako
zájemci o zaměstnání. Určen je
též  zaměstnancům, kterým končí 
pracovní  poměr dohodou nebo na
základě pracovní  smlouvy na dobu
určitou. Projekt zahrnuje takové 
aktivity, jako je kariérové  poradenství, školení  v oblasti pracovního
práva či finanční gramotnosti. V neposlední řadě mohou klienti absolvovat i rekvalifikační  kurzy, jejichž 
obsah a složení  zohledňují  potřeby
a požadavky regionálních zaměstnavatelů.   Projekt se rovněž  zaměřuje na případné nové zaměstnavatele, kteří přijmou propouštěné pracovníky. Mohou získat příspěvky

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

na jejich mzdy v rámci vytvořených
pracovních míst a zaměstnance
i dále vzdělávat.
„Je to pro nás velmi dobrá zpráva,
protože konkrétně v Karlovarském
kraji očekáváme v souvislosti s útlumem těžby propouštění  ve Vřesové, problematická  je také  situace
v oblasti lázeňství  a cestovního ruchu.  Proto jsem se obrátil na pana
premiéra a jsem rád, že se projekt
rozšiřuje na všechny regiony ČR,“
uvedl hejtman Petr Kubis. O rozšíření projektu také informoval členy
záchranného týmu Karlovarského

kraje, který  řeší  současnou situaci v krizových odvětvích. Součástí 
týmu jsou zástupci Krajské  hospodářské  komory, Úřadu práce ČR,
společnosti Sokolovská uhelná, aktéři z oblasti lázeňství  a cestovního
ruchu a nově také krajští zastupitelé 
z celého politického spektra.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a probíhá  od 1. června
2020. Pokračovat by měl do 30.
června 2022. 
(KÚ)

Projekt Outplacement Okolo 4 tisíc zaměstnanců ve výpovědi dostane
možnost získat novou práci. 
Ilustrační foto: Werner Heiber

Kraj řešil se starosty situaci
v regionu po skončení pandemie

KARLOVY VARY Aktuální  situace ohledně nákazy koronavirem
v regionu, rozvolňování  opatření 
po ukončení nouzového stavu, stav
lázeňství  a navazujících služeb,
opravy krajských silnic a realizované  i plánované  investice, to byla
hlavní témata jednání, které v závěru měsíce května vedlo vedení kraje
v čele s hejtmanem Petrem Kubisem se starosty obcí  s rozšířenou
působností  a pověřeným obecním
úřadem. Společné setkání na krajském úřadě navázalo na předchozí 
videokonferenční diskuse.
Kraj pokračuje v plánovaných
opravách silnic II. a III. tříd. „Na
veškeré  opravy máme připraveny
projekty, řada akcí už běží a doufáme, že stát vyslyší  požadavek krajů na vyčlenění  celkem 8 miliard
korun v rámci programu SFDI na
roky 2020 a 2021 na opravy těchto silnic. Pro kraj by to znamenalo
získat na oba roky asi 240 milionů
korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Hurajčík. Starosta města Chebu Antonín Jalovec požádal,
aby město získalo seznam plánovaných akcí a mělo přehled o předpokládané době realizace.
Náměstek hejtmana Dalibor Blažek informoval představitele obcí 
o tom, že kraj má  letos naplánované  investice v objemu tři čtvrtě
miliardy korun. „Největší  letošní 
dokončovanou akcí je vybudování 
operačních sálů a další  stavební 

akce v sokolovské  nemocnici za
více než  100 milionů korun, hotovo by mělo být v červnu letošního roku. Pracuje se na obnově
Císařských lázní, výstavbě lávky
ve Svatošských skalách, na úseku
cyklostezky z Všeborovic do obce
Šemnice. Připravujeme dokončení 
revitalizace chebské  nemocnice,
kde jsme řešili problém se zhotovitelem, a stavba se bohužel zastavila. Jestli nové  zadávací  řízení 
na dokončení  stavby proběhne
bez zdržení, práce začnou 29. září 
2020,“ dodal.
Kraj rovněž se státem řeší útlum
těžby a stav v lázeňství a cestovním
ruchu. „Ministerstvo pro místní 
rozvoj nám po dlouhé  době představilo záchranný  program, který 
připravuje pro subjekty v cestovním ruchu. Těm by teď pomohlo,
kdyby se snížila sazba DPH, nicméně toto stále neřeší krizi poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační 
péče, ti mají  nulovou sazbu DPH
a stále je trápí  neexistence systémové  podpory. Agentura CzechTourism zase v kampani Světové 
Česko představí  naše významné 
památky, očekáváme, že se v kampani zaměří na lázně. Krajská destinační agentura odstartovala svou
kampaň již na začátku dubna. Snaží  se o přilákání  domácí  klientely
a já  věřím, že tato bohatá  nabídka
přiláká  co nejvíce lidí,“ uvedl Vojtěch Franta.
(KÚ)
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KARLOVARSKÝ KRAJ
SLAVÍ 20. VÝROČÍ
SVÉHO VZNIKU
KARLOVARSKÝ KRAJ V lednu
tohoto roku uplynulo přesně 20
let od chvíle, kdy vznikl samostatný  Karlovarský  kraj. V této
souvislosti jsme pro čtenáře Kraj-

ských listů připravili nový  seriál,
prostřednictvím něhož  chceme
připomenout významné  milníky
dvacetileté  historie kraje i úspěšné projekty, které výrazně přispě-

SERIÁL

ly ke zlepšení života v regionu.
V příštím vydání  Krajských listů
se zaměříme na oblast dopravy,
v dalších číslech se budeme postupně věnovat zdravotnictví,

školství, kultuře a cestovnímu
ruchu, sociální oblasti, životnímu
prostředí  a regionálnímu rozvoji.
Na úvod si připomeňme okolnosti
vzniku nejzápadnějšího a zároveň 
co do počtu obyvatel nejmenšího
českého kraje a jeho symboliky.
Karlovarský kraj vznikl 1. ledna
roku 2000. První  volby do nově
ustavovaného zastupitelstva se
konaly 12. listopadu 2000, přičemž  zastupitelé  se poprvé  sešli
na společném zasedání  18. prosince 2000. Tou dobou naplno
probíhala přestavba bývalých kasáren v Karlových Varech – Dvorech na krajský úřad.  Jako první 
začal v objektu, kde předtím sídlila motostřelecká  divize, úřadovat 1. dubna 2001 hejtman Josef
Pavel, za ním pak nastoupilo 2.
května 123 úředníků. Lidé si svůj
nový  krajský úřad mohli poprvé 
prohlédnout 2. června téhož  roku, kdy se konal historicky první 
Den otevřených dveří. Ještě před
První hejtman Karlovarský kraj vznikl 1. ledna roku 2000, jako první začal v objektu, kde předtím sídlila mo- tím, konkrétně 12. dubna, byl zatostřelecká divize, úřadovat 1. dubna 2001 hejtman Josef Pavel (na snímku). 
Foto: z archivu KÚ stupitelstvem schválen znak Kar-

Na podporu dobrovolných
hasičů půjde 9,1 milionu
KARLOVARSKÝ KRAJ Na pořízení 
cisterny, nových dopravních automobilů a věcného vybavení i v tomto roce kraj udělí příspěvky dobrovolným hasičům. Z Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 
Karlovarského kraje půjde ve dvou
etapách celkem 9,1 milionu korun.
Kraj původně na dotace pro jednotky dobrovolných hasičů vyčlenil
11, 4 milionu korun. Žádost na rok
2020 podalo celkem 81 obcí, 6 obcí  mezitím svou žádost stornovalo
a podalo si novou. „Celkový objem
požadovaných financí  je tedy 9, 1
milionu korun. Komise Rady Karlovarského kraje, která  se zabývá 
rozdělováním dotací  dobrovolným
hasičům, doporučuje na základě

DEN S HEJTMANEM
Není vám lhostejné dění ve vaší obci či městě a chcete se o své zkušenosti, názory či nápady podělit a přispět tak ke zlepšení života kolem
nás? Přesně pro vás je připravený Den s hejtmanem. Petr Kubis bude
lidem na Krajském úřadě Karlovarského kraje k dispozici tentokrát
29. června od 15.00 hodin. Stačí si jen trochu počkat, až na vás vyjde řada a máte slovo. Nemůžete přijít? Zkuste to písemně. Každý 
občan prostřednictvím krajských internetových stránek může odeslat svou otázku, na kterou hejtman v krátkém čase odpoví. Dotazy
lze zasílat také e-mailem. Internetový formulář pro pokládání dotazů
najdou lidé  na úvodní  straně krajského informačního portálu www.
kr-karlovarsky.cz v rubrice NAPIŠTE SVÉMU HEJTMANOVI. Pro
spojení e-mailem je k dispozici adresa petr.kubis@kr-karlovarsky.cz.
Seniorům ve starobním důchodu je také pravidelně k dispozici právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první středu
v měsíci, tentokrát to tedy bude 1. července. 
(KÚ)

dobrovolných hasičů o krajskou
dotaci přišly,“ upřesnil hejtman Petr Kubis.
V první  fázi by měla dostat obec
Královské Poříčí dotaci v maximální  výši 450 tisíc korun na pořízení 
nového dopravního automobilu,
stejně tak i obec Jenišov. Město
Karlovy Vary získá  finance ve výši
výdajů souvisejících s opatření- 450 tisíc korun na pořízení nového
mi proti koronavirové  nákaze, jež  dopravního automobilu pro jedpřinesly propad daňových příjmů, notku ve Staré Roli, město Nejdek
poskytnout nejprve hasičům 4 mili- ve výši 1 milion korun na pořízeony 350 tisíc korun. Jde o podporu ní  nové  cisternové  automobilové 
pořízení  nové  cisterny a dále o ty stříkačky pro jednotku na Pozorce,
případy, kde je udělení  dotace na- město Kynšperk nad Ohří ve výši 1
vázáno na podporu ze státního roz- milion korun na rekonstrukci popočtu. Zbývající částku 4 miliony žární  zbrojnice. Požární  zbrojnici
750 tisíc korun rozdělíme v druhém bude rovněž  rekonstruovat město
pololetí roku 2020. Obce se ale roz- Plesná, které by mělo získat dotaci KARLOVARSKÝ KRAJ    Téměř
hodně nemusí  bát, že by jednotky ve výši 1 milion korun. 
(KÚ) 30 milionů korun bude letos rozděleno mezi žadatele v Programu
obnovy venkova. Peníze obce využijí na opravy a údržbu venkovské 
zástavby a občanské  vybavenosti,
rekonstrukci a výstavbu místních
komunikací, provoz venkovských
Važme si všech, co pro nás v této době něco dělají! Každý z nás zná smutně proslavený celosvětový
prodejen, činnost manažerů mivýraz koronavirus. Všichni si okolo něho něco představujeme. To „něco“ bývá naše zdraví, bezpekroregionů a místních akčních
čí a způsob ochrany před smrtícím virem. Staráme se o sebe, své blízké, ale jsou mezi námi i tací,
skupin a na projekty související 
kteří se bez ohledu na vlastní zdraví starají převážně o ostatní. Nedbají svého osobního nepohods úspěšnou nominací  hornického
lí a vystavují se nebezpečí, jenom aby pomohli nemocným. Těchto pár řádků by mělo poděkovat
regionu Krušnohoří  na Seznam
sestřičkám zavřeným v REHOSU v izolaci s pacienty nakaženými COVID – 19. My máme to štěstí,
světového dědictví UNESCO.
že můžeme vychutnat domácí pohodu a tak se o ní chceme s nimi podělit! Napekly jsme dobroty
Kraj obdržel celkem 173 žádostí 
a odnesly těm odvážným v REHOSU, co vykonávají své těžké povolání. Chtěly jsme tímto gestem
o poskytnutí  dotace v celkové  vývyjádřit veliký dík za jejich obětavost.
Holky z „Bazárku aneb co kredenc dal“!
ši přesahující  50 milionů korun.
Část z nich ale musela být kvůli
převisu pokrácena. Jedna byla
navíc na základě žádosti žadatele
stornována a další dvě pak nesplnily podmínky programu, a proto
nebyly zařazeny do hodnocení.  
„Karlovarský  kraj prostřednictvím vyhlášeného dotačního titulu podporuje zejména menší 
obce, které nedosáhnou na dotace
z národních a evropských programů, ale výraznou měrou přispívají 
k rozvoji venkova. A právě nyní,
kdy se potýkáme s nastupující 
hospodářskou krizí  v souvislosti
s koronavirovou pandemií, patří 
tyto skupiny žadatelů mezi nejvíce
ohrožené. Abychom udrželi stá-

NAPSALI NÁM: ODVÁŽNÉ V REHOSU

lovarského kraje a 14. srpna byly
následně kraji oficiálně uděleny
symboly, a to tehdejším předsedou poslanecké sněmovny Václavem Klausem.
Znak kraje tvoří červenomodře
čtvrcený štít, v jehož  prvním poli
se nachází český  lev, druhé  pole
zdobí  zlatá  fontána s tryskající 
stříbrnou vodou, třetímu poli dominují stříbrná zkřížená hornická 
kladívka na zlatých topůrkách,
pod nimiž  jsou vyobrazeny dvě
zlaté  zkřížené  ratolesti, a čtvrté 
pole patří  stříbrnému korunovanému dvouocasému lvu se zlatou
zbrojí  vyrůstající  ze tří  vlnitých
stříbrných břeven. Autorem vítězného návrhu se stal Ing. Arch.
Michal Karas. Kromě znaku se
obyvatelé  regionu mohou častěji
setkat s červenomodrým logem
kraje, které  tvoří  nápis Karlovarský  kraj. Stylové  písmeno K pak
symbolizuje vřídlo a vyvěrající 
vodu. Autorem loga je výtvarnice
a grafička Regina Sedláčková.

(KÚ)

Program obnovy venkova letos
rozdělí téměř 30 milionů korun
vající život na venkově a přispěli
k realizaci potřebných projektů,
doporučujeme krajskému zastupitelstvu schválení dotací v celkové výši 29 888 651 korun,“ uvedl
Josef Janů, radní  pro oblast regionálního rozvoje, projektového
řízení a informatiky.
Na opravy a údržbu venkovské 
zástavby a občanské  vybavenosti
půjde téměř 16 milionů korun, na
rekonstrukci a výstavbu místních
komunikací  5 milionů korun, na
provoz venkovských prodejen více
jak 920 tisíc korun, na činnost manažerů mikroregionů a místních
akčních skupin necelých 5 milionů korun a na projekty související 
s úspěšnou nominací  hornického
regionu Krušnohoří  na Seznam
světového dědictví  UNESCO
3 miliony korun. Podpořena by
měla být například oprava nevyhovujícího povrchu komunikace
v Krásném Jezu spojující centrum
obce s místním vlakovým nádražím, obnova veřejného osvětlení 
v Ovesných Kladrubech, výstavba
autobusových zastávek v Dolních
Nivách, zajištění  provozu prodejen v Nové  Vsi a Jindřichovicích
či vytvoření  technické  projektové 
dokumentace pro rozšíření  parkovacích kapacit na území  města
Abertamy. 
(KÚ)

NEPROPÁSNĚTE
České dráhy vypravují nový
pár vlaků z Chebu do Aše
a zpět
Od neděle 14. června zajišťují 
České  dráhy dva nové  vlaky na
trati Cheb – Aš  město a zpět.
V Chebu tak vznikl výhodný přípoj k večernímu Pendolinu z Ostravy, Prahy a Plzně. „Snažíme
se vyjít vstříc lidem z Aše a okolí,
kteří při příjezdu Pendolinem do
Chebu ve večerních hodinách postrádali spoj směrem na Ašsko.
Proto rada kraje požádala České 
dráhy o zavedení  dvou vlaků na
trati Cheb – Aš  město. Cestující 
tak ve večerních hodinách budou
mít zajištěnou dopravu do Aše
a večerní  spoj pak pojede i zpět
do Chebu. Cestování  ve veřejné 
dopravě se opět vrátilo k běžnému provozu, občané mohou bez
obav využívat všechny nabízené 
služby na železnici,“ vysvětlil
náměstek hejtmana Martin Hurajčík. Nové  vlaky na trati Cheb
– Aš  město a zpět jezdí  z Chebu každý  den ve 21:36 hodin
(příjezd do Aše města ve 22:11
hodin, Os 17210) a zpět z Aše
města ve 22:14 hodin (příjezd do
Chebu ve 22:49, Os 17211). Vlak
do Aše města navazuje na vlak IC
Pendolino 504 z Ostravy hlavní 
nádraží, který  přijíždí  do Chebu
ve 21:26 hodin. 
(KÚ)
Opravám památek
v regionu opět pomohou
krajské dotace
Také v letošním roce Karlovarský 
kraj poskytne dotace na obnovu
kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí. Ani přes nelehkou
situaci způsobenou pandemií 
COVID-19 nebude kraj původně vyčleněnou částku krátit. Žadatelé získají celkem 12 milionů
korun. „Chceme dotace na obnovu kulturních památek zachovat,
protože si uvědomujeme, že obce
i ostatní žadatelé  mají  opravy
připraveny a s dotacemi počítali. Kultura, a zvláště zachování 
jejích hodnot, je pro náš  region
velmi důležitá a tak k tomu i přistupujeme. Vidíme v tom také 
šanci pro regionální stavební firmy, na které rovněž dopadla koronavirová  krize, a tímto způsobem mohou některou ze zakázek
v řádné  soutěži získat a udržet
pracovní  místa,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Hurajčík.
Kraj zároveň  vytvoří  zásobník
ze zbylých žádostí pro případ, že
by některý z úspěšných žadatelů
nakonec finanční  prostředky na
opravy památek vrátil. Finance
pak bude moci využít další žadatel.
(KÚ)
Dobrota Karlovarského
kraje. V běhu je už 4. ročník
soutěže
Nejlepší  regionální  pochoutky,
které  jsou vyrobeny z domácích
surovin také  letos ocení  Karlovarský kraj. Soutěž Dobrota Karlovarského kraje opět zviditelní 
kvalitu potravinářských a zemědělských výrobků a upozorní  na
úsilí  zdejších výrobců o udržení 
tradic a úrovně produktů. Zemědělský  nebo potravinářský 
produkt z Karlovarského kraje,
který  se chce ucházet o značku
kvality, musí  mít hlavní  surovinu zcela tuzemského původu.
Malé  a střední  potravinářské 
podniky s počtem maximálně
250 zaměstnanců mohly své 
produkty přihlašovat do soutěže
do 5. června, slavnostní  vyhodnocení  výsledků se uskuteční 
v říjnu 2020. „Víme, že i naše
farmáře a potravinářské  producenty zasáhla opatření  spojená 
s koronavirovou nákazou. A právě proto chceme vyzdvihnout
jejich kvalitní  a chutné  výrobky
a upozornit na ně zákazníky, kteří dnes už velmi dbají na domácí 
původ produktů. Značka kvality
by pak těmto výrobkům mohla
pomoci najít cestu ke spotřebitelům,“ uvedl krajský  radní  Karel Jakobec. Značku „Dobrota
Karlovarského kraje“ uděluje
formou certifikátu hejtman Karlovarského kraje na základě výsledků hodnocení  hodnotitelské 
komise.

(KÚ)
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Muzea a galerie můžete navštívit
zdarma až do konce října
KARLOVARSKÝ KRAJ
Muzea,
galerie a další  kulturní  instituce
zřizované  Karlovarským krajem
mohou nyní zájemci navštívit zdarma. Bezplatné vstupné budou kulturní  stánky poskytovat až  do 31.
října 2020. Kraj chce tímto krokem
pomoci těmto zařízením obnovit
návštěvnost, přilákat nové zájemce
včetně rodin s dětmi a přispět k oživení cestovního ruchu v regionu.
„Vidíme v tom příležitost, jak získat
nové  návštěvníky, rodiče s dětmi
i seniory do našich muzeí  a galerií 
a zároveň  zatraktivnit Karlovarský 
kraj jako výletní cíl turistů. Chceme
tak zmírnit dopady opatření  souvisejících s pandemií  COVID-19,
které  postihly klíčové  oblasti života kraje, jako je lázeňství, cestovní 
ruch a s tím úzce propojenou kulturu. Oslovíme také  starosty měst
a obcí, zda by nezvážili možnost
odpustit vstupné  návštěvníkům
i v jejich kulturních institucích,
případně snížit jeho výši, pokud to
bude možné,“ uvedl hejtman Petr
Kubis.

(KÚ)

VSTUP ZDARMA
Bezplatné vstupy se týkají těchto kulturních institucí zřizovaných Karlovarským krajem:
 Muzeum Karlovy Vary, Královská mincovna v Jáchymově
 Muzeum Sokolov, Hornické muzeum Krásno, Důl Jeroným,
Štola č. 1 Jáchymov
 Muzeum Cheb
 Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Interaktivní galerie Becherova vila
 Galerie výtvarného umění v Chebu, Retromuseum
 Galerie 4 – galerie fotografie

Ilustrační foto: Martin Maroušek

RETROMUSEUM CHEB VYSTAVUJE JEDINEČNÉ MÓDNÍ KOUSKY

Loni uplynulo 70 let od vzniku národního podniku Jitex Písek, který se v roce 1949 osamostatnil od ašského podniku TOSTA. K výročí byla uspořádána výstava v Prácheňském muzeu, připomínající jeho dějiny a produkci v letech 1949 až 1989. Tu nyní v redukované verzi přebírá Retromuseum
Cheb. Přijďte si zavzpomínat na staré časy a prohlédnout si tehdejší jedinečné módní kousky.
Podnik měl sedm pobočných závodů v dalších městech jihozápadních Čech. Do Písku bylo umístěno oborové  ředitelství pletařského průmyslu
pro českou část země a byly odsud řízeny další známé podniky jako Pleas Havlíčkův Brod, Modeta Jihlava, či Tylex Letovice. V roce 1968 zde byla
otevřena vzorková prodejna pletařského průmyslu PPP, která si v časech nedostatkového zboží vydobyla celorepublikovou proslulost. Podnik zásadně ovlivňoval chod celého města jako hlavní regionální zaměstnavatel. Zároveň zasáhl do sféry dobové módy, což výstava také připomíná nejen
skrze původní modely, ale také prostřednictvím reklamních fotografií. Výstavu je možné zhlédnout až do 25. října, přičemž Retromuseum chystá 
pro širokou veřejnost doprovodné akce, jako například vystoupení mažoretek a MDO Cheb či retro módní přehlídku značky JITEX. Termín bude
v závislosti na uvolnění pravidel pro shromažďování většího množství osob oznámen v dostatečném časovém předstihu. 
Foto: KÚ

Státní památky zahájily turistickou sezonu
KARLOVARSKÝ KRAJ
Památky
ve správě Národního památkového
ústavu v Karlovarském kraji, mezi
které patří hrad a zámek Bečov nad
Teplou, zámek Kynžvart a zámek
Valeč, zahájily v pondělí  25. května
s téměř dvouměsíčním zpožděním
hlavní  sezonu. Do odvolání  však
musí  jejich návštěvníci dodržovat
přísná  hygienická  opatření  proti šíření koronaviru. Doporučuje se také 
zakoupit si vstupenku na prohlídkové okruhy online.
V souvislosti s opatřeními proti šíření  koronaviru budou muset
návštěvníci dodržovat zpřísněné 

www.kr-karlovarsky.cz

pokyny nad rámec návštěvnického
řádu. Lidé musí mít zakryté dýchací 
cesty, jsou povinni dodržovat dvoumetrové  odstupy a provést dezinfekci rukou při vstupu do pokladen
či sociálních zařízení. Počet osob ve
skupinách v rámci prohlídkových
okruhů bude z důvodu dodržení 
rozestupů omezen. Návštěvníci by
měli této možnosti využít, protože jen tak budou mít jistý  vstup na
předem zvolený čas. I nadále ovšem
platí možnost prodeje vstupenek na
pokladnách bezhotovostní  platbou
nebo v hotovosti.
Zámek Kynžvart i zámek Valeč 

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

nabídly 6. a 7. června mimořádné 
tematické  prohlídky s průvodcem
v rámci Víkendu otevřených zahrad. Zámek Kynžvart pak v rámci
projektu s názvem Valdštejnové 
– lvi ve službách císařů uspořádá 
22. srpna kostýmované  prohlídky
a vrcholem sezony bude již  tradiční 
Hradozámecká  noc, která  připadá 
na 29. srpna. Osmadvacet originálních soch z dílny Matyáše Bernarda
Brauna bude na začátku léta k vidění 
v bývalé  kovárně zámku Valeč. Od
června do října zde bude pokračovat
také  cyklus odborných přednášek
a exkurzí pod názvem Valeč – brána

Doupova. V Bečově nad Teplou je
dokončována obnova Pluhovských
domů, na konci roku se návštěvníkům otevře nová  interaktivní  expozice relikviáře svatého Maura zahrnující  i multifunkční  sál, edukační 
učebny, prostory pro workshopy,
novou pokladnu s rozšířeným zázemím pro prodej suvenýrů, šatnou,
sociálním zázemím pro návštěvníky
a chystá  se i kavárna ve francouzském stylu odkazující  na poslední 
frankofonní šlechtické  majitele.
Podrobný  program akcí  najdete na
webových stránkách Národního památkového ústavu. 
(KÚ)
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Na budování a údržbu
cyklotras mohou obce
využít dotace
KARLOVARSKÝ KRAJ    Celkem
3, 7 milionu korun je Karlovarský 
kraj připravený  rozdělit mezi žadatele z řad obcí  a spolků na další 
rozvoj cyklistické  infrastruktury.
Žadatelé  budou moci peníze využít na výstavbu cyklistických stezek a tras, pořízení  projektových
dokumentací  i podkladů pro nové 
projekty. Rozdělení  dotací  musí 
ještě schválit krajské  zastupitelstvo.
V letošním roce obdržel krajský 
úřad celkem 19 žádostí  o poskytnutí dotace ve finančním objemu 6,
9 milionu korun. „Krajské  dotace
na budování  a údržbu cyklostezek
jsou velmi využívaným dotačním
titulem. Proto také  souhrn požadavků překročil sumu, kterou měl
kraj vyčleněnou ve svém rozpočtu.
Byli jsme proto nuceni přistoupit
k již  v minulých letech využívanému poměrovému krácení  a krátit
požadované částky, ale věřím, že
toto opatření  všichni žadatelé  pochopí. Snažíme se, aby se síť cyklostezek v našem kraji dál úspěšně
rozvíjela a sloužila, jak naším spoluobčanům, tak pohybuchtivých
návštěvníkům. V oblasti cykloturistiky patříme k evropské špičce
a chceme patřit i nadále,“ uvedl
krajský radní Josef Janů.
Na vybudování  nového úseku
cyklostezky by mohla dostat dotaci města Hroznětín, Plesná, Cheb
a obec Drmoul. V Hroznětíně se
začne stavět 1. část cyklostezky ve
směru na Velký  Rybník. V Plesné 
se plánuje 1. etapa cyklostezky do
Velkého Luhu, v Chebu propojení 

do Podhradu. Projektovou dokumentaci na cyklostezku si s přispěním kraje chce pořídit Bečov na
Teplou, Kyselka nebo Merklín. Ve
Vojkovicích by se zase měl pokládat nový  povrch na Cyklostezkce
Ohře – Jakubov - Stráž  nad Ohří.
Toužim se chystá obnovit cyklistický mobiliář na cyklotrasách v blízkosti města, Skalná  má  v plánu
umístit na stezce solární lampy pro
bezpečnější průjezd cyklistů.
Dotace od Karlovarského kraje
mohou každoročně získat obce,
mikroregiony, místní akční skupiny a obecní či krajské příspěvkové 
organizace. Žádat mohou do 200
tisíc korun na neinvestiční  akce
a do 1 milionu korun na investice.

(KÚ)

FLY & VISIT. Karlovarské letiště
láká vlastníky malých letadel
KARLOVY VARY Letiště Karlovy
Vary, které  je součástí  páteřní  sítě
regionálních letišť České  republiky, připravilo na letošní sezónu pro
majitele a provozovatele malých letadel včetně ultralightů nový atraktivní  balíček služeb s názvem FLY
& VISIT. Služba zahrnuje přistávací poplatek, parkování letadla do 48
hodin, asistenci pracovníků handlingu po příletu a před odletem
a dopravu do centra města a zpět.
„Cílem této aktivity je nabídnout
služby řízeného letiště pro všechny příznivce všeobecného letectví 
jednoduchou a lákavou formou,
podpořit rozvoj letecké  turistiky
v rámci vzdušného prostoru naší 
země a dostat do Karlovarského
kraje nové návštěvníky z celé České 
republiky,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Hurajčík.
Díky partnerům letiště je možné 
zprostředkovat s využitím promo
kódů i atraktivní  ceny ubytování 
pro náročnou klientelu v Karlových Varech a Mariánských Lázních. „Po dohodě můžeme zajistit
smluvní  dopravu i do všech ostatních lokalit v kraji,“ dodal Jednatel
letiště Jiří Pos.

Karlovarský  kraj je druhým nejmenším regionem v zemi, co do
památek, zážitků a přírodních
krás patří  však k těm nejkrásnějším. Návštěvníky láká  nejen na
světoznámý  lázeňský  trojúhelník,
kam kromě Karlových Varů patří 
i město Mariánské  Lázně a Františkovy lázně, jež  společně kandidují  na zápis na seznam kulturního dědictví  UNESCO. Lázeňské 
resorty a hotely aktuálně nabízí 
svým hostům mimo jiné  různé 
formy krátkých wellness pobytů.
„Na území  kraje najdete i celou
řadu významných architektonických památek, včetně hradu Bečov
s unikátním relikviářem svatého
Maura, hrad Loket, nebo klášter
v Teplé. V krajských muzeích a galeriích, v dolu Jeroným či ve Štole
č. 1 v Jáchymově navíc můžete až 
do 31. října využít bezplatné vstupy,“ připomněl náměstek hejtmana Martin Hurajčík.
V neposlední  řadě Karlovarský 
kraj jako kolébka golfu v ČR nabízí 
i možnost zahrát si na několika ikonických hřištích v blízkosti samotného letiště Karlovy Vary.

(KÚ)

FLY & VISIT
• Cena balíčku je pro letadla s MTOW (maximální vzletová
hmotnost) do 1.000 kg ve výši 1.150 Kč, u letadel s MTOW do
2.000 kg ve výši 1.350 Kč včetně DPH.
• Službu je nutné, i s ohledem na zajištění transferu, objednat
minimálně 2 hodiny před přistáním na letišti.
• Letiště má v letních měsících provozní dobu od 8.00 do 19.00
hodin a po celou tuto dobu je k dispozici služba řízení letového provozu, briefing na pracovišti handlingu, včetně zázemí
pro přípravu letu a asistence při plnění letadel palivem.
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Do středních škol v kraji se vrátil život
KARLOVARSKÝ KRAJ    Studenti
středních škol se od pondělí  11.
května postupně začali vracet do
lavic i v Karlovarském kraji. Vrcholí  především přípravy na nadcházející  maturitní  a závěrečné 
zkoušky. To vše provázejí  zvýšená 
hygienická  opatření, výuka v nejvýše patnáctičlenných skupinách
a používání  ochranných pomůcek
ve třídách i v prostorách škol.
„Všechny krajské školy, kam se
žáci postupně vrátili, se řídí  jednak pokyny ministerstva školství,
ale v rámci možností  přistoupily
i k dalším opatřením, aby ochránily studenty i pedagogy a další 
zaměstnance škol před nákazou
koronavirem. Věřím, že se přes nečekanou situaci, kterou pandemie
způsobila, podaří žákům a pedagogům úspěšně zvládnout maturitní 
či závěrečnou zkoušku a bez problémů ukončit studia,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.
Do finiše spěje školní  rok i na
Střední škole stravování  a služeb
v Karlových Varech. „V průběhu
vzdělávání  na dálku spolupracovalo s učiteli zhruba 70-80 procent
žáků, avšak poslední  ročníky nastoupily do školy k intenzivním přípravám na závěr svého studia v plné  sestavě! To bylo nad očekávání 
vedení školy i pedagogů. Je tedy
potěšující, že blížící se zkoušky žáci vnímají velmi odpovědně. Zjistili
jsme, že zatímco teorii dokážeme
rychle doplnit, tak citelně chybí 
dva zmařené  měsíce praktického
vyučování, při kterém se na pracovištích nabývají  tolik potřebné 
dovednosti, zručnost a zkušenosti
z reálného provozu,“ uvedl ředitel
školy Jiří  Neumann. Situaci navíc
komplikuje dopad opatření  státu
v době nouzového stavu v oblasti
gastronomie a hotelnictví. „Do
zcela improvizované  podoby musela škola přeorganizovat červnové  praktické  maturitní  i závěrečné 

Děti ze sociálně slabých rodin
opět získají obědy zdarma

KARLOVARSKÝ KRAJ     Do projektu „Obědy do škol“ se chce i v
letošním roce zapojit Karlovarský 
kraj. Hlavním cílem projektu je
zajistit dětem ze sociálně slabých
rodin pravidelnou kvalitní  stravu
ve školních jídelnách a vypěstovat
u nich zdravé  stravovací  návyky.
Školy vytipovaly celkem 743 dětí 
k podpoře. Jejich konečný  počet
však bude záviset na tom, zda jejich zákonní  zástupci dodají školám potřebná  potvrzení  z úřadu
práce.
„Kromě primárního cíle zajistit
stravování pro děti ze sociálně slabých rodin nám jde ještě o sekundární  cíle, a to o zvýšení školní 
docházky či o celkovou integraci
těchto dětí  mezi ostatní školáky.
Celkové náklady jsou vyčísleny na
více jak 4,5 milionu korun, přičemž 
projekt je financován ex-ante, což 
Prázdné třídy Osiřelé lavice se znovu plní, většina žáků krajských škol má teď stejný cíl: vrátit se k běžnému znamená, že obdržíme celou dotarežimu ve školách, potkávat se se spolužáky a vyučujícími a přesto, že učení někdy bolí, věnovat se mu naplno. ci na začátku realizace projektu, a
Tak snad v září. 
Ilustrační foto: Wei San Jiang není  nutné  jej předfinancovávat z
zkoušky žáků posledních ročníků.
A přestože v současné  době ještě
nelze přesněji predikovat stav tohoto odvětví  v Karlových Varech
a kraji na konci prázdnin, tak již 
nyní  vedení školy usilovně jedná 
o zajištění  potřebných kapacit pro
praktické  vyučování  u partnerských hotelových společností  a restaurací,“ dodal Jiří Neumann.  
Čilý  ruch panuje i na Střední 
zdravotnické škole a vyšší  odborné škole zdravotnické  v Karlových
Varech. Do školy se vrátila většina
žáků závěrečných ročníků střední 
školy a ke konzultacím jednotlivě
docházejí  studenti závěrečných
ročníků vyšší  odborné školy. „Na
základě požadavků vyučujících
odborných předmětů, ze kterých
konají žáci praktickou maturitní 
zkoušku, je výuka nastavena tak,

aby se střídaly bloky odborného
praktického vyučování  s výukou
maturitních všeobecně vzdělávacích předmětů. Prezenční  výuka
probíhá  maximálně 4 hodiny denně, tedy od 8 do 12 hodin. Na odborné  předměty dochází  zhruba
80% žáků, na všeobecně vzdělávací 
kolem 50 procent. Důvodem je zejména skutečnost, že u všeobecně
vzdělávacích předmětů žáci v březnu již  opakují  probraná  maturitní 
témata a u praktických předmětů si
ještě nestačili osvojit všechny technologické postupy.  Kromě konzultačních hodin, kterých se mohou
zúčastnit studenti osobně, stále pokračuje výuka na dálku, stejně jako
pro žáky a studenty ostatních ročníků,“ popsala ředitelka školy Hana Švejstilová. Škola je připravena
k realizaci maturitních zkoušek,

rozpočtu kraje. O podání projektové žádosti však ještě musí rozhodnout krajské zastupitelstvo,“ uvedl
Jaroslav Bradáč, radní  pro oblast
školství a mládeže.
V rámci Karlovarského kraje se
do projektu zapojilo na 39 příspěvkových organizací  vykonávajících
činnost mateřských a základních
škol. Bezplatná  strava může být
poskytnuta dětem ze sociálně
slabých rodin ve věku 3 až  15 let,
jejichž  způsobilost k podpoře je
dána nárokem na poskytování 
dávky v hmotné  nouzi. Tu musí 
ověřit místně příslušné  kontaktní 
pracoviště úřadu práce. Rozhodné 
období  pro zařazení  dítěte do celoročního stravování je pak stanoveno v termínu od 1. června do 30.
září 2020. Projekt je plně hrazen z
prostředků Operačního programu
potravinové  a materiální  pomoci,
jenž spravuje Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR, a státního rozpočtu. 
(KÚ)

jediná  změna letošních maturit
je u oboru Zdravotnický  asistent,
kde vzhledem k situaci praktická 
zkouška neproběhne v Karlovarské  krajské  nemocnici (KKN), ale
ve školních odborných učebnách.
„Většina žáků studijních oborů
Zdravotnický  asistent a Diplomovaná  všeobecná  sestra stála (a řada jich stále stojí) v první linii boje
proti koronaviru po boku zdravotnických pracovníků Karlovarského
kraje, a za to jim náleží  velký  dík.
Do boje proti Covidu 19 se však
zapojili i žáci jiných oborů zdravotnické školy. Ušili stovky roušek pro
KKN a další zdravotnická a sociální  zařízení, dále se podíleli na hlídání  dětí  zaměstnanců nemocnice
v době státem nařízené  karantéObědy do škol Cílem projektu je zajištění pravidelné kvalitní stravy a
ny,“ zdůraznila ředitelka.
IIlustrační foto: Bob Dmyt

(KÚ) pěstování zdravých stravovacích návyků. 

NÁZORY

Půda, pod kterou je přírodní bohatství,
má zůstat v našich rukách
Karla Maříková
poslankyně
a krajská
zastupitelka za
SPD

Nejzadluženější obec v Česku
má pod zemí poklad a to minerální vodu, kterou však obec nemůže využít. Prameny ležící blízko
Mariánských Lázní se v 90.letech
rozhodly, že v obci vybudují stáčírnu minerální vody a dětskou
léčebnu. Ke svému projektu se
museli zadlužit, ale z projektu

sešlo, jelikož obce se nedočkala
investora a dostala se tak do dluhů a posléze do exekuce. Vesnice
v dražbách přišla postupně o část
svého majetku a její dluh činí 56
milionů korun. Zastupitelé zadlužené obce schválili prodej pozemků s osmi vrty s minerálními
prameny soukromé firmě. Určitě
není na místě kritika, jelikož obec
se snaží vymanit z dluhů, ale
naskýtá se otázka, proč v tomto případě nezasáhne stát nebo
kraj a neodkoupí tyto pozemky,
aby zůstaly v rukách státu potažmo kraje nikoliv soukromé firmy,
která má zahraničního vlastníka.
Po prodeji sice zůstane voda pod
pozemky ve vlastnictví státu, jeli-

Ing. arch.
Vojtěch Franta
uvolněný člen
zastupitelstva
pro oblast
cestovního
ruchu, lázeňství
a UNESCO

Myslím, že těch superlativ spojených s naším krajem bylo v minulosti už dost. Bohužel k nim teď
přibyl další - nejvíc postižený kraj
v rámci koronakrize. Odvětví, které dostalo největší ránu, je bezesporu cestovní ruch. Který kraj je
na cestovním ruchu závislý nejvíc?
Ano, náš. Turismus se postupně
zvedá díky domácímu cestovnímu ruchu - Krkonoše plné, chaty
zamluvené, Lipno přetéká. Avšak
ti, kteří byli závislí především na
tom příjezdovém cestovním ruchu,
smutně koukají. A hned po Praze

jsme to právě my, kdy 70 % našich hostů bývá z ciziny, protože
našinec si k nám zatím nenašel
cestu a dodnes jsme jej nedokázali
oslovit.
Kdo umí otáčet SWOT analýzy
ví, že každý průšvih je zároveň příležitostí. Stejně tak je to teď s naším klíčovým odvětvím - cestovním ruchem a lázeňstvím. V tom
druhém už roky voláme po tom,
aby byly lázně předepisovány také
ekonomicky produktivní populaci
jako účinný nástroj prevence. Tichá a klidná lázeňská centra bychom tím oživili a přilákali mladší
klientelu, ideálně i domácí. Zdá
se, že v současnosti není ani jiná
možnost, protože naše lázně jsou
naplněné na zhruba 15 % kapacity a v nedohlednu je den, kdy
k nám znovu začnou jezdit zahraniční hosté. Pokud se nám nepodaří přilákat alespoň část tuzemských hostí, může to být pro velkou

Senioři si nyní rozhodně zaslouží
povzbudit a potěšit

kož jde o břemeno a ten se může
Bc. Miloslav
kdykoliv rozhodnout, že s ní naČermák
loží podle vlastního uvážení. Nekrajský
bylo by však mnohem lepší, kdyby
zastupitel za
stát byl vlastníkem nejen vody, ale
ČSSD
i pozemků a vybudoval stáčírnu
a případnou ozdravovnu, tak aby
zisky z našeho přírodního bohatství šly státu? Stát by měl minimalizovat prodej půdy zahraničním investorům obzvláště je li pod
Pevně věřím, že se náš život potakovým pozemkem jako v tomto stupně začíná opět vracet do norpřípadě minerální voda a tak by málu. Nejvíce ohroženou věkovou
bylo na místě, aby se v takovém skupinou v naší společnosti jsou
případě dostalo pomoci ze strany
státu, který bude mít zájem na
tom, aby půda pod kterou se nachází přírodní bohatství zůstala
v jeho rukách.

Příležitost pro renesanci?

STRANA 6, 7

senioři, kteří se během nedávné
krize dostali pod obrovský psychický tlak a žili několik měsíců ve
velkých obavách a strachu, že se
nakazí a onemocní koronavirem.
Právě jejich povzbuzení a propojení s dětmi si klade za cíl nová
celorepubliková kampaň nazvaná
„Děti malují seniorům k svátku“.
Dalším záměrem kampaně je
i propojení předškolních i školských zařízení a služeb péče o seniory a současně i navázání spolupráce mezi nimi. Vhodnou pří-

ležitostí je například Mezinárodní
den seniorů, který připadá na 1.
října. Přáníčka od dětí pro babičky
a dědečky k jejich svátku poputují
nejen do pobytových zařízení, ale
i do domácností osamělých seniorů. Rozhodl jsem být této iniciativě
nápomocen a kdo se chce v našem
kraji do této iniciativy zapojit, kontaktujte mne prosím emailem do
14. srpna na mojí adrese miloslav.
cermak@krajkv.cz. Letáček s dalšími informacemi naleznete na
webových stránkách kraje.

Výkup

starého papíru
za 7 ct/1 kg (cca 1,80 Kč/kg)

část hotelů a lázní devastující až
likvidační.
Vítám proto kroky jednotlivých
samospráv ve snaze přilákat české
turisty, změnit často zkostnatělý
pohled na náš region a lázeňství.
Tato snaha je samozřejmě nejúčinnější, když se jednotlivé nástroje propojí do jednoho balíčku - masivní marketing destinace, motivační vouchery na pobyt a k tomu
smysluplná kulturní náplň, která
může hosty oslovit. Věřím, že se to
podaří ve všech lázeňských městech a že se kraj brzy s efektivními
a smysluplnými opatřeními přidá.
Bohužel jsme ale v situaci, kdy
naše síly možná stačit nebudou
a jsem proto rád, že se podařilo
oslovit vládu, včetně jejího předsedy, a vážnost situace jim vykreslit
dostatečně barvitě. Zaznívají tak
různé návrhy opatření a pomoci,
zasaďme se tedy společně o to, aby
nezůstalo jen u slibů.

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

INZERUJTE
V KRAJSKÝCH
LISTECH

t: 739 544 446
e: kalabova@mediaas.cz

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: VĚK PRO NÁS NENÍ PŘEKÁŽKOU

KULTURNÍ TIPY
Poznejte své ptačí sousedy
Pro všechny milovníky fauny a flóry máme pozitivní  zprávu. Cyklus
přírodovědných akcí a vycházek s názvem „Pojďte s námi do přírody”
pokračuje. Muzeum Cheb vás aktuálně zve na podvečerní  procházku městem s pozorováním jiřiček, vlaštovek, rorýsů, kavek a dalších
městských ptáků. Cestou budete pátrat po jejich hnízdištích a povídat
si o životě ve městech a nástrahách, které na ně mohou číhat. Po západu slunce bude možné pokračovat ve sledování netopýrů za pomoci
ultrazvukového detektoru. Sraz bude v 19 hodin před vlakovým nádražím v Chebu.
Cheb, 25. 6. 2020

KARLOVY VARY    Slavnostním
vyhlášením výsledků byl začátkem
června završen v pořadí  již  sedmý 
ročník oblíbené  výtvarné  soutěže
pro seniory s názvem „Věk pro nás
není  překážkou“. Ceny v podobě
dárkových košů a publikací  o re-

gionu převzalo z rukou hejtmana
Petra Kubise devět výtvarníků. Až 
do konce června se pak můžete seznámit s pracemi všech soutěžících
ve vestibulu krajského úřadu, kde
probíhá doprovodná výstava.
Soutěžilo se ve třech kategoriích,

Nenechte si ujít výstavu o radioaktivitě
Po staletí si horníci nevěděli rady s rudou, kterou nazývali smolinec.
Objevení  nového prvku, nazvaného Uranium, a jeho záření  se stalo
předmětem zájmu vědců, a tím i objevením samotné  radioaktivity.
Jednou z nejzásadnějších událostí v dějinách přírodních věd pak bylo objevení štěpení  jádra v prosinci 1938. Mimořádnou úlohu v tom
sehrály mimo jiné právě Krušné hory. Výchozí bod pro všechny další 
aktivity totiž  představovala ložiska v Jáchymově. Navštivte výstavu
v prostorách místní královské mincovny, která zajímavou formou přibližuje radioaktivitu v nejširším slova smyslu.
Muzeum Královská mincovna Jáchymov, 10. 6. – 31. 7. 2020

SLEDUJTE NÁS

Karlovarský kraj
- oficiální stránka

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: ŽIDOVSKÝ
HŘBITOV V DRMOULU
Třem vylosovaným výhercům,
zašleme publikace o našem
kraji. Tentokrát to jsou Helena
Mücksteinová z Kraslic,
Vladimír Musil ze Starého Sedla
a Erika Vrbiarová z Chodova.

Historicky cenné stavby
v obci nedaleko Chebu, která
je vesnickou památkovou
rezervaci. Uvnitř domu z roku
1751 je dnes zřízeno muzeum
s expozicí zemědělského
nářadí, nástrojů a nábytku
z 18. - 20. století. Mimo to je tu
k vidění stálá prodejní výstava
obrazů, keramiky a dřevořezeb,
příležitostně se také v areálu
pořádají koncerty a divadelní
představení.

ALNUS,
HONS,
RECHA,
SNAIL

ANGLICKY
KRÁTKÝ

VLASY
STOČENÉ
DO UZLU

1. Kategorie – Ruční práce
Marie Zdebská, Kraslice, Patchworková deka
Richard Valter, Mariánské Lázně, Model Eiffelovy věže
Jaroslava Soukupová, Karlovy Vary, Anděl z papírového pedigu
2. Kategorie – Kresba, malba, grafika
Helena Matějů, Sedlečko u Kyselky, Zátiší
Jiří Pazdírka, Karlovy Vary, Cesta v polích
Míša Paláčková, Kynšperk nad Ohří, Encaustic

Věk pro nás není překážkou Ceny v podobě dárkových košů a publikací o regionu převzalo z rukou hejtmana Petra Kubise devět účastníků 7. ročníku soutěže.

Foto: KÚ

KARLOVY VARY Milovníci filmu,
kteří se letos chystali do Karlových
Varů, rozhodně nepřijdou o zajímavou podívanou. Ve dnech 3. až 
11. července bude v bezmála stovce českých kin promítnuto   na 16
filmů v rámci unikátní  přehlídky
s názvem Tady Vary. Akce, kterou
připravil organizační tým Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Karlovarského
kraje, města Karlovy Vary a dalších

ÚSPĚCH

JIRÁSKŮV
HRDINA

OSOBNÍ
ZÁJMENO

partnerů festivalu. „Protože v letošním roce s ohledem na situaci
nemohou diváci na festival do Karlových Varů, rozhodli jsme se, že
přivezeme alespoň část festivalu za
nimi. Je to takové naše poděkování 
návštěvníkům, hostům a filmovým
nadšencům, kteří  každoročně vytvářejí ve Varech skvělou festivalovou atmosféru. Těší  nás obrovský 
zájem kinařů, k přehlídce Tady Vary ve vašem kině se připojila téměř
stovka kin, což je ohromné. Věřím,
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Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 7. 7. 2020
na email:
jitka.cmokova@kr-karlovarsky.cz
nebo na poštovní adresu:
Krajský úřad Karlovarského
kraje, Jitka Čmoková,
Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary

vení  budou koncipována ve festivalovém duchu a budou doplněna
odbornými úvody přenášenými do
sálu on-line. Do vybraných míst se
pak chystají také osobní delegace.
Přehled všech kin a podrobné  informace o jednotlivých snímcích
nebo doprovodných akcích jsou
k dispozici na webových stránkách
festivalu. Vstupenky na jednotlivá 
představení  bude možné  zakoupit
přímo v kinech.

(KÚ)
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ROSTLIN

že se nám společně podaří  nabídnout divákům nejen skvělé  filmy,
ale i kousek tradiční  festivalové 
nálady,“ uvedl Jiří  Bartoška, prezident Mezinárodního filmového
festivalu Karlovy Vary.
Přehlídka Tady Vary nabídne 16
filmových titulů, uváděných jednotně ve dvou představeních denně ve všech zúčastněných kinech,
s výjimkou zahajovacího a zakončovacího dne, kdy proběhnou
pouze večerní  projekce. Předsta-

POTRAT

ČÁSTICE
HMOTY

SKAUT

SLOVENSKY
KŮŽE

3. Kategorie – Fotografie
Jaroslav Jirásek, Cheb, Ohře – přírodní rezervace Rathsam
Jarmila Popelářová, Karlovy Vary, Vary v bílém
Hildegard De Stefanis, Toužim, Kotě

Tady Vary. Do kin míří snímky ze zrušeného festivalu

ZVUKOVÝ
NÁZNAK

SWITCHED
DATA
NETWORK
(ZKR.)

hodnotitelé, a to ředitel Galerie
umění  Karlovy Vary Jan Samec,
Dagmar Svobodová, jež dlouhá léta vedla výtvarný obor na Základní 
umělecké škole Antonína Dvořáka
v Karlových Varech, a profesionální fotografka Stanislava Petele.
Z každé  kategorie byly vybrány tři
nejlepší práce, které svým originálním pojetím i technikou předčily ty
ostatní. „Málokterý  mladší člověk
by dokázal vytvořit to co vy. Navíc,
pokud se podíváme na jednotlivá 
umělecká díla, je vidět,  že inspiraci
pro svoji tvorbu hledáte všude kolem sebe. Nebojíte se vyrazit ven,
do přírody, a zůstáváte díky tomuto
skvělému koníčku i nadále aktivní,
což  je velice dobře,“ doplnil hejtman Petr Kubis. 
(KÚ)

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
VĚK PRO NÁS NENÍ PŘEKÁŽKOU

Vydejte po stopách Mattoniho do Kyselky
Při hodinové bezplatné procházce se dozvíte zajímavosti z historie Kyselky a zjistíte, jak pokračují záchranné práce, obnova areálu někdejších městských lázní a co se tam v nejbližší době chystá. Sraz bude v 10
hodin u dřevěného altánu u budovy bývalé restaurace na příjezdu od
Karlových Varů. Cílem je Muzeum Mattoni. Prohlídka je určena pro
dospělé, nicméně trasa je vhodná také pro děti od pěti let. Organizátoři
doporučují si přibalit kelímek na ochutnávku Ottova pramene.
Kyselka, 27. 6. 2020
Zámecký park bude hostit jarmark radosti
Po zrušeném devátém březnovém jarmarku přichází organizátoři s jeho náhradou ve venkovních prostorech zámeckého parku v Ostrově.
Desítky zručných a kreativních lidí rozbalí své stánky pod korunami
stromů. Přijďte se podívat na jednu z nejpestřejších přehlídek handmade výrobků na Karlovarsku, která  bude díky neomezenému prostoru rozšířena o řadu výtvarných dílen. Chybět nebude ani lahodné 
občerstvení. Akce začíná v 11 hodin dopoledne.
Zámecký park Ostrov, 12. 7. 2020

přičemž  senioři mohli přihlašovat
nejenom ruční  práce, obrazy, ale
také  fotografie. Celkem bylo letos
odevzdáno na 56 prací. Nejstaršímu soutěžícímu bylo úctyhodných
89 let. „Velice mne mrzí, že se vyhlášení výsledků takhle pozdrželo.
Museli jsme ovšem dodržet všechna vládní  opatření  v souvislosti
se zamezením šíření  koronaviru,
a proto nebylo jiného zbytí, než 
tuto akci odložit na pozdější  dobu. Věřím, že se alespoň  všichni
přijdou podívat na výstavu, kterou
jsme pro ně připravili ve spolupráci s karlovarskou galerií  umění  ve
vestibulu krajského úřadu,“ uvedl
hejtman Petr Kubis.
V odborné  porotě zasedli stejně
jako v minulých letech osvědčení 
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Druhá liga v Sokolově končí

SOKOLOV Profesionální  fotbal
v Sokolově končí. „V návaznosti na skutečnost, že Sokolovská 
uhelná  coby dosavadní  majitel
klubu ukončuje po čtrnácti letech,
k datu 30. června 2020, podporu
profesionálního fotbalu v Sokolově
v souvislosti s vysokými odvody za
emisní  povolenky, bude zároveň 
ukončena aktivní činnost společnosti FK Baník Sokolov,“ píše se
na vysvětlenou v tiskovém prohlášení  fotbalového klubu. Akciovou
společnost nahradí  nově založená 
společnost s ručením omezeným
FK Baník Sokolov 1948, pod kterou bude nyní mužský fotbal v Sokolově fungovat.
Změny nastanou i v personálním
složení a struktuře klubu. Na konci
dubna proběhla valná hromada zapsaného spolku Fotbalový klub Baník Sokolov, který zajišťuje provoz
a fungování čtrnácti kategorií mládeže, to obnáší přibližně 220 hráčů
a čtyřicítku trenérů. Nově byli do
výkonného výboru zvolení členové 
Miroslav Miškovský a David Palla,
předsedou spolku je Tomáš  Provazník, dosavadní  výkonný  ředitel
fotbalového klubu působícího mezi
dospělými ve druhé lize.
„Na jednu z nejdiskutovanějších
otázek mezi fotbalovou veřejností 
ve vztahu k našemu klubu můžeme
nyní  přinést konkrétní  informace.
A tým již nebude od příští soutěžní-

ho ročníku působit ve Fortuna: národní  lize. Namísto toho budeme
podávat přihlášku do České fotbalové ligy. Ve třetí nejvyšší tuzemské 
soutěži budeme hájit žluto-zelené 
barvy převážně s hráči, kteří  jsou
odchovanci klubu, prošli klubovým
systémem výchovy a mají vztah ke
klubu a regionu,“ vysvětluje v prohlášení Tomáš Provazník.
Baník bude i pro nadcházející fotbalovou sezonu 2020/2021 disponovat jako jediný  v Karlovarském
kraji statusem Sportovního centra
mládeže (SCM). Tady bude působit se čtyřmi týmy dorostu, čtyřmi
týmy žáků a šesti týmy přípravek.
„Naším cílem je udržet nastavený 
současný  systém výchovy hráčů
se všemi příslušnými standardy.
V současné  době jsme domluveni
na prodloužení  spolupráce s drtivou většinou trenérů mládeže, což 
ukazuje, že pro trenéry má  práce
v klubu smysl. Klub se i nadále bude v oblasti mládeže profilovat jako
centrum fotbalu v Karlovarském
kraji. S tím souvisí i důležitá informace, že se všemi současnými mládežnickými hráči počítáme i pro
nadcházející  soutěžní  ročník,“
zdůrazňuje Provazník. Vzhledem
k sokolovskému loučení  s profesionálním fotbalem se sám rozhodl
nenavázat na dosavadní  působení 
v Ligovém výboru Ligové  fotbalové  asociace, které  je přímo vázané 

na druhou ligu a pro další  období 
už  nekandidoval. „Profesně se tak
budu plně věnovat Baníku v další 
etapě jeho existence a vývoje,“ dodává Provazník.
FK Baník Sokolov si za poslední  léta vybudoval stabilní  pozici
na fotbalové  mapě Česka a cílem
klubu je dle vydaného prohlášení 
i nadále tuto pozici posilovat a zůstat tak centrem fotbalu v Karlovarském kraji, jako tomu bylo
doposud. „Klíčovým faktorem je
mít zajištěné  financování, které 
máme pro mládež  prakticky již 
celé  pokryté, a to díky spolupráci
s městem Sokolov, Karlovarským
krajem, Fotbalovou asociací  a dalšími partnery, kteří klub dlouhodobě podporují. Pro muže ve třetí lize
postupně rozpočet naplňujeme.
Chceme zajistit sokolovskému fotbalu budoucnost, jejíž  pilířem bude kvalitní  výchova talentovaných
fotbalistů, kteří  budou reprezentovat nejenom náš klub, ale město
Sokolov a celý  Karlovarský  kraj,“
uzavírá Tomáš Provazník.
Druhou ligu hrál Sokolov od roku
2006, kdy klub soutěž odkoupil od
Pardubic a už  ve své  první  sezoně
obsadil v tabulce solidní šesté místo. Nejlepší  umístění  klub zaznamenal v sezóně 2011/2012, kdy
obsadil třetí  příčku. O rok později
skončil čtvrtý stejně jako v ročníku
2015/2016.
(KÚ)

BLAHOPŘEJEME
MODERNÍM GYMNASTKÁM KARLOVARSKÉHO TOPGYMU
k uspořádání historicky prvního internetového závodu. Klání pod názvem „Carlsbad HomeCup 2020“ se
zúčastnilo 192 moderních gymnastek z různých koutů Česka (na snímku je závodnice pořádajícího oddílu
Kristina Bernatová), dokonce se přidaly i dvě účastnice z Chorvatska. Každá závodnice si připravila zjednodušenou sestavu, kterou byla schopna odcvičit doma v pokoji, obýváku či třeba garáži. Závod se setkal s nebývalým zájmem. Během pouhých šesti dnů, kdy výkony hodnotili rozhodčí i veřejnost, se do facebookové 
skupiny, kde se výkony moderních gymnastek hodnotily, aktivně přidalo přes 2200 členů. Účastnice obdržely od veřejnosti více než 25 tisíc hlasů. Facebooková skupina ukazuje videa všech závodních kategorií včetně slavnostního vyhlášení i další informace, vše najdete pod odkazem https://www.facebook.com/
groups/266034807768737/ 
Foto: TopGym Karlovy Vary

Na údržbu a obnovu sportovních zařízení
rozdělí kraj necelých 6 milionů korun
KARLOVARSKÝ KRAJ
Realizovat nezbytné  opravy na svých
sportovištích a pořizovat potřebné 
vybavení  budou opět moci sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
z našeho regionu s pomocí  Karlovarského kraje. Celkem bylo v letošním roce podáno 105  žádostí 
o podporu, přičemž  2 z nich byly
stornovány a 6 nesplnilo podmínky dotačního programu.
„Celá  řada sportovních organizací  se v současnosti potýká  s nedostatkem finančních prostředků
a jsou nuceny s dětmi trénovat
ve zcela nevyhovujících podmínkách. To se samozřejmě negativ-

Trenér, lékař, statistik. Karlovarská
stopa v reprezentaci je silná
KARLOVY VARY Na různých postech využívá služeb představitelů
Karlovarska Národní mužstvo volejbalistů. U reprezentace působí 
po boku hlavního trenéra Jiřího
Nováka také lékař Oldřich Vastl a
statistik Zdeněk Sklenář. „Výhoda
je, že se nemusíme nově poznávat,
víme o sobě. Jirka má v národním
týmu tu největší  zodpovědnost a
deleguje nás ostatní,“ popsal Sklenář hierarchii realizačního týmu.
Sklenář i Vastl jsou přitom v národním celku služebně starší  než 
současný  trenér. Zvlášť pečlivě
vybraný tým lékařů má v mužstvu
kouče Nováka volné  pole působnosti. „On nám (lékařům) věří,

tyhle medicínské  věci nechává  na
nás, vůbec nám do toho nemluví.
Rozdíl ve spolupráci v klubu a v reprezentaci není,“ potvrdil Oldřich
Vastl.
Národní  mužstvo se pod vedením Jiřího Nováka v červnu připravuje na tréninkovém kempu v
Jablonci nad Nisou. Lékař Oldřich
Vastl dojíždí  za týmem odvykle
jednou týdně. „Vždycky prověřím,
jestli nemají kluci nějaké zdravotní  problémy, pokaždé  je to jiné,
záleží, kdo z nich mě osloví, někdy
jsou to čtyři hráči, občas se stane,
že pomoc nepotřebuje nikdo,“
prozradil Vastl.
To hlavní statistik na rozdíl od šé-
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fa lékařského týmu vidí mezi svou
činností  v klubu a u reprezentace
určité rozdíly. „V klubu starám nejen o technickou stránku záznamu
statistických čísel, ale radím třeba
i při cvičení na kurtu, ale v reprezentaci spadá řada pravomocí pod
někoho jiného,“ vyprávěl Zdeněk
Sklenář. Statistik národního mužstva vnímá život týmu komplexně,
a tak si pochvaluje delší čas na
přípravu, který se teď naskytl nově
složenému vedení. „Že začínáme s
přípravou už teď, má pro národní 
tým velkou váhu, protože se nemusíme poznávat až  příští  rok,
kdy už  bude soutěžní  program
hodně nabitý.“ 
(KÚ)

Redakce:
Šéfredaktor: Pavel Mrhálek, tel. 734 517 073, e-mail: mrhalek@mediaas.cz
Redakční rada:
Ing. Lydie Stráská, Mgr. Jana Pavlíková, Pavel Mrhálek
Výroba a distribuce:

MEDIA a.s., Botanická 6, 362 63 Dalovice, e-mail: info@mediaas.cz
Archiv Krajských listů ve formátu PDF je k dispozici na internetové adrese:
www.kr-karlovarsky.cz. O zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek
mohou zájemci požádat na na webu kraje, kde je registrační formulář.

ně odráží  i na zájmu dětí  o sport
a sportovní  aktivity. Jsem proto
rád, že jsme jim mohli schválit
dotace v celkové  výši 5 993 000
korun a podpořit tak nezbytnou
obnovu chátrajících sportovišť
a dosloužilé techniky,“ uvedl Josef
Váňa, radní pro oblast tělovýchovy
a sportu.
Kvůli převisu poptávané částky
nad alokací  dotačního programu
musel i letos Karlovarský kraj přistoupit k celkovému pokrácení 
dotací. Výše příspěvků dosahuje
v jednotlivém případě 44 procent
požadované částky. Mezi úspěšnými žadateli jsou například Tě-

lovýchovná jednota Jiskra Plesná,
která získá dotaci na rekonstrukci
fasády kabin, či Tělovýchovná jednota Čechie Dalovice, jež  za přidělené prostředky pořídí zahradní 
traktor včetně příslušenství k jeho
multifunkčnímu využití.  Fotbalový  klub Nová  Role se pro změnu
zbaví  zatékání  vody do budovy
šaten, skladu a kotelny a zregeneruje povrch dvou travnatých hřišť.
Jezdecký klub Karlovy Vary - Stará 
Role se pak dočká výměny starých
oken v přední stáji, na která 55 let
nikdo nesáhl a manipulace s nimi
je nebezpečná jak pro lidi, tak pro
zvířata. 
(KÚ)

