Císařské lázně

Křesadlo 2017

Kraj zahájí revitalizaci národní kulturní památky, město mezitím
nechá připravit projektovou dokumentaci k multifunkčnímu sálu.
Ten zatím nemá požehnání památkářů.

Cenou pro „obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ byli
letos při slavnostním ceremoniálu v karlovarském Parkhotelu
Richmond oceněni čtyři dobrovolníci.
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ZPRÁVY Z KRAJE
Lázeňství a balneologie
Odborníci pracují na přípravě
jednotné strategie
Společné jednání zástupců oboru
lázeňství a balneologie v Hotelu Imperial v Karlových Varech
inicioval Karlovarský kraj společně s Karlovarskou agenturou
rozvoje podnikání a Medispou.
Cílem odborné platformy bude
vytvoření jednotné strategie, kterou v současné době náš region
postrádá. Pozvání na setkání
přijali zástupci organizací, jako
je například Balneologický institut Karlovy Vary, Svaz léčebných
lázní, Výzkumný ústav balneologický, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád či Asociace
hotelů a restaurací. „Věřím, že
společnými kroky se nám podaří
posunout obor, který je konkurenční výhodou regionu, o krok
dopředu,“ říká Vojtěch Franta,
uvolněný člen zastupitelstva pro
oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO. 
(KÚ)
Opravy a rekonstrukce
Úplná uzavírka mostu u Cihelen bude o 1,5 měsíce kratší
Doba rekonstrukce mostu u Cihelen na silnici I. třídy I/20 směrem na Bečov se podstatně zkrátí.
stane se tak díky dohodě mezi
Karlovarským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které
stavbu řídí, o možnosti využít
souběžnou krajskou komunikaci
jako objízdnou trasu. Úplná uzavírka mostu tedy nebude trvat
7 měsíců, ale bude o 1, 5 měsíce kratší. Původně se měl most
opravovat za částečné uzavírky
a silniční provoz by řídil semafor.
„Řidiči by museli počítat s čekáním na místě a stavba by se protáhla na více než půl roku. Proto
jsme se domluvili se zástupci
Ředitelství silnic a dálnic v Karlových Varech, že kraj umožní využívání souběžné komunikace jako
objízdné trasy, aby se most mohl
zcela uzavřít a veškeré práce by se
tak zkrátily na pět a půl měsíce,“
vysvětluje náměstek hejtmanky Martin Hurajčík. Stavebníci
v současnosti provádějí odstranění nosné konstrukce mostu, ve
spodní části budou vybetonovány
nové železobetonové úložné prahy. Vznikne nový povrch vozovky a most bude osazen svodidly.
Stavba začala v polovině dubna
a potrvá do 30. září 2018 (KÚ)
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Karlovarský kraj na internetu: www.kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.cz

Hospic v Nejdku už začne sloužit
Třiadvacet lůžek v komfortním
prostředí s moderním vybavením už čeká na své první pacienty v nově vybudovaném
„kamenném“ hospici Zařízení
následné rehabilitační a hospicové péče (REHOS) v Nejdku.

NEJDEK Své první pacienty je už
připravený přijmout „kamenný“
hospic nejdeckého REHOSu.
Stavbu zafinancoval Karlovarský
kraj, který na ni vynaložil 78, 5 milionu korun.
„Byli jsme jedním ze dvou krajů
v republice, kde dosud „kamenný“
hospic chyběl. Chtěli jsme lidem,
kteří jsou nevyléčitelně nemocní
a na sklonku života, nabídnout důstojné prostředí, kde pro ně budeme mít připravenou odpovídající
zdravotní péči. Za stejně důležitou
ale považujeme i duchovní podporu v těžkých okamžicích. Kraj
samozřejmě podporuje mobilní
hospicové služby, ale pak přijde
chvíle, kdy je nepřetržitá péče
v pobytovém zařízení hospicového
typu nezastupitelná. Proto jsem
velice ráda, že jsme myšlenku vystavět hospicový pavilon dovedli
do úspěšného konce. Jsem přesvědčena o tom, že hospic svým
obyvatelům a jejich rodinám bude
poskytovat kvalitní služby,“ říká
hejtmanka Jana Vildumetzová.

Záštitu nad stavbou hospice převzal prezident republiky Miloš Zeman. „Už dlouho jsem snila o tom,
že v našem areálu budeme mít
jednou „kamenný“ hospic a propojíme služby v obou budovách.
V roce 2010 jsme zahájili na samostatném oddělení péči o paliativně
nemocné na dvanácti lůžkách.
V roce 2014 jsem oslovila první
dámu, která se společně s prezidentem republiky velmi zajímala
o problematiku paliativní a hospicové péče. Výsledkem bylo udělení
záštity, dalším milníkem v uskutečnění stavby se stalo schválení
financování akce krajským zastupitelstvem. A dnes se těšíme
z dokončené nové budovy hospicové péče a jsme připraveni se co
nejlépe postarat o naše pacienty,“
popsala Olga Pištejová. Ředitelka
REHOS Nejdek zároveň dodala, Hospic v Nejdku Slavnostnímu aktu přestřižení pásky (zleva) ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, řediže budovu hospice zároveň přihlá- telkou nejdeckého REHOSu Olgou Pištejovou a hejtmankou Janou Vildumetzovou přihlížejí (zleva) nejdecký starosta
Foto: KÚ
sila do letošního ročníku soutěže Lubomír Vítek a krajský radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.
Stavby Karlovarského kraje.
Práce stavebníci dokončili
v březnu 2018. „Stavbu s členitou, výrazně barevnou fasádou
jsme zahájili počátkem zimy
2016. Drsné krušnohorské podmínky prověřily naše pracovníky i subdodavatele. Těší nás, že
dnes předáváme do užívání tolik potřebné zařízení,“ řekl Petr
Čermoch, ředitel Metrostavu pro
Karlovarský kraj.
Nový pavilon je propojen se stávající hlavní budovou REHOS
Nejdek nadzemní lávkou. V prostorách posledního patra je ředitelství organizace. Oddělení paliativní péče se nachází ve druhém
podlaží třípatrové budovy. Má celkem 23 nových lůžek ve dvou i jednolůžkových pokojích s možností
přítomnosti rodinných příslušníků. Součástí budovy je návštěvní
místnost a kaple. V přízemí je prostor pro občerstvení i s venkovním posezením. Vstup do areálu
zařízení zabezpečí recepce, která
bude zároveň zajišťovat ostrahu
objektu. 
(KÚ)

Digitální technická mapa ukazuje
všechny objekty reálného světa
KARLOVY VARY Karlovarský
kraj se snaží maximálně využívat
digitální a informační technologie. Jedním z projektů, na kterém
aktuálně pracuje, je doplnění digitální technické mapy – polohopisu a výškopisu. Ta bude zachycovat skutečný stav v terénu a stane
se tak užitečným pomocníkem
nejen pro projektanty a geodety,
ale například i pro subjekty veřejné správy a složky integrovaného
záchranného systému.
„Důvodem vzniku digitální
technické mapy byla neexistence
souvislého mapového podkladu
s garantovanou přesností a jednotnou symbolikou. Na rozdíl
od katastrální mapy v ní uvidíme
všechny objekty reálného světa,
jako jsou například budovy, ko-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

munikace, chodníky a podobně.
K získání potřebných dat využijeme i letecké snímkování, které
probíhalo na Sokolovsku a Kraslicku,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje a informatiky
Josef Janů.
Karlovarský kraj zároveň připravuje i užitečnou aplikaci UtilityReport, jejímž cílem je zjednodušit proces, kdy se musí k existenci
inženýrských sítí na konkrétní
pozemkové parcele vyjadřovat
relevantní správce. „Aplikace pokryje celé území našeho regionu
a bude sloužit nejenom úřadům,
ale i stavebníkům z řad veřejnosti. K dispozici by měla být pro
všechny zdarma na internetových
stránkách Karlovarského kraje,“
doplnil Josef Janů. 
(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z KRAJE
Program obnovy venkova využijí prakticky všechny obce
I v letošním roce mohly obce
z našeho regionu žádat o podporu v rámci Programu obnovy
venkova. Rada Karlovarského
kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila rozdělení
dotací ve výši téměř 20 milionů
korun. Peníze žadatelé využijí na
opravy a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti,
veřejných prostranství, místních
komunikací či na činnost manažerů mikroregionů. „Prakticky
všechny obce z našeho kraje se
přihlásily, některé i s více projekty,“ říká hejtmanka Jana Vildumetzová. Nejvíce žádostí se
týká oprav místních komunikací,
finanční prostředky ale mohou
získat například i na úpravy prostranství před kulturními domy
nebo na opravy hřbitovních zdí.
„Jde o velmi smysluplné využití
těchto peněz. Když se vracím
ze svých návštěv v obcích, vždy
říkám krajským radním, ať se
inspirují, co všechno za tyto
finance starostové dokázali vybudovat,“ dodává hejtmanka.
Podpořena by měla být například obnova veřejného osvětlení
v Ovesných Kladrubech a Horní
Blatné, rekonstrukce kulturního
sálu v Okrouhlé, oprava chodníků v Perninku nebo vybudování
volnočasového areálu na Přebuzi. O dotace v Programu obnovy
venkova mohly kromě obcí žádat
ještě mikroregiony, spolky, nadace nebo hospodářské komory.
Celkem bylo předloženo 111
žádostí za více jak 31 milionů
korun. Z důvodu nezpůsobilosti
žadatelů byly z hodnocení vyřazeny dvě žádosti. 
(KÚ)
Mariánské Lázně bodovaly ve
finále soutěže Zlatý erb
Po výhře v krajském kole zazářily Mariánské Lázně i ve finále
soutěže Zlatý erb. V konkurenci dalších měst a obcí skončily
na skvělém 2. místě v kategorii
Zvláštní cena ministryně pro
místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových
stránkách. Oficiální turistický
portál spravují pracovníci místního infocentra od roku 2012.
Jedná se už o druhou cenu, kterou za svou záslužnou práci dostali. „Web prošel během posledních dvou let rozsáhlým redesignem a obsahují řadu funkcí.
Ke stránkám patří také mobilní
aplikace pro systémy Android,
která je ke stažení na stránkách
Google Play,“ uvedla ředitelka
infocentra Barbora Tintěrová.
„Všem pracovníkům infocentra, kteří se na správě webových
stránek podílejí, patří velký dík.“

(KÚ)
Dotace pomohou s ochranou
před povodněmi
Program pro poskytování dotací
z krajského rozpočtu na opatření k ochraně před povodněmi
v ohrožených územích vyhlásil
Karlovarský kraj. Žadatelé mohou dotaci využít například na
zpracování digitálních povodňových plánů, pořízení varovných
systémů a na ochranu lidí a majetku. Žádosti o dotace se nově
podávají elektronicky ve lhůtě
do 31. srpna 2018, 20:00 hodin.
Přesný návod, jak postupovat při
podávání žádostí, a další užitečné informace týkající se dotací
naleznou zájemci na informačním webu dostupném z titulní
strany internetového portálu
Karlovarského kraje. Kontakt
na odpovědného pracovníka:
Ing. Helena Baranovská, tel.
354 222 194, e-mail: helena.
baranovska@kr-karlovarsky.
cz. V loňském roce kraj podpořil
obce v opatřeních na ochranu
před povodněmi celkovou částkou převyšující 832 tisíc korun.
O dotaci požádaly mimo jiné
Kraslice na aktualizaci povodňových plánů území Kraslicka,
obec Velká Hleďsebe na první
etapu varovného a informačního
systému, nebo město Sokolov,
které si pořídilo digitální povodňový plán. 
(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Jesle pomohou rodinám
s dětmi do tří let

Jesle pro děti do tří let by měly vzniknout ve volných prostorách Krajského dětského domova. 
KARLOVY VARY Ne všem maminkám malých dětí umožňuje
pracovní či rodinná situace být
s potomkem doma do věku tří let,
a pak jej rovnou umístit do mateřské školy. S řešením pro rodiny
z Karlovarského kraje nyní přichází hejtmanka Jana Vildumetzová,
která chce zřídit jesle ve volných
prostorách Krajského dětského
domova pro děti do 3 let.
„Většina z nás dobře ví, že děti
mladší tří let by měly velký problém začlenit se mezi starší děti
v mateřské škole. Maminky se však

často potřebují vrátit do práce brzy
po porodu, ať už z finančních, nebo jiných důvodů. Proto jsem svým
kolegům ve vedení kraje představila myšlenku, že bychom zřídili jesle v Krajském dětském domově pro
děti do 3 let v Karlových Varech,
který má kapacitu 50 dětí a v současnosti je naplněn asi z poloviny.
Navíc jde o zdravotnické zařízení,
kde pracují i zdravotní sestry, jež
by mohly pomoci se zabezpečením
chodu jeslí,“ uvedla hejtmanka.
Nyní bude krajský úřad a dětský
domov pracovat na uskutečnění

Foto: LRCL

záměru. „Veškerými přípravnými
kroky už jsem pověřil vedení zařízení a začátkem května máme
v plánu další schůzku s ředitelkou
Erikou Pavlovou a zástupci odboru
zdravotnictví krajského úřadu, kde
bychom měli probrat podmínky, za
kterých by bylo možné jesle pro děti pravděpodobně od půl roku věku
provozovat,“ upřesnil krajský radní Jan Bureš. V případě, že by byl
o jesle v Karlových Varech zájem,
chtěl by kraj najít vhodné prostory
i v Chebu a v Sokolově.

(KÚ)

Malujete, kreslíte, fotíte?
Soutěží všichni lovci zážitků

Pozor! V soutěži se vzhledem ke GDPR mění pravidla
KARLOVY VARY Pro všechny kdo
rádi malují, kreslí, nebo fotí. Vyhledávají nové zážitky. Chtějí prezentovat svoje národní tradice, lidové zvyky, anebo se takových akcí zúčastnili
jako diváci a chtějí se o své zážitky
podělit s ostatními. Právě pro Vás
vyhlásil Výbor pro národnostní
menšiny Karlovarského Kraje další
pokračování výtvarné a fotografické
soutěže.

dá z nich musí být opatřena názvem
díla, celým jménem autora s ročníkem narození a kategorií a letopočtem vytvoření díla. Dále je nutné
uvést název, adresu školy a třídu, ze
které je soutěžící účastník. Obálku
označte heslem „Výtvarná soutěž –
Žijeme zde spolu“ (Můj kamarád
jiné národnosti – zážitky z prázdnin, ze školy, z výletu). Adresa pro
příjem soutěžních prací je: Krajský
úřad Karlovarského kraje, Mgr. PaVýtvarná soutěž:
vel Vaculík, Závodní 353/88, 360 06
Žijeme zde spolu
Karlovy Vary - Dvory. Bez uvedení
Tématem sedmého ročníku vý- požadavku na vrácení díla tyto zůtvarné soutěže je „Žijeme zde spo- stanou pořadateli soutěže.
lu“ a vyprávět může o zážitcích
s našimi kamarády jiné národnosti Fotografická soutěž: Ze života
například z prázdnin, ze školy či národnostních menšin
výletu. Soutěž o hodnotné ceny je
Do otevřené soutěže pro fotografy
určena pro žáky základních umě- na téma „Ze života národnostních
leckých škol, základních škol a do- menšin – X. jubilejní ročník“ může
movů dětí a mládeže s výtvarný- poslat každý maximálně pět svých
mi kroužky v Karlovarském kraji fotografií, které pořídil na území
a vypsaná je ve třech kategoriích: České republiky v období 2013 až
A1 - mladší žáci (6 až 10 let), A2 - 2018. Požadovaná velikost jedné
starší žáci (11 až 15 let), A3 - starší fotografie je na papíru od rozměru
žáci (16 - 19 let). Soutěž probíhá od 13 x 18 cm do 21 x 30 cm (A4), elek1. února do 30. června 2018 a každý tronicky v rozmezí 1,0 až 2,0 MB,
soutěžící do ní může ve formátu A3 ve formátu „jpeg“. Fotografie monebo A4 přihlásit pouze jedno své hou být počítačově upraveny, každá
dílo. Vyhodnocení bude provedeno z nich by však měla mít název. Upov srpnu a nejzajímavější díla budou zorňujeme, že pokud jsou na pose jménem autora vystaveny v prů- skytnutých fotografiích zobrazeny
běhu září v prostorách Krajského osoby, které je možné podle vzhledu
úřadu. Slavnostní předání cen bude nebo i jiných znaků identifikovat, je
na pozvánky a proběhne v září 2018 nutné si od takových osob vyžádat
v Sokolově při Dni národnostních svolení se zveřejněním a rozšiřovámenšin. Práce je potřeba zaslat, ne- ním fotografie.
bo předat na níže uvedenou adresu
Soutěží se od 1. února do 31. černejpozději do 30. června 2018. Kaž- vence 2018, vyhodnocení bude

v srpnu a nejzajímavější fotografie
budou se jménem autora vystaveny
v průběhu září v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách Krajského úřadu – Výbor pro národnostní
menšiny, v Krajských listech a v některých dalších novinách. Předání
cen proběhne na pozvání u příležitosti konání Dne národnostních
menšin v Karlovarském kraji, který
bude letos opět v září v Sokolově.
Soutěžící mohou doručovat své
fotografie s požadovanými údaji
(titul, jméno a příjmení, celá adresa bydliště, tedy ulice, číslo, město
a PSČ, telefon, a e-mailová adresa) poštou na adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Mgr. Pavel
Vaculík, Odbor sociálních věcí, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. Na obálce v levém horním rohu
bude uvedeno „Ze života menšin –
X. ročník“ NEOTVÍRAT. E-mailová
adresa pro elektronické doručení je
zezivota@kr-karlovarsky.cz. V průvodním textu opět nezapomeňte
uvést kontakt se všemi požadovanými údaji. Fotografie, které nebudou
splňovat podmínky, nebo budou doručené mimo uvedený termín, nebudou do soutěže zařazeny. Za účast
v soutěži není požadován žádný
poplatek. Zasláním fotografií souhlasí jejich autor s pravidly soutěže
a s postoupením autorských práv
na poslané fotografie pořadatelům
soutěže. Pořadatelé si vyhrazují právo změny podmínek.

(KÚ)

NEZAPOMEŇTE
Vzhledem k zavedení GDPR jsou povinnou součástí přihlášky do soutěže přílohy:
a) u soutěže fotografické: vyplněná příloha Svolení k zveřejnění a rozšiřování fotografie, vyplněná příloha
Souhlas se zpracováním osobních údajů
b) u soutěže výtvarné: vyplněná příloha Souhlas se zpracováním osobních údajů
Formuláře povinných příloh najdete na internetových stránkách Karlovarského kraje pod záložkou Cizinci
a menšiny - na stránce pod nadpisem Stránky Výboru pro národnostní menšiny:
Soutěž fotografická:
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Documents/fotograf-soutez-svoleni-zverejneni.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Documents/fotograf-soutez-souhlas.pdf
Soutěž výtvarná: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Documents/souhlas-zpracovani-udaju.pdf

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

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 31. května
od 14.00 hodin. Stačí si jen trochu
K V Ě T 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 6. června
(KÚ)

31.

Den Cyklostezky Ohře
oslaví v Sokolově
SOKOLOV Všechny cyklisty a cykloturisty bez rozdílu věku zve tradičně Karlovarský kraj na symbolickou oslavu oblíbené páteřní cyklostezky podél řeky Ohře. Akce se
uskuteční v neděli 17. června 2018
od 14 hodin na Starém náměstí
v Sokolově v rámci akce Týden
v teniskách. Zaregistrovaní účastníci, kteří přijedou na kolech, získají v promostanu Karlovarského
kraje trička, reflexní přívěsky, nealko nápoje a další drobné dárky.
O zábavu se postará živá hudba,
pro děti bude ve spolupráci s BESIPEM připravena jízda zručnosti
nebo program Porcelánové školičky. O možnostech výletů a dalších
atraktivitách v letní sezóně v regionu se příchozí mohou informovat
ve stánku krajské destinační agentury Živý kraj.
V tento den České dráhy vypraví
a zároveň představí velkokapacitní cyklovlak „Ohře“, který bude po dobu prázdnin o sobotách
a nedělích pravidelně jezdit mezi
Chebem a Karlovými Vary (nezajíždí do Chodova). Účastníci
letošního Dne Cyklostezky Ohře
si mohou vybrat z nabídky těchto
speciálních vlaků a na základě registrace na Den Cyklostezky Ohře
a vyzvednutí místenky mohou některý z nich zdarma využít.
Odjezdy vlaků jsou následující:
Cheb – Karlovy Vary (odjezd 8:55

z Chebu), Karlovy Vary – Cheb
(odjezd 10:00 z Karlových Varů), Cheb – Karlovy Vary (odjezd
11:10 z Chebu), Karlovy Vary –
Cheb (odjezd 12:20 z Karlových
Varů).
Možnost registrace je jednoduchá. Všichni, kteří od 16. do 31.
května vyplní registrační formulář na internetových stránkách
kraje, si pak v některém z devíti
informačních center (Cheb, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Aš, Kynšperk, Sokolov, Loket,
Karlovy Vary, Ostrov) budou moci
vyzvednout od 5. do 11. června
identifikační „all inclusive“ pásky
a místenky na vlak. Pro informace o možnosti registrace na akci
a o jízdních řádech vlaků sledujte
internetové stránky www.kr-karlovarsky.cz a Facebook: Karlovarský kraj – oficiální stránka.
Oblíbená cyklostezka Ohře značená žlutým číslem 6 vede malebnými zákoutími a údolími podél
řeky z Karlových Varů, například
pod středověkým hradem v Lokti, přes Kynšperk a kolem zámku
Mostov až do Chebu. Asfaltovou
a místy písčitou trasu si oblíbily
desetitisíce cyklistů proto, že je
bezpečná a bez převýšení. Jede se
až na výjimky mimo silnice a díky
nenáročnému profilu ji zvládne
každý. 
(KÚ)
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Kraj se dohodl s Karlovými Vary.
Císařské lázně chce opravit co nejrychleji
KARLOVY VARY Revitalizaci národní kulturní památky Císařské
lázně v Karlových Varech nakonec
kraj zahájí, aniž by součástí projektové dokumentace byl multifunkční sál. Ten totiž v současné době
stále nemá požehnání památkářů.
Město mezitím nechá připravit
projektou dokumentaci k sálu,
který by mohli využívat například
karlovarští symfonici, získá pokud
možno kladné stanovisko orgánu
památkové péče a bude mít připraveny finance na vybudování sálu.
Jeho vestavbu by kraj v budoucnu
začlenil do některé z etap revitalizace.
Na společném jednání radních
Karlovarského kraje a města
Karlovy Vary s účastí krajských
a městských zastupitelů, zástupců
památkářů, vedení Karlovarského
symfonického orchestru a dalších
hostů se na tom dohodla hejtmanka Jana Vildumetzová s primátorem Petrem Kulhánkem.
„S revitalizací začneme co nejdříve. Necháme přepracovat projek-

tovou dokumentaci, z níž se vyjme
multifunkční sál, což může trvat
okolo tří měsíců. Vzhledem k tomu,
že máme pravomocné stavební
povolení, můžeme vyhlásit nové
výběrové řízení. Pokud se nikdo neodvolá, tak bychom opravdu revitalizaci mohli po 18 letech zahájit,“
vysvětlila hejtmanka. Podle ní kraj
hned po ukončení filmového festivalu na počátku července letošního
roku začne řešit největší problémy
havarijního stavu budovy, jako je
zatékání z kanalizace, zabezpečení
anglických dvorků proti zatékání
srážkové vody a odstranění degradovaných omítek.
Vedení města využije skicu architekta Tomáše Dohnala, na základě
které nechá vypracovat projektovou dokumentaci k vestavbě multifunkčního sálu. „Město dostane
pověření od Karlovarského kraje
k zpracování projektové dokumentace a k jednání s památkáři, abychom byli připraveni předložit kraji v průběhu rekonstrukce možné
technické řešení koncertního sálu.

Půjde o úpravy 2. a 3. nadzemního
podlaží, abychom se vyhnuli masivním zásahům do konstrukcí. Sál
bude mít necelých 500 míst a pódium pro zhruba pro 80 hudebníků.
Je to daleko méně invazivní řešení,
myslím si tedy, že to bude i schůdnější pro orgán památkové péče,“
uvedl primátor Karlových Varů.
Jak zdůraznila hejtmanka, skvostem Karlovarského kraje nejsou
jen Císařské lázně, ale i Karlovarský symfonický orchestr: „V případě, že město získá kladné závazné
stanovisko orgánu památkové
péče, a to asi nebude jednoduché,
připraví smlouvu o finančních
prostředcích, které vynaloží na vybudování koncertního sálu, a bude
platit jeho závazek, že se s krajem
bude z poloviny dělit o budoucí
provozní náklady, tak je kraj připraven dostát dohodě a koncertní
sál nechat v Císařských lázních
vybudovat,“ potvrdila hejtmanka.
Společně s primátorem také ocenili, že se jednání neslo ve věcném Císařské lázně Národní kulturní památka by se v Karlových Varech měla už
duchu. 
(KÚ) brzy dočkat vyhlížené revitalizace. 
Foto: Lukáš Podhorský

Náborové příspěvky mohou získat
noví zdravotníci všech nemocnic
KARLOVY VARY V řešení personální nouze ve zdravotnictví neustále pokračuje Karlovarský kraj.
Od 1. května letošního roku bude
zdravotníkům poskytovat náborové příspěvky. Získají je noví zaměstnanci, kteří budou pracovat
v nemocnicích poskytujících akutní
lůžkovou péči, tedy v karlovarské
a chebské nemocnici, a také v nemocnicích v Sokolově a v Ostrově.
Poskytování příspěvků schválilo
krajské zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání.
„Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem především zdravotních
sester, jen v nemocnici v Chebu jich
chybí celkem 90, lepší situace ale
není ani v ostatních zdravotnických
zařízeních. Důsledkem toho je mimo jiné uzavření dětského oddělení
nemocnice Ostrov, od 30. června

nebude v provozu gynekologicko-porodnické oddělení této nemocnice. Proto se kraj rozhodl, že jedním
z opatření, která musí udělat, je
poskytnutí atraktivních náborových příspěvků. Celkem jsme na
ně vyčlenili pro rok 2018 částku 3,
35 milionu korun,“ vyčíslil krajský
radní Jan Bureš. V případě vyčerpání této částky v letošním roce bude
prý v rozpočtu kraje hledat zdroje
na navýšení celkové sumy.
Náborový příspěvek určený pro
zdravotní sestru činí 150 tisíc korun, přičemž v prvním roce pobírání příspěvků dostane nová sestra
100 tisíc korun, v druhém roce zbývajících 50 tisíc korun. Náborový
příspěvek pro lékaře je ve výši 400
tisíc korun a rovněž bude rozdělen
na dvě části. „Podmínkou pro udělení náborového příspěvku je setr-

vání v pracovním poměru v uvedených nemocnicích v kraji minimálně 3 roky v pracovním úvazku minimálně 0, 5. Pravidla jsme nastavili
tak, aby nezpůsobovala přecházení
zdravotníků z jedné nemocnice do
druhé. Kdo chce čerpat náborový
příspěvek, nesmí pracovat 6 měsíců
před jeho získáním v jiné nemocnici
na území regionu, na záchrance či
v Zařízení následné rehabilitační
a hospicové péče v Nejdku,“ vysvětlil Jan Bureš. S každým uchazečem
přitom kraj a příslušná nemocnice
podepíší smlouvu, kterou stvrdí vyplácení příspěvku.
Náborové příspěvky se budou
vztahovat také na fyzioterapeuty
a radiologické asistenty, kteří patří
v nemocnicích ke stejně „nedostatkovým profesím“, jako jsou praktické a všeobecné sestry.
(KÚ)

Modernizace Domova pro seniory
v Lázních Kynžvart pokračuje
KYNŽVART Domov pro seniory
v Lázních Kynžvart čeká další etapa
rekonstrukce. Rada Karlovarského
kraje odsouhlasila výsledek zadávacího řízení na zhotovitele přestavby osmnácti pokojů pro imobilní
klienty včetně sociálního zařízení.
Stavební práce by měly stát zhruba
4,3 milionu korun.
„Jedná se v pořadí již o šestou
etapu rekonstrukce Domova pro
seniory v Lázních Kynžvart, jejímž
cílem je zvýšit komfort a kvalitu poskytovaných služeb pro klienty se
sníženou pohyblivostí. Příspěvková
organizace obdržela ve stanoveném
termínu pouze jednu nabídku, a to
od stavební společnosti LAJKA,
která ovšem splnila veškeré zákonné požadavky i podmínky uvedené
v zadávací dokumentaci. Se zahájením prací se počítá nejpozději
v průběhu června letošního roku,“

LÁVEJTE S ÚSM

czech fashion week
KARLOVY VARY
Monako východní Evropy
přivítá přehlídku světové módy
KDY: 16. června 2018

uvedl náměstek hejtmanky Petr
Kubis.
V rámci přestavby dojde k úpravě
osmnácti typizovaných bytových
jednotek, vždy po třech na jednom
podlaží. Stavebníci nejprve vybourají vnitřní dělící příčky včetně rozvodů. Svislé rozvody v instalační
šachtě zůstanou zachovány. Po vyzdění nových příček bude následovat
instalace rozvodů vody, kanalizace
a elektra. Ty budou uzpůsobeny
pro osazení zařizovacích předmětů
určených pro osoby s pohybovým
omezením. V koupelnách dělníci provedou hydroizolační stěrku
a položí dlažbu s protiskluznou
úpravou. V konečné fázi se byty dočkají výmalby, osazení nových dveří
bez prahů a zařizovacích předmětů.
Realizace stavebních prací bude
probíhat za plného provozu zařízení. 
(KÚ)

OBCHO
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Co vám nabízíme?
•
•
•

•
•

KDE: Grandhotel Pupp
Karlovy Vary
Jak dál postupovat?

V Monaku východní Evropy, jak se také přezdívá Karlovým Varům, se
uskuteční druhý ročník zcela ojedinělého projektu Czech Fashion Week.
Stane se tak po loňské úspěšné premiéře této prestižní přehlídky módy
a krásy v nejstarších lázních střední a východní Evropy - v Teplicích.
Karlovy Vary, město lázeňských šviháků, kolonád a lmového festivalu
se tak dočká i přehlídky světových módních novinek, předních
modelek a modelů. Projekt je situován do jedné z vyhlášených krás
lázeňské architektury – Grandhotelu Pupp. Ten nabízí přes tři staletí
slavné historie, výjimečných hostů a prvotřídních služeb, to vše dělá
Grandhotel Pupp jedinečným v celosvětovém měřítku.
Malebné historické městečko Karlovy Vary, které v roce 1350 založil
český král a císař římský Karel IV., se měnilo s postupným přílivem
zámořských pacientů do lázní, kteří tak měnili i jeho styl života.
Mezi slavné osobnosti lázeňské metropole patřil kromě Heinricha
Mattoniho také David Becher, pro kterého se vžil čestný titul Hippokrates
Karlových Varů, Ema Destinnová, Ludwig van Beethoven či rakouský císař
František I., kteří ve své době udávali tón života ve městě.
Také druhý ročník prestižní přehlídky krásy nese inspiraci vlastních
projektů pořádající společnosti European Press Holding Praha, ať už jde
o Miss Czech Press, TOP MODEL OF THE YEAR, Miss Slovenska či Miss
Yalta. Osobní záštitu nad jedinečnou přehlídkou módy převzala Jana
Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, předsedkyně Asociace
krajů ČR a poslankyně Parlamentu České republiky.

Volejte:

602 170 916
oz@provident.cz
provident .jobs.cz

NEPROPÁSNĚTE
Držitelů Senior Pasů v kraji
dále přibývá, roste i počet slev
Hranici čtrnácti tisíc držitelů už
atakuje Senior Pas v Karlovarském kraji. Jen v březnu získalo
kartu více než 300 dalších seniorů a celkově jich bylo už 13600.
Karlovarský kraj pro ně stejně
jako pro další vlastníky Senior
Pasů z ostatních krajů Česka připravuje rozšíření sítě místních
poskytovatelů slev a výhod a další
zajímavé aktivity. „Jednou z nich
bude na podzim krajská oslava
Mezinárodního dne seniorů, kam
zveme nejen držitele Senior Pasů,
ale i všechny ostatní obyvatele
kraje v seniorském věku,“ říká
náměstek hejtmanky Petr Kubis.
Nejvíce slev a výhod se v rámci
Senior Pasů v Karlovarském kraji
nabízí v oblasti zdraví (22 možností) a péče o tělo (16), osmnáct
možností je u návštěv muzeí, galerií, památek, koncertů, nákupu
knih, 12 míst v oblasti cestování
a gastronomie, 10 nabídek sportovního charakteru. Výhodně
lze s kartou čerpat i některé druhy finančních služeb, či se dále
vzdělávat. Senioři díky tomu mají
možnost zajímavě trávit volný
čas, dbát na zdravý životní styl
a udržovat kontakt s vrstevníky.
Po registraci se držitelem bezplatného Senior Pasu stávají lidé
starší 55 let. Ti mohou získat různé slevy k nákupům v lékárnách,
k návštěvám některých muzeí,
galerií a památek, ale zvýhodněné nabídky se týkají i cestování,
vybraných sportovních zařízení
nebo vzdělávání. Veškeré informace najdou na stránkách Senior
Pasů, o zaslání katalogu slev mohou požádat na e-mailové adrese:
elena.havova@kr-karlovarsky.cz.

(KÚ)
Vydejte se na prohlídku unikátního cínového dolu Jeroným
Pro návštěvníky je už znovu zpřístupněný důl Jeroným na Sokolovsku, ojedinělý svědek hornických dovedností našich předků
dokládá úroveň hornictví v 15.
a 16. století. Těžily se tady převážně cínové rudy, pro svou autenticitu a rozsah patří důl Jeroným
mezi nejvýznamnější hornické
památky střední Evropy. V centrální části se nacházejí velkolepé
komory, odpočívadla a výstupky.
Stěny jsou zbrázděny rýhami po
želízkách a špičácích tehdejších
havířů. V chodbách jsou patrné
i stopy po sázení ohněm. Návštěva památky je možná pouze pro
osoby s dobrou fyzickou kondicí.
Nezapomeňte na pevnou obuv.
Vzhledem k náročnosti trasy není
prohlídka památky vhodná pro
malé děti a osoby s pohybovým
omezením. Ani méně zdatní návštěvníci však nepřijdou zkrátka,
vstupní objekt je koncipován jako bezbariérový. Navíc jsou zde
umístěny panely s informacemi
o dolu a nechybí ani dotyková
obrazovka s fotografiemi a zajímavými filmy. Od 1. května pak
bude důl otevřen vždy od pondělí
do neděle. Více informací najdete
na internetových stránkách Muzea Sokolov. 
(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

INZERUJTE
V KRAJSKÝCH
LISTECH
t: 739 544 446
e: kalabova@mediaas.cz

ZPRAVODAJSTVÍ

STRANA 4, 5

Křesadlo 2017. Obyčejným lidem,
kteří dělají neobyčejné věci
KARLOVY VARY Již po jedenácté
se v Karlovarském kraji udělovaly
ceny Křesadlo, které každoročně
patří lidem za jejich obětavou a nezištnou pomoc druhým. Tentokrát
ocenění převzaly čtyři dobrovolnice,
které vybrala z 20 nominací devítičlenná porota složená ze zástupců
neziskového sektoru, státní správy
a samosprávy i sponzorů.
Cena je určena „obyčejným lidem,
kteří dělají neobyčejné věci“. Za
uplynulý rok oceněnými dobrovolnicemi jsou:
MUDr. Hana Hnyková se začala
před 20ti lety starat s manželem
o studánku pod Vladařem. Postupně přicházely a nabalovaly další ak-

ce směřující pro zušlechtění krajiny
na Žluticku. Před osmi lety založili
s manželem Spolek okrašlovací Vladař (SOVa). Ten má nyní přes 30
členů. Spolek vyznačil 5 turistických
stezek, rekonstruoval více než 30
křížů, soch, kapliček aj. Paní Hnyková se velice významně zasloužila
o zachování historického dědictví
pro další generace.
Andrea Kafková dlouhodobě pomáhá s organizací a benefičních
akcí pro Hospic Sv. Jiří, jejichž výtěžek putuje na pomoc nevyléčitelně
nemocným lidem. Dále pomáhá při
akcích Dobré rodiny, kde pomáhá
s dětmi v pěstounské péči.
Pavlína Štyndlová získala Křesa-

dlo za vybudování a provoz Ekofarmy Kozodoj, kde vytvořila inspirativní místo pro všechny generace.
Na Kozodoji našlo místo přes 20
nemocných koní a mnoho dalších
zvířat, které mohou nadále dělat radost nejen dětem, ale lidem s handicapem, seniorům a dobrovolníkům.
Paní Štyndlová pořádá během roku
mnoho akcí, které jsou komunitního
charakteru a které aktivitami podporují lásku k přírodě a zvířatům
napříč generacemi.
Zdeňka Stehlíková má sama nelehký životní úděl a přesto projevila
zájem pomáhat v zařízeních pro seniory. Paní Stehlíková již třetím rokem pravidelně vypomáhá v pečova-

telském domě v Karlových Varech.
Účastní se a pomáhá s organizací
mnoha akcí a i přes svůj handicap je
vždy připravena zpříjemnit chvilky
seniorům a osamělým lidem.
Myšlenka udělovat ceny dobrovolníkům vznikla v roce 2001 během
připomínky Mezinárodního roku
dobrovolníků a od té doby se Křesadla předávají ve všech regionech
naší země. V Karlovarském kraji je
pořadatelem akce Mateřské centrum Karlovy Vary společně s Dobrovolnickým centrem Vlaštovka.
Záštitu nad akcí převzal náměstek
hejtmanky Petr Kubis a primátor
krajského města Petr Kulhánek.

(KÚ)

BLAHOPŘEJEME

100 let se dožívá 1. června 2018 Josef Langmüller z Ostrova a stále
je aktivním radioamatérem (OK1LU). Osobně znal mnoho předválečných amatérů vysílačů, včetně OK1AA, OK1AW a OK1FF. Přispěl
k zachování památky mnoha čs. veteránů amatérského vysílání tím,
že poskytl kopie jejich QSL lístků z poválečných let pro album historických QSL lístků, které je uveřejněno v elektronických publikacích
ČRK. Spolu s přítelem Vladimírem Štelclem, budoucím OK1HW, se
učil příjmu a vysílání morseové abecedy. Podílel se na založení radioklubu OK1KAD v roce 1953 a později se stal jeho předsedou. V roce
1960 získal čs. rekord v pásmu 1,25 GHz, spojením amplitudovou
modulací ze stanice OK1KAD z Klínovce s OK1KEP na Milešovce.
V září 1961 dosáhl dokonce světového rekordu v pásmu 10 GHz, když
navázal spojení se značkou OK1LU z Andělské Hory s OK1KAD na
Klínovci. Rekord však nemohl být uznán, protože u toho nebyl oficiální
komisař, byť ÚRK o to byl požádán. Panu Josefovi přejeme ještě mnoho
příjemných chvil strávených vysíláním na radioamatérských pásmech,
k nádhernému životnímu rekordu dožití se stých narozenin mu srdečně
blahopřejeme a přejeme dobré zdraví do dalších let. 
(KÚ)

Region se představil na
cyklistickém veletrhu
PRAHA Ačkoliv patří náš region
mezi nejmenší české kraje, co do počtu kulturních a přírodních krás se
naopak řadí k těm nejbohatším. Za
jeho krásami se lidé často vydávají
i na kole, vyznavačům cykloturistiky nabízí téměř dva tisíce kilometrů
cyklistických tras. Široká a ucelená
nabídka produktů a služeb v oblasti
cykloturistiky je také jedním z důvodů, proč se návštěvníci z celé České
republiky rádi vrací do našeho regionu. Však také letos Karlovarský
kraj nechyběl mezi vystavovateli
na cyklistickém veletrhu FOR BIKES, který se s více než třiceti tisíci
návštěvníky řadí mezi největší cyk-

listické veletrhy ve střední Evropě
a jehož devátý ročník se uskutečnil
v pražských Letňanech.
Na stánku Karlovarského kraje
byl již tradičně značný zájem o cyklomapy, tipy na výlety a doporučení
k návštěvám turistických cílů. Nabídka byla opravdu pestrá a rozhodně bylo z čeho vybírat. Návštěvníci
se navíc mohli dozvědět užitečné
informace o certifikovaných zařízeních Cyklisté vítáni, o půjčovnách
kol Českých drah či o možnostech
přepravy cyklistů v kraji prostřednictvím cyklobusů a vlaků. V neposlední řadě jim byl představen i oblíbený Trail park Klínovec.  (KÚ)

Peníze na automobil pro Michalku
se podařilo sehnat za 3 a půl měsíce
Sbírka na automobil pro těžce sla- dále plzeňské ZOO či zpravodaj-

Křesadlo 2017 Oceněnými dobrovolnicemi za uplynulý rok se staly MUDr. Hana Hnyková, Andrea Kafková, Pavlína Štyndlová a Zdeňka Stehlíková.
bozrakou Michalku končí. Podařilo skému portálu Regionzápad. Sbír
Foto: Stanislava Petele se vybrat 358 430 Kč. Třináctiletá ku podpořila mediálně též Krajská
dívka z Karlovarska trpí vážnou genetickou oční chorobou (Stargardtova chorova), vidí trochu jen na jedno oko. Tuto nemoc nelze bohužel
léčit ani operovat. Rodina potřebovala automobil, aby Míša nemusela
všude dojíždět autobusem.
„Děkujeme Kontu Bariéry za otevření sponzorského účtu, kam mohli
dárci zasílat své příspěvky“, říká iniciátorka a hlavní koordinátorka sbírky projektová manažerka Michaela
Kožíšková. „Oslovovaly jsme firmy,
nadace a další organizace, peníze
poslala řada jednotlivců.“
Na auto přispěly například nadace Světluška, nadace Leontinka či
ČSOB Fond pomoci. Karlovarský
kraj též vyslyšel prosbu o pomoc
a vyhlásil na automobil veřejnou
sbírku. Sbírkovou akci podpořilo
též město Karlovy Vary. Finance poslal např. Charitativní spolek Diana
Karlovy Vary či karlovarský Rotary
Club. Na auto přispěly dále firmy
Maternia, Amphenol, Chodos Chodov, Fellner a Helmer a další. Sbírku
podpořil také zpěvák Michal David.
Za mediální podporu patří velké poděkování Českému rozhlasu Plzeň,

Lukáš Marek V kategorii „Nejvšestrannější žák“ Národní soutěže digitální gramotnosti zvítězil student ostrovské průmyslovky. 
Foto: KÚ

· Opravy a výstavba
· komunikací
· chodníků
· parkovišť
· propustků

knihovna Karlovy Vary.
„Chtěly bychom s dcerkou velice
poděkovat iniciátorce a koordinátorce Michaele Kožíškové za organizaci celé sbírky na automobil, za
její snahu, zkušenosti, energii a pomoc, kterou věnovala naší rodině“,
říká maminka těžce slabozraké Michalky. „Děkujeme všem rodinným
příslušníkům, přátelům, nadacím
a firmám, prostě všem dárcům, kteří
na auto přispěli jakoukoliv částkou
a pomohli. Je to splněný sen, kterému pořád nemůžeme s dcerkou Michalkou uvěřit“.

VŠEM MOC DĚKUJEME!
Michalka a její maminka
Michaela Kožíšková
koordinátorka sbírky

· Vodorovné a svislé
dopravní značení
· Čištění vozovek

Nejdek
Krásná Lípa

Hazlov

· Autodoprava
www.uskk.cz
www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

V Ý S TAVA P S Ů

Otovice

Cheb

Sokolov

Bochov

Horní Slavkov

Provozovny
v Karlovarském kraji

Toužim
Velká Hleďsebe

začátek

9 • 00

Hipodrom Holoubek dostihové závodiště Dvory

26 • roč ník

Karlovarské krajské výstavy psů
doprovodný program • agility, dog dancing,
malování na obličej, v ýstava všech plemen
včetně loveckých (mimo NO)
vstupné • dospělí 50,- • děti od 3 - 15 let 30.• důchodci a ZTP 30.-

Pořádá: Kynologický klub Karlovy Vary - Dvory

· Údržba zeleně

Podpora manažerské práce na krajských školách
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Žáci karlovarské umprumky
zazářili v módní soutěži
KARLOVY VARY Letošní 100. výročí vzniku Československé republiky oslavili žáci z oboru Oděvní design Střední uměleckoprůmyslové
školy Karlovy Vary skvělým úspěchem. V celorepublikové soutěži
Avantgarda, která se již pravidelně
koná na výstavišti v Lysé nad Labem, vybojovali přední místa v kategorii První republika.
O výsledcích 23. ročníku soutěže
mladých módních tvůrců, do které
bylo přihlášeno na 60 kolekcí, rozhodovala porota složená z módních
návrhářů a stylistů v čele s Ninou
Provaan Smetanovou. Karlovarská
kolekce „In Bloom“ získala skvělé
druhé místo. „Inspirací této kolekce byla doba a tvorba Alfonse Muchy, zejména pak jeho Slovanská
epopej. Košile-chemis, v dnešní
době košilové šaty, tvoří její základ.
Vesty, boty i pokrývky hlavy jsou
inspirovány postavami z obrazů,“
upřesnila pedagožka Lenka Herzogová.

Další kolekce s názvem „Lets´
Dance“ byla oceněna třetím místem. „Její inspirací byla oděvní
tvorba s úžasnými modely Hany
Podolské, které byly vždy už na

Jak podpořit spolupráci škol a firem? Jak zavést do škol opravdové kariérové poradenství? Jakými
způsoby podporovat u žáků podnikavost? Jak posílit postavení odborného vzdělávání v rámci krajského
školství? Jak pracovat s nadanými žáky? To je pouze několik z mnoha otázek, které řeší projekt Krajský
akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje, ve zkratce KAP KK.

U nás před 100 lety. Výtvarná
soutěž pro děti připomene výročí

Hlavním účelem projektu, nad kterým má patronát Karlovarský kraj, je dávat dohromady ředitele
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Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji. Mezi nejzajímavější intervence patří
podpora spolupráce základních a středních škol v oblasti polytechniky, podpora podnikatelských
nápadů žáků a podpora práce kariérových poradců na školách.

Podpora manažerské práce
na krajských školách

Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje bude probíhat v těsné spolupráci

In Bloom Oděvní variace na téma Slovanské epopeje Alfonse Muchy skončila
s Karlovarským
krajem až do roku 2022. Je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a
druhá. 
Foto:
KÚ

vzdělávání.

OSLAVY 70 LET ZALOŽENÍ FK BANÍK SOKOLOV
SOBOTA 16. ČERVNA 2018
SPORTOVNÍ AREÁL BANÍK
Boženy Němcové 1780, Sokolov

15:00 - 20:00

- Otevření areálu a atrakcí
- Bungee Running, trenažér F1, čtyřtrampolína, skákací hrad se
skluzavkami a mnoho dalšího
- Fotobudka, malování na obličej

19:00

- Slavnostní program - ocenění významných osobností FKB

20:00

- Vystoupení kapely

KRÁLOVNA ČESKÝCH QUEEN REVIVALŮ

21:30

- Závěr a ukončení oslav

Připraveno ve
spolupráci s:

17:00

Jak podpořit spolupráci škol a fi- o profesní setkávání a výměny
Některé z akcí, na kterých se
rem? Jak zavést do škol opravdové názorů. Krajský akční plán přede- účastníci dohodli a zanesli je do
kariérové poradenství? Jakými vším formuluje cíle pro zlepšová- Krajského akčního plánu, jsou od
Krajský
rozvoje
vzdělávání
Karlovarského
způsoby podporovat
u žákůakční
pod- plán
ní výuky,
souvisejících
služeb
na letošního kraje
roku podpořeny pronikavost? Jak posílit postavení školách i pro profesionalizaci ma- středky z Evropského sociálního
Registrační
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624
odborného vzdělávání
v rámcičíslo:
nažerské
práce na školách. Právě fondu, a to prostřednictvím prokrajského školství? Jak pracovat proto jsou ústředními postavami jektu Implementace Krajského
s nadanými žáky? To je pouze ně- projektu ředitelé škol, zejména akčního plánu 1 v Karlovarském
kolik z mnoha otázek, které řeší středních a vyšších odborných kraji. Mezi nejzajímavější interprojekt Krajský akční plán rozvoje v kraji. Základním dokumentem vence patří podpora spolupráce
vzdělávání Karlovarského kraje, ve projektu pro období 2016 – 2019 je základních a středních škol v obzkratce KAP KK.
Krajský akční plán rozvoje vzdělá- lasti polytechniky, podpora podniHlavním účelem projektu, nad vání 1 (KAP 1). Naleznete jej spolu katelských nápadů žáků a podpora
kterým má patronát Karlovarský s dalšími informacemi o projektu práce kariérových poradců na škokraj, je dávat dohromady ředite- na školském portále www.kvksko- lách.
le krajských škol s lidmi z firem ly.cz. Mezi nejvýznamnější spoProjekt Krajský akční plán rozvoa s odborníky z různých oblastí lupracující instituce patří Karlo- je vzdělávání Karlovarského kraje
a institucí. Tito partneři se se- varský kraj, Krajská hospodářská bude probíhat v těsné spolupráci
tkávají na pracovních skupinách komora KK, Karlovarská agentura s Karlovarským krajem až do roku
s různým zaměřením, veřejných rozvoje podnikání, městské úřa- 2022. Je podpořen z Operačního
platformách, seminářích a prezen- dy, Magistrát města Karlovy Vary, programu Výzkum, vývoj a vzdětacích. Nejde samozřejmě pouze MŠMT a jím zřízené organizace.
lávání.
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624

Podpora manažerské práce na krajských školách
Jak podpořit spolupráci škol a firem? Jak zavést do škol opravdové kariérové poradenství? Jakými
způsoby podporovat u žáků podnikavost? Jak posílit postavení odborného vzdělávání v rámci krajského
školství? Jak pracovat s nadanými žáky? To je pouze několik z mnoha otázek, které řeší projekt Krajský
akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje, ve zkratce KAP KK.
Top partneři:

Hlavním účelem projektu, nad kterým má patronát Karlovarský kraj, je dávat dohromady ředitele
krajských škol s lidmi z firem a s odborníky z různých oblastí a institucí. Tito partneři se setkávají na
pracovních skupinách s různým zaměřením, veřejných platformách, semináříchKlubaobléká:
prezentacích. Nejde
samozřejmě pouze o profesní setkávání a výměny názorů. Krajský akční plán především formuluje cíle
pro zlepšování výuky, souvisejících služeb na školách i pro profesionalizaci manažerské práce na
školách. Právě proto jsou ústředními postavami projektu ředitelé škol, zejména středních a vyšších
Oﬁciální
partneři:
odborných
v kraji. Základním dokumentem projektu pro období 2016 – 2019 je Krajský akční plán
rozvoje vzdělávání 1 (KAP 1). Naleznete jej spolu s dalšími informacemi o projektu na školském portále
www.kvkskoly.cz. Mezi nejvýznamnější spolupracující instituce patří Karlovarský kraj, Krajská
hospodářská komora KK, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, městské úřady, Magistrát města
Karlovy Vary, MŠMT a jím zřízené organizace.
Agentura H production, s. r. o., Praha

www.hproduction.cz

AUTO

Některé z akcí, na kterých se účastníci dohodli a zanesli je do Krajského akčního plánu, jsou od
letošního roku podpořeny prostředky z Evropského sociálního fondu, a to prostřednictvím projektu
Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji. Mezi nejzajímavější intervence patří
podpora spolupráce základních a středních škol v oblasti polytechniky, podpora podnikatelských
nápadů žáků a podpora práce kariérových poradců na školách.
CHODOV - CHEB
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Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje bude probíhat v těsné spolupráci
s Karlovarským krajem až do roku 2022. Je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání.

Mediální partneři:

www.hokejkv.cz I #naplnoasrdcem
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Řešení pro zdraví lesů
i dřevozpracující průmysl
Karla Maříková
poslankyně
a krajská
zastupitelka
za SPD

Změny klimatu, extrémní výkyvy
počasí, sucho, zvyšující se teploty,
špatná druhová skladba stromů
má za výsledek zkázu lesů a nahrávají všem škůdcům. Pestřejší
druhová skladba umožňuje snadněji odolávat živelným katastrofám -polomům, ale také škůdců.
Kalamitní dřevo tvoří až 70 %
celkové těžby dřeva převážně napadené kůrovcem. Toto dřevo má
na trhu nižší cenu a v Evropě je ho
nyní přebytek. Snižovat pravděpodobnost kalamit důrazem na větší zastoupení smíšených porostů
a větší prostorovou rozrůzněnost
by mohla vyřešit certifikace lesů
FSC.   Lesní certifikací se rozumí
proces kontroly konkrétního lesa za
účelem zjištění zda-li je obhospodařován v souladu s ekologickými,
sociálními a ekonomickými kritérii
a požadavky definovanými Českým
standardem FSC. Tento certifikát

zákazníkům zaručuje, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaných
lesů. Pro vlastníky lesa je prestižním oceněním přírodě blízkého
lesního hospodaření. Zároveň FSC  
podporuje zaměstnávání místních
obyvatel, motivuje a vede zaměstnavatele k dalšímu vzdělávání
pracovníků a dává důraz také na
bezpečnost práce. Certifikace FSC
tak může přispět k řešení současných sociálních problémů v lesním
hospodaření a na venkově, podpořit místní zaměstnanost a rozvoj
venkova. Lesy v ČR jsou ze 70% certifikovány certifikačním systémem
PEFC, jehož standart však není
zárukou trvale udržitelného hospodářství, jelikož nezaručuje ochranu
lesní půdy před degradací, k níž
dochází na holosečích, neomezuje
jejich velikost nad rámec zákona,
negarantuje, že se z ekosystému
těžbou dřeva neodčerpá více živin,
než se do něj vrátí, nezaručuje zachování biodiverzity, jelikož nekvantifikuje kolik stromů by se mělo
nechat na dožití a k zetlení. PEFC
tak není zárukou trvale udržitelného obhospodařování lesů. Český
standard FSC naopak představuje
normativní podklad pro certifikaci
lesního hospodaření mezinárodním certifikačním systémem FSC

Krajské školství
Ing. Jaroslav
Bradáč
radní pro oblast
školství, mládeže
a tělovýchovy

Zastupitelstvo
Karlovarského
kraje na svém dubnovém zasedání
schválilo k další diskusi materiál,
který se zabývá oborovou strukturou středních škol v kraji. Jedná se
o část Analytickou a Strategickou,
která nabízí, na základě dostupných údajů, možné cíle a cesty,
kterými lze těchto cílů dosáhnout.  
K těmto materiálům, které budou
rozeslány nejširší veřejnosti, budou
v rámci diskuse přijímány připomínky, náměty, či návrhy na řešení.
Dokument je komukoliv k dispozici
k veřejnému sdílení na stránkách
Karlovarského kraje. Teprve po
zpracování a vyhodnocení připomínek bude navrženo, v několika
alternativách, konkrétní řešení,
které vyhodnotí, a hlasováním odsouhlasí celé zastupitelstvo.  
Podstatou problému je neustále
se snižující počet dětí, které přicházejí ze základních škol. Už dnes
mají mnohé školy potíže s ufinancováním provozu, a musí být dofinancovány z peněz města, či obce,
které tyto základní školy zřizují.
Problémy ještě zhoršují odchody
nemalé části nadanějších žáků na

www.kr-karlovarsky.cz

osmiletá gymnazia, a také zhoubný
vliv plošné a nedomyšlené inkluze,
který způsobuje přesuny žáků mezi
základními školami, podle podmínek, které na té či oné škole panují.
Přidáme-li k tomu obrovský
převis nabídky míst na středních
školách, jde logicky motivace ke
kvalitnímu vzdělání, studia vysněného oboru a následně úspěšné
kariery stranou. Nezřídka si mladý
člověk vybere školu ne podle toho,
co by sám chtěl, protože to často
ani sám neví, ale spíše podle toho,
kde je to nejpohodlnější, nejdostupnější, nejlehčí. Protože má takřka
stoprocentní záruku, že ho někam
„vezmou“. Důsledkem pak je, že
v dnešní době v kraji snad nenajdete obor, kde by nechyběli odborníci,
přestože nabídka míst a oborů je
široká, motivační stipendia také,
a přesto absolventi nejsou. Pokud
snad i ano, zaměstnavatelé je zhusta nechtějí, protože jejich úroveň
znalostí a schopností je tragická.
   Problémy a jejich příčiny jsou
dostatečně, protože už velmi dlouho, známé. Jen řešení se pořád
odkládá, na základě nejrůznějších výmluv a pseudoargumentů.
Spousta oponentů dokáže „odhodlaně“ vysvětlovat, co (podle jejich
mínění a skrytých zájmů) problém
ale vůbec „nevyřeší“. Ale, nikdo,
ani jeden oponent neřekne, co tedy
sám věcně navrhuje.   Jak dosáhnout potřebné kvality vzdělávání,
jak ji tedy hodnotit. Někomu vadí
celostátní přijímací zkoušky, další-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

na území ČR. Po této certifikaci je
zvýšená poptávka na světovém trhu
a českým podnikatelům by zajistila
konkurenceschopnost a snížil by
se export surového dřeva a zvýšil
se export dřevařských produktů
s vyšší přidanou hodnotou. V ČR je
takto certifikováno pouze 2% lesů
a poptávka jasně převyšuje nabídku. Certifikace je tržním nástrojem
a volbou vlastníka lesů, v případě
Lesů ČR toto náleží Ministerstvu
zemědělství, to ovšem nekoná
a spíše se certifikaci brání.   Lesní
společnosti každý rok vyvezou z tuzemska surové dříví za více než 11
miliard korun. Export by však mohl
být mnohem efektivnější. Přidaná
hodnota, která u prvotního pořezu
není velká, končí u našich sousedů,
kteří surovinu následně zpracují do
hotových výrobků. Česká republika
tak každoročně přichází přibližně
o 34 miliard korun. Pokud české
zpracovatelské firmy nebudou moci
efektivně nabídnout dostatek české
FSC suroviny a finálních výrobků
s vysokou přidanou hodnotou, po
které roste poptávka hrozí přesunutí jejich zakázek do zahraničí
a dojde k ohrožení 4000 pracovních míst přímo v tomto sektoru
a v návazném dodavatelském řetězci.
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Ostravská radost a karlovarské ticho
Ing. Jan Horník
senátor,
starosta města
Boží Dar
a zastupitel
Karlovarského
kraje za
STANKOAKD

V Ostravě se radují, zatímco na
Karlovarsku zavládla nejistota
a vznikla petice, kterou podepsalo
již přes 1.000 občanů. A proč to
všechno?
Toxické a páchnoucí kaly z ostravských lagun po činnosti firmy Ostramo budou převáženy k likvidaci
zplyňováním (zkapalňováním) v Sokolovské uhelné přes celou Českou
republiku. Celá technologie je údajně bezpečná a vyzkoušená při předchozí likvidaci kalů, které vznikly
činností samotné sokolovské firmy.
Lze jen doufat, že je to pravda.
Pochybnosti a nejistota však vyplývají ze způsobu, jakým se k věci
postavilo jak Ministerstvo životního prostředí ČR, tak Krajský úřad
Karlovarského kraje. Plánovaný
proces údajně nepotřebuje mít posudek vlivu na životní prostředí

(EIA) a tak stačilo pouze administrativně rozšířit již dříve udělené
integrované povolení k likvidaci toxických látek.
To však tvrdí lidé, kteří mohou mít
důvod přivřít oči před potenciálním
nebezpečím, protože ministerstvo
je rádo, že vyřešilo letitý problém
Ostravska a firmám jde o zajímavé
peníze. Paradoxní je, že totéž ministerstvo, které již léta diskutuje
s vybranými obcemi o umístění úložiště jaderného odpadu a s tím souvisejícím odškodněním, nedalo tentokrát většině obcí Karlovarského
kraje a jejich občanům ani včasnou
informaci o likvidaci toxických kalů
ani možnost se k této problematice
vyjádřit.
Na to, že je náš kraj ve všech možných oblastech - až na výjimky - skoro nejhorší z celé republiky, už jsme
si bohužel zvykli. Ale to, že je nám
lhostejné, že k nám stát přiváží
91.000 tun toxických kalů, s kterými si po desítky let nevěděl rady, to
mě osobně děsí. Připadá mi, že je to
asi někde dobře zaplacené, protože
nechat si do středu světových lázní
vozit jeden z nejnebezpečnějších toxických odpadů, to už musí mít někdo velikou politickou kuráž.

Ostravské kaly se v rámci republiky někde zlikvidovat musí, ale když
už to musí být v Karlovarském kraji,
tak se ptám, jaké za to dostane kraj
a jeho občané od státu odškodnění?
Dá za to stát kraji třeba miliardu
navíc na silnice II. a III. třídy? Po
celé republice, jako např. v Brně,
rozdává vláda v demisi fiktivní miliardy a co tedy dostane náš kraj?
Obávám se, že ani vindru. V našem
kraji se bohužel jedná o selhání
politiků na všech úrovních včetně
občanského sektoru. Možná i díky
netečnostem v takto důležitých
věcech pro náš kraj a jeho občany,
nám ani v budoucnosti nezbyde nic
jiného než se ve srovnání s jinými
kraji hledat zase jen na konci srovnávacích tabulek. Dovede si někdo
vůbec představit, jaké pozdvižení by
nastalo, kdyby se tyto toxické kaly
měly vozit třeba na jižní Moravu?
Myslím si, že občané Karlovarského kraje by si zasloužili aspoň
věcné a řádné vysvětlení této problematiky třeba v médiích, kde by
i oni měli možnost se k ní vyjádřit.
Zatím lze v médiích registrovat
pouze radostné ohlasy z Ostravska,
kdežto v Karlovarském kraji je ticho
po pěšině.

Ohleduplnost sluší
Ing. Josef Janů
radní pro oblast
regionálního
rozvoje
a informatiky

mu vadí státní maturity, snižování
nadměrné nabídky míst na školách
prý omezuje přístup ke vzdělání,
atd. atp.  
Jak tedy dosáhnout toho, aby do
jednotlivých studijních a učebních
S jarním sluníčkem nás to přirooborů nastupovali ti, kteří na to zeně vytahuje z aut na procházky
mají znalosti a kteří do školy na- a projížďky na kole. Volný pohyb
stoupí, protože to také sami chtějí. krajinou, kterou často prohřívá
Aby ti, kteří podcenili, nebo naopak
přecenili své schopnosti, měli šanci
korigovat své rozhodnutí. Aby měli
možnost dělat obor, jejž opravdu
chtějí a na který mají potřebné
schopnosti. A naopak, co s těmi,
kteří putují školami a učilišti kraje,
protože se jim většinou nechce nic
dělat, a zneužívají školský, a také
sociální systém?
Navržený dokument se snaží
vyvolat rozsáhlou diskusi a dát
dohromady úkoly a cesty, které
povedou ke žádanému cíli. Tak,
abychom našli co nejširší shodu.
K tomu je však potřebná i změna
atmosféry či názorových stereotypů
a omylů. Zejména těch lidí, kteří
si neustále spojují pojem vzdělanosti minimálně s maturitním vysvědčením, a ještě lépe s písmenky
před jménem či za jménem. Podle
našeho dlouhodobě zastávaného
názoru je vzdělaným člověkem každý, koho náš vzdělávací systém
dokáže kvalitně a dobře připravit
na své budoucí povolání. A je jedno,
jestli povahy řemeslné, technické,
úřednické, vědecké či intelektuální.
Důležité je jedině to, že je dobře připravený vykonávat svou práci.

sluníčko je prostě radost a svádí
k bezstarostnosti. Pokud pouze
korzujeme pěším pohybem, tak
případný střet je spíše věcí k pousmání, ale již střet s cyklistou
v lepším případě vžene slzy do očí.
A nyní jsme u té ohleduplnosti, kdy
stačí lehce cinknout pro upozornění, zvolnit tempo a usmát se když
se míjíme. Úsměv sluší každému
z nás a potěší dárce i obdarovaného.
Stejná ohleduplnost a vstřícnost
by se hodila i v projednávání na

první pohled neřešitelných problémů. Jako příklad si můžeme vzít
budoucnost krajského školství.
Asi všichni si uvědomujeme, že
jsme se ocitli v bodě, kdy je nutno
řešit, jak dál. Zdá se, že kdekdo ví
co nedělat, ale chybí definice cíle,
to k čemu směřujeme. Využijme
získaného času na setkávání a tříbení názoru, nezapomínejme na
to, že v zákopech se ještě nikdy nic
k dobrému nevyřešilo a tak „cinkněme“ a s vstřícným úsměvem
řešme.
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Sportovci roku 2017 jsou v kraji Gavlas,
Kubínová a Dušková, oceněný byl i Váňa

Sportovci roku 2017 Při dekorování vítězů v rámci slavnostního večera v Karlovarském městském divadle pózují ve spodní řadě zleva dostihový jezdec
a trenér Josef Váňa, plavkyně Vendula Dušková a stolní tenista Antonín Gavlas, za bikerku Veroniku Kubínovou převzala ocenění její sestra Romana. Nad
oceněnými v horní řadě obklopují hejtmanku Janu Vildumetzovou krajští radní (zleva) Martin Hurajčík, Dalibor Blažek a Josef Janů. 
Foto: KÚ
KARLOVY VARY Sportovci, trenéři a sportovní legendy, kteří dosáhli
výjimečných úspěchů či se zasloužili o rozvoj sportu v našem regionu, byli v polovině dubna oceněni
v Karlovarském městském divadle.
Hlavní cenu hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové
si odnesla závodnice na horském
kole Veronika Kubínová, plavkyně
Vendula Dušková a stolní tenista
Antonín Gavlas. Mimořádné ocenění získal dostihový jezdec a trenér
Josef Váňa.
Návrhy na ocenění mohly zasílat
všechny sportovní organizace působící v regionu do 9. února. Celkem

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA
VYHRAJTE POUKÁZKY
NA NÁKUP DO GLOBUSU.
SOUTĚŽÍME O 3 X 500 KČ.
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
DESÁTÉ NAROZENINY
GLOBUSU JENIŠOV
Výhercům, kterými jsou
Andrea Klarová - Nejdek,
Martin Šimek - Aš, Dana
Plocková - Františkovy Lázně
gratulujeme a zasíláme
jim poukázku na nákup do
Globusu v hodnotě 500 Kč.
Poctivá výroba Globus –
záruka čerstvosti a kvality
V síti hypermarketů Globus
můžete nyní nově narazit na
značku Poctivá výroba Globus.
U všech takto označených
výrobků máte jistotu, že jsou
čerstvé a z nejlepších surovin.
Díky vlastnímu řeznictví,
pekařství a restauraci ve všech
svých hypermarketech může
Globus svým zákazníkům
garantovat, že každý kousek
pečiva nebo masa, který si
zde koupí, je dílem poctivé
práce místních řezníků, pekařů,
kuchařů a cukrářů a byl
vyroben dle tradiční, osvědčené
receptury.
Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 6. 6. 2018
na e-mail:
karlovy.vary@mediaas.cz, zn.
Křížovka

bylo nominováno 123 sportovců,
z toho 91 jednotlivců a 32 kolektivů.
Komise Rady Karlovarského kraje
pro tělovýchovu a sport vyhodnotila
došlé nominace a následně doporučila Radě Karlovarského kraje ocenit 39 vybraných sportovců. „Chtěla
bych moc poděkovat všem za vzornou reprezentaci Karlovarského
kraje doma i v zahraničí. Jsem hrdá
na to, že z našeho regionu pochází
taková spousta vynikajících sportovců. Mé poděkování samozřejmě
patří i jejich trenérům a rodinám,
které je podporují na mnohdy složité cestě za vytouženými medailemi.
Věřím, že dnešní ocenění budou pro

sportovce motivací k dosažení dalších úspěchů,“ uvedla hejtmanka
Jana Vildumetzová.
Sportovci během slavnostního
večera převzali finanční šeky a nechyběly ani pamětní listy a talíře,
upomínající na tuto významnou
událost. Ceny do soutěže rovněž darovala firma Prom-IN, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem
doplňků stravy pro sportovce. Dva
ocenění navíc obdrželi od společnosti Algon Plus – Auto automobil
značky Hyundai i10 k bezplatnému
užívání po dobu 6 měsíců. Mezi
předávajícími byli kromě zástupců
Karlovarského kraje také bývalý

hokejový brankář Milan Hnilička,
veslař Zdeněk Pecka, bývalá československá reprezentantka v běhu
na lyžích Květa Pecková – Jeriová
a dostihový jezdec a trenér Josef Váňa. Večerem v Karlovarském městském divadle provázel legendární
sportovní komentátor Jaromír
Bosák. V rámci bohatého programu sportovcům zatančila skupina
Mirákl, zazpívali Ota Teuber a Michaela Nosková nebo například
Kristina Kůtková a Anna Vondráčková. Svým žonglérským uměním
pak přítomné hosty v sále pobavil
Kašpar Klepal. 
(KÚ)
Přehled oceněných najdete na straně 8.

BLAHOPŘEJEME SPORTOVCŮM
LEDNÍ HOKEJ
Dlouhé roky hokejové Karlovy Vary slýchaly, jak si v roce 1997 právo na
nejvyšší domácí soutěž koupily, teď si však účast v nejvyšší soutěži vydobyly přímo na ledě. A byla to od Energie suverénní jízda - od základní části, přes play off až po baráž. WSM ligu vídali diváci v karlovarské
KV Areně jedinou sezonu, teď už je na řadě znovu extraliga, karlovarská
verze 2.0. „Je určitě důležité, že jsme zůstali pohromadě a po loňském
sestupu se mohli zase porvat o extraligu,“ nechal se slyšet po návratu do
nejvyšší soutěže karlovarský centr Václav Skuhravý, kapitán týmu a také
jedna z ústředních postav klíčových okamžiků baráže. 
(KÚ)

VOLEJBAL
Volejbalisté Karlovarska jsou poprvé mistry extraligy. Ve finále play off
přehráli Kladno 3:0 na zápasy, stejně jako v semifinále posledního mistra z Českých Budějovic. „Titul pro mě znamená úplně všechno. Je to
směs únavy a obrovského štěstí, protože se nám podařilo postavit během
čtyř let klub i mančaft z nuly a titul je odměnou za práci, kterou jsme tomu všichni dali,“ prohlásil po zisku extraligového zlata šéf klubu Jakub
Novotný. Třikrát předtím skončilo Karlovarsko v semifinále, letos bylo
ovšem právě od téhle fáze soutěže k nezastavení.
(KÚ)

SPORT
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Sportovci Karlovarského kraje roku 2017. Tady je přehled oceněných
Nejlepší sportovec Karlovarského kraje
(cena hejtmanky Karlovarského kraje)
Antonín GAVLAS (stolní tenis)
SK TTC Františkovy Lázně z.s.
Úspěchy: 1. místo - Mistrovství České republiky 2017,
kategorie dvouhra muži, 2. místo - Mistrovství České
republiky 2017, kategorie družstva muži (klub SK TTC
Františkovy Lázně), Postavení na žebříčku ČR pro rok
2017 - 1. místo

Vendula DUŠKOVÁ (plavání handicapovaných)
SK KONTAKT Karlovy Vary, z.s.
Úspěchy: 3. místo - MS Mexico City - disciplína 400 m
volný způsob, 3. místo - MS Mexico City - disciplína 100
m prsa, Hry VIII. Letní olympiády dětí a mládeže Brno:
plavání handicapovaných - 1. místo celkové pořadí sportu, 1. místo - 100 m volný zp., 1. místo - 200 m polohový
závod
Veronika KUBÍNOVÁ (orientační závody na horských
kolech) - TJ Slovan Karlovy Vary, z.s.
Úspěchy: Mistrovství světa - 2 zlaté medaile, 2 bronzové
medaile kat. juniorka - Litva, Mistrovství Evropy - startovala za ženy ač juniorka, medaili nezískala - Francie,
Mistr ČR ve sprintu, Český pohár - 2. místo v kat. ženy
ač juniorka, Členka repre družstva v LOBu (lyžařský orientační běh)
Mimořádné ocenění hejtmanky Karlovarského kraje
Josef VÁŇA (dostihový sport)
Úspěchy: S osmi vítězstvími ve Velké pardubické a s
mnoha dalšími jezdeckými a trenérskými úspěchy se řadí
mezi největší postavy českého dostihového sportu.

Kategorie: Žáci - jednotlivci
Lukáš JURÁNEK (silniční triatlon)
X-Team BaNo K. Vary z.s.
Úspěchy: 1. místo - Hry VIII. Letní olympiády dětí a mládeže Brno, 2. místo - ZON Maďarsko Evropský pohár triatlon,
2. místo - Mistrovství republiky v triatlonu Tábor, 4. místo Kitzbuehl Evropský pohár triatlon, 1. místo - X terra Zittau
Heidi JURÁNKOVÁ (silniční triatlon)
X-Team BaNo K. Vary z.s.
Úspěchy: 1. místo - Hry VIII. Letní olympiády dětí a mládeže Brno, 1. místo - Český pohár v triatlonu seriál, 1. místo
- Mistrovství republiky v triatlonu, 1. místo - Mistrovství
republiky v aquatlonu, 1. místo - X terra Zittau Germany
3. místo - Kitzbühl Evropský pohár
Sára PETERKOVÁ (silniční a dráhová cyklistika)
Cykloteam Ostrov, z.s.
Úspěchy: 1. místo - Mistrovství ČR - dráha sprint družstev
2. místo - Mistrovství ČR - dráha 500 m s pevným startem,
3. místo - Mistrovství ČR - dráha sprint, 3. místo - Mistrovství ČR - dráha keirin, 3. místo - Mistrovství ČR - dráha vylučovací závod

Beach volleyball club Chodov,
zapsaný spolek (volejbal)
Členové: Veronika Kudrlová, Barbora
Klánová, Karolína Šoupalová, Michaela Mustabašičová, Jiřina Přibylová,
Aneta Trollerová, Radka Veselá, Kateřina Zapfová, Kateřina Matejková
Úspěchy: 2. místo - MČR v šestkovém
volejbalu (družstvo mladších žákyň)
Champions team, z.s. (karate)
Členové: Kateřina Štecová, Eliška Pokorná, Kristýna Vašíčková
Úspěchy: Mistryně světa kata team
žačky (Maďarsko), Mistryně Evropy
kumite team žačky a kata team žačky
Vítězky Polish open kata team a kumite team, Vítězky Slovakia open kumite
team

Martin RUBEŠ (sportovní šerm)
TJ Lokomotiva - šerm z.s.
Úspěchy: 1. místo - Světový pohár týmů Vancouver, 3. místo - ME v týmové soutěži Tbilisi, 5. místo - ME U23 Minsk,
13. místo - Grand Prix Budapešť, 10. místo - MS v týmové
soutěži Lipsko, Vítěz Českého poháru a seniorský reprezentant ČR
Martin ČECHMAN (dráhová cyklistika, sprint)
Armádní sportovní oddíl cyklistiky DUKLA BRNO
Úspěchy: 1. místo - Mistrovství ČR - dráha - sprint ELITE,U23 1. místo - Mistrovství ČR - dráha - keirin,ELITE,U23, 2. místo - Mistrovství ČR - dráha -1 km s pevným
startem
Silvie DITTERTOVÁ (golf)
Royal Golf Club Mariánské Lázně z.s.
Úspěchy:
1. místo - Národní žebříček ČGF MID AM
2. místo - Mezinárodní mistrovství ČR MID AM

Kategorie: Dorost, junioři - jednotlivci
Michaela Lucie HANZLÍKOVÁ (krasobruslení)
Sportovní krasobruslařský klub Mariánské Lázně, z.s.
Kategorie: Dospělí - sportovní kolektivy
Úspěchy: Mistryně ČR v kategorii juniorky, Mistryně ČR v
VK Karlovarsko, z.s. (volejbal)
kategorii seniorky, 3. místo na Four National ChampionČlenové: Jan Štefko, Daniel Pfeffer,
ships (Evropské mistrovské závody seniorských kategorií)
Michal Kriško, Ondřej Hudeček, He2. místo na Visegrad trophy (Evropské mistrovské závody
nri Treial, Tomáš Netrval, Tomáš Šido 19ti let)
roký, Zdeněk Málek, Marek Zmrhal,
Michal Sukuba, Daniel Končal
Úspěchy: 2. místo v Českém poháru
4. místo v UNIQA extralize muži

Jan KADLEC (minigolf)
TJ MG Cheb, z.s.
Úspěchy: 2. místo - MČR - junioři, 8. místo - MEJ - junioři
ve hře na rány, 4. místo - MEJ - junioři ve hře na jamky
3. místo - MEJ - družstvo juniorů (reprezentace)

TJ Baník Sokolov z.s. (vzpírání)
Členové: Kamil Kučera, Jiří Orság, Richard Tkáč, Emil Balog, Lukáš Cibulka, Michal Michalíček, Oldřich Bílý,
Martin Šihovec, Jiří Bárnet
Úspěchy: 1. místo (mistr ČR) - Extraliga družstev mužů ve vzpírání 2017 družstvo obhájilo titul z roku 2016

Ondřej ČERNÝ (běh na lyžích)
LK Slovan K. Vary z.s.
Úspěchy: 1. místo - 7 km klasicky (Zadov), 1. místo - 3 x
5 km klasicky (Horní Mísečky), 2. místo - 10 km klasicky
(Jablonec n. Nisou), 2. místo - team sprint (Zadov), 11.
místo sprint bruslením (Erzurum - Turecko, Europen
Younth Olympic Festival)

Lukostřelecký klub ESKA Cheb z.s.
(lukostřelba - kladkový luk)
Členové: Martina Zikmundová, Petra
Zikmundová a Martin Vaněk
Úspěchy: 2. místo na MČR v terčové
lukostřelbě - kladkový luk družstva

Marek LIŠKA (silniční a dráhová cyklistika)
Cykloteam Ostrov, z.s.
Úspěchy: 1. místo - MČR - dráha - vylučovací závod, 2.
místo - dráhová cyklistika - stíhací závod družstev, 3. místo
- mistrovství ČR - dráhová cyklistika - olympijské omnium,
3. místo na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže v Brně - dráhová cyklistika - stíhací závod na 2 km
Kategorie: Handicapovaní sportovci
Nicole HABERMANNOVÁ (plavání handicapovaných)
Martina ZIKMUNDOVÁ (lukostřelba - kladkový luk)
SK KONTAKT Karlovy Vary, z.s.
LK ESKA Cheb z.s.
Úspěchy: XXII. MČR (Brno): 3. místo - 50 m znak / štafety,
Úspěchy: 1. místo - MČR v terčové lukostřelbě (kategorie
3. místo 4 x 50VZ, 3. místo 4 x 50PZ (Habermannová, Dušdorost), 1. místo - MČR v terčové lukostřelbě (kategorie
ková, Flekačová, Voráček), Hry VIII. letní olympiády dětí a
dospělých), Jako reprezentanka ČR se zúčastnila Evropmládeže Brno - plavání handicapovaných: 2. místo 100 m
ského poháru v Poreči (Chorvatsko), Evropského poháru
znak, 3. místo 100 m volný zp., 3. místo 200 m pol. závod
Marathon (Řecko) a MS Rosário (Argentina)
Jolana VRZALOVÁ (sjezdové lyžování)
TJ Jáchymov z.s.
Úspěchy: Vicemistryně České republiky v obřím slalomu v
kategorii juniorek do 18 let, 6. a 7. místo ve sjezdu na mezinárodních závodech FIS v Innerkrems, 2. místo ve sjezdu v
celkovém žebříčku ČR za rok 2017 v kategorii juniorek do
20 let

Miroslav HRBEK (sledge hokej)
Sportovní klub vozíčkářů Sharks, z.s.
Úspěchy: 3. místo v české sledgehokejové lize (2017) za
klub Sportovní klub vozíčkářů Sharks, z.s, 1. místo v mezinárodním kvalifikačním turnaji o postup na paralympiádu
do Koreje

Martin ELIÁŠ (karate)
Karate klub Tygr Karlovy Vary, z.s.
Úspěchy: 3. místo - Euro Grand Prix Plzeň 2017 - kumite st.
Kategorie: Trenéři
žáci + 55 kg, 1. místo - Národní pohár žactva 1. kolo - ku- Kategorie: Dorost, junioři - sportovní kolektivy
Monika ŠKORNIČKOVÁ (krasobruslení)
TJ ROTAS Rotava z.s. (vzpírání)
mite st. žáci + 60kg, 1. místo - Grand Prix Ústí nad Labem
Sportovní krasobruslařský klub Mariánské Lázně, z.s.
Členové: Daniela Zronková, Nikola
2017 - kumite st. žáci + 60kg, 1. místo - kumite dorost. +70
Úspěchy: Svěřenci trenérky se v roce 2017 účastnili MČR
Zronková, Michaela Malá, Sabina
kg, 1. místo - Mistrovství ČR (WKF - olymp. karate)
(žákovské kategorie,) kde získali 2 x 3. místo, 6. místo, 7.
Satlerová
Marek POLHOŠ (vzpírání)
místo a 14. místo. V roce 2017 se její svěřenkyně Michaela
Úspěchy: 1. místo na Mistrovství ČR v
TJ Baník Sokolov, z.s.
Lucie Hanzlíková stala mistryní ČR.
Plzni - družstvo juniorek
Úspěchy: ME juniorů 15 - 17 let Kosovo: 5. místo v trhu, 6.
Lucie MARKUSKOVÁ (atletika)
místo v nadhozu, 6. místo ve dvojboji, MČR juniorů do 17
Triatlet Karlovy Vary z.s.
let: 1. místo v trhu, 1. místo v nadhozu, 1. místo ve dvojboji
Úspěchy: Trenérka mládeže, vedoucí trenérka SportovníLK Slovan K. Vary z.s. (běh na lyžích)
MČR starších žáků: 1. místo v nadhozu, 2. místo v trhu, 2.
ho střediska mládeže řízeného Českým atletickým svazem.
Členové: Jakub Walchedseder, Adam
místo ve dvojboji
Vede nejúspěšnější tým společně s dalšími trenéry klubu v
Picura, Ondřej Černý
Stanislav SZTRAPEK (atletika)
kategorii atletických přípravek.
Úspěchy: 1. místo - štafeta starší doSKP Union Cheb, z.s.
rostenci 3 x 5 km klasicky (Horní MíSlavomír RYCHNAVSKÝ (vzpírání)
Úspěchy: 2. místo na MČR v hale na 300 metrů v kategorii
sečky)
TJ Baník Sokolov, z.s.
žactva
Úspěchy: Trenér reprezentace do 18 let - V4 - 3. místo
Připravoval reprezentanty ČR v mládežnických + dospělých
kategoriích v oddíle na ME + MS mužů 2017
SKP Union Cheb z.s. (atletika)
Členové: Aneta Tiralová, Markéta PeRobert AUBRECHT (fotbal)
trikovičová, Šárka Sabadinová, KateVladimír ZÍSKAL (sportovní střelba)
FK Baník Sokolov a.s.
řina Jarošová
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub UNION Cheb
Úspěchy: Patří k velmi talentovaným ofenzivním hráčům
Úspěchy: 3. místo na MČR na dráze
Úspěchy: Mistrovství ČR - 1. místo Český pohár talentovaFK Baník Sokolov. Je reprezentantem České republiky do
ve štafetě 4 x 100 metrů v kategorii
né mládeže 2017
patnácti let. Nastupuje v kategorii U15 na postu ofenzivjuniorky
Krajský přebor Karlovarského kraje - 1. místo, 2. místo, 3.
ního záložníka, je rychlostně a kombinačně velmi dobře
místo
vybaven.
Kategorie: Žáci - sportovní kolektivy
TJ Slovan Karlovy Vary, z.s.
(oddíl plavání)
Členové: Nicole Harmašová, Karolína
Juštíková, Karolína Kotlánová, Viktorie Meruňková
Úspěchy: 3. místo - Letní MČR Ostrava, štafeta 4 x 50 PZ (4 x 50 VZ, 4.
místo)
SKP Union Cheb, z.s. (atletika)
Členové: Adam Had, Daniel Vaidiš,
Lukáš Petrikovič, Stanislav Sztrapek
Úspěchy: 2. místo na MČR na dráze
ve štafetě 4 x 300 metrů v kategorii
žactva
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Kategorie: Dospělí - jednotlivci
Kategorie: Sportovní legenda, funkcionář
Petr KOPFSTEIN (letecká akrobacie)
Petr TARANT (sportovní střelba/funkcionář, trenér) AEROKLUB TOUŽIM z.s.
ČSS, z.s. - Sportovně střelecký klub Policie UNITOP Sokolov
Úspěchy: Red Bull Air Race:, 6. místo v USA, San Diego, 2.
Je dlouholetým aktivním funkcionářem Českého střeleckémísto v Japonsku, 5. místo v Maďarsku, Budapešť, 4. mísho svazu a Karlovarského krajského sdružení.
to v Rusku, Kazaň, 5. místo v USA, Indianopolis, Celkové
Má největší podíl na výstavbě a dalším zlepšování sMarie
umístění po sezoně 2017 - 5. místo
Karel DUŠEK (terénní triatlon)
X-Team BaNo K. Vary z.s.
Úspěchy: 2. místo - Evropský pohár - Xterra Germany - kategorie 20 - 24 let, 3. místo - Evropský pohár - Xterra Francie - kategorie 20 - 24 let, 3. místo - Mistrovství světa (USA,
Hawai) - Xterra - kategorie 20 - 24 let

Marie BRDOVÁ (florbal)
Florbal Sokolov, z.s.
Paní Marie Brdová dlouhá léta učila na základní škole v Sokolově a byla (je) členkou České obce Sokolské. Pod Sokolem se před cca 20 lety začala věnovat florbalu a bez nadsázky ji lze označit za průkopnici tohoto sportu v kraji.
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