MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE
Ročník 17 • číslo 9 • září 2019 • 132 000 výtisků ZDARMA do schránek 

ZPRÁVY Z KRAJE
Senior Expres bude sloužit
v dalších 4 městech a obcích
Nová Role, Chyše, Velká Hleďsebe
a Královské Poříčí. Celkem 4 města a obce získají dotaci z krajského
rozpočtu na pořízení takzvaného
Senior Expresu. Jde o automobil,
který může posloužit seniorům
i lidem se zdravotním postižením
k odvozu na nákup či k lékaři.
„V dotačním programu na pořízení Senior Expresů pro obyvatele
ve městech a obcích našeho kraje
jsme měli připraven celkem 1 milion korun, přičemž každý žadatel
může získat maximálně 250 tisíc
korun. O příspěvek žádalo ještě
město Žlutice, které ale nakonec
žádost zrušilo,“ vysvětlil krajský
radní Josef Janů s tím, že se zavedení Senior Expresů ve městech
a obcích velmi osvědčilo. V současnosti už službu využívají lidé
v Aši, Mariánských Lázních, v Ostrově, Kraslicích, Tuřanech, Josefově, v Jindřichovicích a Podhradí. „Počítáme s tím, že i v příštím
roce vyčleníme v tomto programu
obdobnou částku, abychom městům a obcím mohli podporu na
pořízení Senior Expresu poskytnout,“ uzavřel Josef Janů.  (KÚ)
Dětský domov v Plesné je
zrekonstruovaný
Odloučené pracoviště Dětského
domova Karlovy Vary a Ostrov
v Plesné se po mnoha letech dočkalo rekonstrukce. V objektu
byla vyměněna okna, dveře a podlahová krytina, naistalovány nové rozvody elektřiny a internetu
a stavebními úpravami prošly i sociální zařízení a pokoje, které jsou
postupně vybavovány moderním
nábytkem. Celkové náklady se
vyšplhaly na téměř 8 milionů korun. Dětský domov v Plesné byl již
delší dobu ve špatném technickém
stavu. Díky stavebním úpravám
budovy v Nádražní ulici se podařilo vybudovat samostatné pokoje
pro dospívající děti a tím se přiblížit ke standardům běžným v zařízeních pro výkon ústavní výchovy,
kdy v jednom pokoji bydlí maximálně dvě děti. V objektu vzniklo
také nové zázemí pro pedagogické
a technicko-hospodářské pracovníky. Ke zvýšení bezpečnosti obyvatel domova by pak měl přispět
nový kamerový systém. V současné době je kapacita domova ze
sta procent naplněna. Žije zde na
čtyřicet dětí rozdělených do pěti
rodinných skupin.

(KÚ)
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Babičkou roku je Marie Kozlová z Mariánek

Babička roku Karlovarského kraje
Vladimír Hron a Iveta Maroušková. 

Na snímku společně na pódiu pózují (zleva) Oldřiška Csáková, hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, Marie Kozlová, Marie Karhánková, moderátor soutěže
Foto: KÚ

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Celkem 8
finalistek soutěžilo na začátku září
v Mariánských Lázních o titul Babička roku Karlovarského kraje. Zlatou Babičkou roku 2019 se stala Marie Kozlová z Mariánských Lázní,
která kromě toho získala ve svých 84
letech titul Nejstarší Babička roku
v soutěži. Stříbrná Babička roku je
Marie Karhánková z Velké Hleďsebe
a třetí místo získala Oldřiška Csáko-

vá z Chebu. Titul Babička Sympatie
má na základě hlasování publika
Iveta Maroušková z Karlových Varů.
Společně s Karlovarským krajem
soutěž organizuje společnost SunDrive Communications. Cílem akce
je ocenit seniorskou generaci, jež
má v rodině výsadní místo, dokáže
ji stmelit a bez ohledu na věk se věnuje vnoučatům i svým koníčkům.
Nominovat bylo možné babičky ve

věku od 55 let s trvalým pobytem
v našem regionu. „Všem nominovaným i vítězkám patří velký obdiv
a můj dík, že se do soutěže přihlásily.
Mají úžasnou odvahu a elán. Děkuji
také všem, kteří akci zorganizovali,
a hlavně divákům, kteří přímo v sále vytvořili nádhernou atmosféru
pro jednotlivé soutěžící,“ uvedla
hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. Ta také stála v čele poroty

společně s náměstkem hejtmanky
Martinem Hurajčíkem, 2. místostarostou Mariánských Lázní Miloslavem Pelcem a zástupci seniorských
organizací.
Soutěžilo se ve třech disciplínách
- rozhovor, ukázka vlastní tvorby
a módní přehlídka. Vítězku a ostatní
finalistky odměnili diváci bouřlivým
potleskem a při vyhlašování jednotlivých míst došlo i na slzičky.

Vítězka Marie Kozlová získala jednodenní zájezd podle svého výběru,
květiny a další dárky, stejně jako
byly obdarovány i další účastnice
z osmičky finalistek. Celé odpoledne
bavil soutěžící i sál hotelu Continental nabitý k prasknutí populární moderátor, imitátor a zpěvák Vladimír
Hron. Zlatá Babička roku postupuje
do celostátního finále, které se koná
18. listopadu v Olomouci. 
(KÚ)

Po cestě do kraje vláda řešila D6, pak i Thermal
Cesta členů vlády vedla kromě Karlových Varů také do Josefova, Lomnice a Rotavy
KARLOVARSKÝ KRAJ V závěru
srpna přijel do Karlovarského kraje
předseda vlády Andrej Babiš spolu
s některými ministry. Cílem jejich
cesty se stal hotel Thermal, kde se
plánuje velká rekonstrukce hotelové části a chátrajícího bazénového
centra, ale navštívili také obce Josefov, Lomnice a Rotava. Na své
cestě do regionu se vládní činitelé
zastavili na rozestavěné dálnici
D6 u Krušovic a u karlovarského
Doubského mostu, jehož oprava
by měla být hotova začátkem prosince.
Společně s nimi přijela na prohlídku rozestavěného úseku D6
u Krušovic i hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. Ta před časem
premiéra i ministra požádala, aby
změnili stanovisko ministerstva dopravy, které chtělo na části budoucí
D6 mezi Bošovem a Karlovými Vary zúžit silnici z 25,5 metru na 21,5
metru, řidiči by navíc museli jezdit

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

rychlosti 110 km/h. Jako důvod ministerstvo dopravy uvedlo, že úsek
není intenzivně dopravně vytížený.
Kraj to razantně odmítl s tím, že
chce v celém úseku od Karlových
Varů do Prahy plnohodnotnou dál-

nici. Premiér Babiš podpořil kraj
v tom, že D6 musí mít veškeré parametry dálnice, a na základě toho
vyzval ministra dopravy Vladimíra
Kremlíka, aby ihned stanovisko
změnil a řešil to s Ředitelstvím sil-

nic a dálnic. „Chtěla bych moc poděkovat panu premiérovi za pochopení celé situace a předání pokynu
k okamžitě nápravě. Karlovarský
kraj čeká na dokončení dálnice do
Prahy mnoho let a zaslouží si v celém úseku odpovídající dálniční
spojení,” zdůraznila hejtmanka.
V hotelu Thermal premiér Andrej
Babiš společně s ministryní financí Alenou Schillerovou představili
detaily očekávané rekonstrukce
hotelu a především bazénu, který
je ve špatném stavu. Jak uvedla
ministryně financí, stát bude plně
respektovat architektonickou koncepci areálu Thermalu a vycházet
z této podoby i při přestavbě hotelu
a vzniku bazénového centra. Premiér doplnil, že by chtěl, aby veškeré práce byly hotovy do 1. června
2021. Na kompletní rekonstrukci
hotelové, kongresové a bazénové
Hotel Thermal Kompletní rekonstrukce hotelové, kongresové a bazénové části půjde celkem 580 milionů
části by měla být hotová do 1. června 2021. 
Foto: KÚ korun. Bazén i s jeho okolím, kde

chce společnost Saunia.cz vybudovat špičkové relaxační a wellness
centrum, bude otevřen široké veřejnosti. Za veškerou práci, která
vyústila v podpis smlouvy ohledně
bazénového centra a za chystanou
rekonstrukci poděkovala přítomným hejtmanka Jana Mračková
Vildumetzová: „V anketě Deníku,
co je největší ostudou Karlovarského kraje, se čtenáři vyjádřili, že
bazén hotelu Thermal. Jsem proto
moc ráda, že se našla společnost,
která vybuduje nové bazénové centrum a wellness. Já i paní primátorka Andrea Pfeffer Ferklová jsme
v orgánech společnosti spravující
Thermal a budeme moci bedlivě
dohlížet na všechny realizační kroky, které se týkají všech částí oprav
hotelu. Pro nás je ale nejdůležitější
bazénová část. Děkuji za všechnu
práci, která předcházela podpisu
smlouvy a věříme, že se všechno
podaří,“ dodala hejtmanka.  (KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVY Z KRAJE
Na údržbu tras pro běžkaře
půjde 1,1 milionu
Stejně jako v uplynulých letech
podpoří také v tomto roce Karlovarský kraj údržbu a budování lyžařských běžeckých tras v regionu. „Vzhledem k tomu, že žádosti
převyšovaly alokaci dotačního
programu, museli jsme všem žadatelům dotaci rovnoměrně pokrátit. Každý žadatel tak obdrží
příspěvek ve výši 67 procent požadované částky. Zároveň jsme
hovořili o tom, že by bylo vhodné
kvůli převisu žádostí do budoucna alokované prostředky navýšit.
Obliba běžeckého lyžování v kraji neustále stoupá a je potřeba zajistit sjízdnost všech stávajících
tras i rozvoj dalších,“ upřesnil
Josef Janů, radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového
řízení a informatiky. Celkem bylo
přijato 14 žádostí ve výši 1 683
000 korun, žadatelé z řad měst,
obcí a spolků by si měli nakonec
rozdělit více než 1,1 milionu korun. A příklady využití? První
Krušnohorská využije příspěvku
201 tisíc korun k údržbě lyžařských běžeckých tras v centrálním a západním Krušnohoří. Biatlonový spolek Eduard použije
46 tisíc korun na úpravu tratí ve
stejnojmenném areálu nad Jáchymovem. Dobrovolný svazek
měst a obcí Kraslicka, jenž se zde
již několik let stará o strojovou
úpravu bílých stop, se dočká podpory 112 tisíc korun. 
(KÚ)
Veřejná prostranství budou
bezpečnější
Ochranu vytipovaných veřejných prostranství v regionu, kde
se konají hojně navštěvované
veřejné akce, zvýší Karlovarský
kraj. Na projekt „Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském
kraji“ dostal dotaci od ministerstva vnitra ve výši 1, 5 milionu
korun. Kromě jiného pořídí zábrany proti nájezdu vozidla pro
Karlovy Vary, Sokolov a Cheb.
Na svém jednání záměr schválila Rada kraje. „S ohledem na
dění ve světě i v Evropě musíme
počítat s novými bezpečnostními riziky a hrozbami. I když je
situace v regionu v současnosti
bez problému, chceme být připraveni. Proto považujeme za
důležité zvýšit bezpečnost na
akcích, které jednotlivě navštěvuje více než 10 tisíc lidí včetně
zahraničních turistů. Bezpečnost
návštěvníků je pro nás prvořadá.
Ve spolupráci s krajským policejním ředitelstvím jsme vytipovali
čtyři takové události. Pro tyto akce bude vytvořený bezpečnostní
plán a společně s organizátory
se tento plán odrazí v organizaci
konkrétní akce,“ uvedl Petr Kubis. Podle náměstka hejtmanky
jde o následující akce: Mattoni
½Maraton Karlovy Vary, Huráá
prázdniny – mezinárodní soutěž
ohňostrojů v Sokolově, Den horníků – hornická pouť Sokolov
a chebské vánoční trhy. Projekt
již v současné době realizuje společnost CyberG Europe. (KÚ)
Den železnice: na koleje vyjela i Šlechtična
Jízdy parním vlakem a historickými autobusy, výstava lokomotiv, šlapací drezína Václava Zahrádky, modelová kolejiště, výstavu ve voze Václava Simbartla
či výstava unikátních fotografií
Jindřicha Nového z prostředí železnice v Karlovarském kraji, komentované prohlídky dopravní
kanceláře SŽDC. To vše a mnoho
dalšího čekalo na návštěvníky
regionálního Dne železnice v sobotu 7. září v Karlových Varech.
Milovníci železniční historie se
odsud (a pochopitelně i nazpátek) mohli svézt parními vlaky
v čele s historickou lokomotivou
Šlechtična do Sokolova, Ostrova, Lokte, Nové Role či Chodova.
Karlovarský kraj také tradičně
připravil soutěž o volné vstupenky do parního vlaku. Projekt
vznikl pod záštitou hejtmanky
Jany Mračkové Vildumetzové ve
spolupráci se Správou železniční
dopravní cesty a ČD Cargo.

(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Vesnice Karlovarského kraje 2019: Hazlov oslavil titul
HAZLOV V Hazlově, jenž se nachází zhruba v polovině cesty mezi
Chebem a Aší, se v pátek 16. srpna
konaly oslavy zisku titulu Vesnice
Karlovarského kraje roku 2019. Starostce obce Lence Dvořákové i jejím
obyvatelům přijela pogratulovat
hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová spolu s dalšími kolegy z vedení kraje. Oceněny však byly i další
obce, které se do pětadvacátého ročníku populární soutěže přihlásily.
Oblíbenou soutěž každoročně vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova

ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Jejím cílem je
povzbudit venkovské obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova
a zároveň ukázat, co všechno se jim
daří realizovat. Celkem se do ní letos přihlásilo na 205 obcí, přičemž
jen z Karlovarského kraje jich bylo
22. Konkrétně se jednalo o Hazlov,
Ovesné Kladruby, Podhradí, Velkou
Hleďsebi, Drmoul, Křižovatku, Libou, Luby, Milhostov, Starou Vodu,
Hájek, Hroznětín, Kyselku, Nové

Hamry, Sadov, Doupovské Hradiště, Velichov, Pilu, Horní Blatnou,
Těšovice, Krásno a Lomnici.
„Úspěch v této soutěži svědčí nejenom o schopnostech šikovných
starostů, ale je to zásluha také občanů, spolků, podnikatelů a dalších
subjektů působících v obci, kteří se
aktivně zapojují do veřejného dění.
V případě vítězného Hazlova se pak
krásně ukazuje, jak se obec rozvíjí
a jakým bohatým společenským životem žije. Nejenom paní starostce
Lence Dvořákové, ale všem jejím

obyvatelům ze srdce moc a moc
blahopřeji a budu velmi držet palce
v celostátním finále,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová během slavnostního vyhlášení
výsledků soutěže a vyzvala všechny
občany Karlovarského kraje, aby
vítěznou obec podpořili také ve veřejném hlasování.
Vítězný Hazlov byl komisí oceněn
především za komplexní rozvoj celé
obce, za bohatý spolkový, kulturní
a společenský život a za příkladnou
péči o veřejná prostranství, zeleň

a vodní plochy. Výborně obec spolupracuje s podnikatelskými a zemědělskými subjekty, zaměřuje se na
práci s dětmi a výchovu k ochraně
životního prostředí. Hazlov, který se
pyšní Zlatou stuhou, zároveň bude
hájit barvy našeho regionu v celostátním kole, jež proběhne 14. září
2019 na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Hlasovat pro Hazlov
můžete na internetových stránkách
www.vesniceroku.cz/o-soutezi/
isoutez.
(KÚ)

VESNICE ROKU
Stuhy
• Zlatá stuha - vítěz krajského kola: Hazlov (okres Cheb)
• Modrá stuha - za společenský život: Krásno (okres Sokolov)
• Bílá stuha - za činnost mládeže: Hroznětín (okres Karlovy Vary)
• Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí: Kyselka (okres Karlovy Vary)
• Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Stará Voda (okres Cheb)
Diplomy
• Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Lomnice (okres Sokolov)
• Diplom za vzorné vedení kroniky: Drmoul (okres Cheb)
• Diplom za rozvíjení komunitního života: Libá (okres Cheb)
• Diplom za kvalitní květinovou výzdobu: Velká Hleďsebe (okres Cheb)
• Diplom za příkladnou péči o zástavbu obce: Milhostov (okres Cheb)
Mimořádná ocenění
• Mimořádné ocenění za příkladnou péči o zadržování vody v krajině: Křižovatka (okres Cheb)
• Mimořádné ocenění za mezigenerační spolupráci: Těšovice (okres Sokolov)
Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích: Ovesné Kladruby
(okres Cheb)
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
• Kategorie A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: Podhradí (okres Cheb) – zpřístupnění hradní věže
• Kategorie B – obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: Velichov (okres Karlovy Vary) – oprava
kostela Nanebevzetí Panny Marie
• Kategorie C – nové venkovské stavby: Hájek (okres Karlovy Vary) – altán na odpočinkové zóně
Zvláštní ocenění
• Zvláštní cena hejtmanky za péči o válečné hroby: Sadov (okres Karlovy Vary)
• Zvláštní ocenění komise - osobnost roku - starosta: Pila – Stanislav Hoffman (okres Karlovy Vary)
• Objev roku: Doupovské Hradiště (okres Karlovy Vary)
Čestná uznání
• Čestné uznání za záchranu historického dědictví: Luby – rodinná hrobka Baštů (okres Cheb)
• Čestné uznání za péči o památné místo: Nové Hamry – památník na místě bývalého kostela v Jelení (okres
Karlovy Vary)
• Čestné uznání za udržování krušnohorských tradic: Horní Blatná – muzeum (okres Karlovy Vary)

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
Mračková Vildumetzová bude lidem na Krajském úřadě Karlovarského kraje k dispozici tentokrát
21. října od 15.00 hodin. Stačí si
Ř Í J N A jen trochu 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 ve starobním důchodu bude také znovu k dispozici právní poradna krajského úřadu, konat se bude jako obvykle první středu
v měsíci, tentokrát to tedy bude 2. října. 
(KÚ)
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Spáleniště v Chebu je skutečným domovem
aneb úspěšných 19 let ředitelky Hany Marešové
CHEB Dlouhých devatenáct let
vedla z pozice ředitelky Domov
pro seniory Spáleniště v Chebu.
Pod vedením Hany Marešové viditelně zkvalitnil svou péči o klienty
a výrazně lepší jsou také pracovní
podmínky zaměstnanců. Až do odchodu do důchodu si „své“ ředitelky lidé vždy vážili pro její obětavou
práci, vysokou profesionalitu, znalosti v oblasti sociální a zdravotní
i lidský přístup v domově, ale například také pro její dobrovolnickou
činnost v poskytování psychoterapie pro onkologicky nemocné ženy.
Však také Hana Marešová získala
v roce 2019 společně se svým kolektivem pracovníků Cenu kvality,
kterou uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Stejné
ocenění získaly mimochodem další
tři domovy pro seniory zřízené Karlovarským krajem.
Za to vše se sluší Haně Marešové
poděkovat.

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Hana Marešová Exředitelka DPS Spáleniště ve společnosti náměstka hejtmanky Petra Kubise.
Foto: KÚ
Ředitelkou Domova - penzionu
pro důchodce Spáleniště v Chebu
se stala 1. ledna 2003. Tehdy domov
poskytoval především ubytování
a částečně i péči seniorům zejména

z Chebu a okolí. Se vznikem zákona o sociálních službách došlo
od roku 2007, pod jejím pečlivým
a profesionálním vedením, postupně k transformaci zařízení, které

začalo poskytovat sociální službu
s názvem domov pro seniory. Tím
také došlo ke změně názvu na příspěvkovou organizaci Domov pro
seniory Spáleniště v Chebu.
Hana Marešová za organizaci
uzavírala nové smlouvy o poskytování sociální služby s původními uživateli penzionu, zasadila se
o proškolení personálu, který začal poskytovat svým charakterem
jinou pobytovou sociální službu
a to v rozsahu 24 hodin. Zaměřila
se zejména na osoby v nepříznivé
sociální situaci, vyžadující úkony
pravidelné péče. K tomuto nastavila nová pravidla a vnitřní předpisy
v organizaci.
V průběhu let zajišťovala v domově také investiční akce. Za nejvýznamnější a tedy nejnáročnější akci
lze považovat celkovou rekonstrukci vnitřních prostor domova včetně
vybavení. Rozdělená byla do sedmi
etap, probíhala od roku 2008 do ro-

ku 2012 a vyšla na přibližně 49 milionů korun. Je třeba podotknout, že
při plném provozu domova. Při této
stavební akci došlo k výměně oken
v části budovy užívanou uživateli
domova, k výměně výtahů a vstupních dveří do domova, k výměně
dvoukřídlé brány a k oplocení v zadní části objektu.
Hana Marešová zajistila také nákupy zdravotních, rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek, pořízení osobního vozidla.
Současná kapacita domova je 68
lůžek a pracuje zde 47 zaměstnanců. Sociální péče je tady zaměřená
především na uživatele s těžkou
nebo úplnou závislostí na péči jiné
fyzické osoby.
Rada Karlovarského kraje a odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje přeje paní
Mgr. Haně Marešové hodně zdraví
a spokojenost v nové etapě jejího
života. 
(KÚ)
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Zdravotník roku. Hlasujte ve třetím ročníku ankety

KARLOVARSKÝ KRAJ Každý
z nás někdy jejich pomoc potřeboval. Sestřičky, lékaři a další
zdravotníci dnes a denně pečují
o naše zdraví, a to často i na úkor
svého volného času. Karlovarský
kraj proto vyhlašuje v pořadí již
třetí ročník ankety Zdravotník
roku, prostřednictvím které jim
chce za jejich záslužnou a namáhavou práci poděkovat. Návrhy
na ocenění můžete zasílat do 15.
října.
„V prvním roce vyhlášení ankety

jsme obdrželi na 159 hlasovacích
lístků a další rok se jejich počet téměř zdvojnásobil. To jen dokládá,
že anketa je mezi lidmi oblíbená
a že si získala svou tradici. Těším
se, že i letos bude rozhodně z čeho vybírat a že budeme moci opět
ocenit práci těch, kteří se obětavě
starají o naše zdraví a pomáhají
zachraňovat lidské životy,“ uvedl
Jan Bureš, krajský radní pro oblast zdravotnictví.
Slavnostní vyhlášení výsledků
ankety se uskuteční během listo-

padu v hotelu Richmond v Karlových Varech.
Nominovat lze výhradně ty zdravotníky, kteří poskytují své služby
na území Karlovarského kraje,
a to jak v nemocnicích, v privátních ambulancích v lázních
i v ostatních zařízeních našeho
kraje. Hlasuje se celkem ve čtyřech kategoriích. Podpořit můžete lékaře, zdravotní sestru,
zdravotníka (např. ošetřovatele,
fyzioterapeuta, psychologa, záchranáře, porodní asistentku,
laboranta aj.) nebo významnou
osobnost, jež se zasloužila o rozvoj zdravotních služeb v našem
regionu nebo svůj život zasvětila
pomoci nemocným. V posledně
zmiňované kategorii bude udělen
Řád bílého pláště.
Formulář anketního lístku najdou
zájemci na internetových stránkách Karlovarského kraje www.
kr-karlovarsky.cz. Hlasovat lze
do 15. října také prostřednictvím
e-mailu. Návrhy na ocenění je
možné zasílat na adresu Mgr. Veroniky Bartošové: veronika.bartosova@kr-karlovarsky.cz.

(KÚ)

SERIÁL Pomáhají lidem aneb přehled o sociálních službách v kraji
Karlovarský kraj připravil pro své občany elektronický katalog
sociálních služeb, který přehlednou formou a jednoduchým
způsobem poradí, kam se lidé mohou obrátit, ocitnou-li se v nepříznivé či krizové sociální situaci. V katalogu budou uvedeny
kontakty na jednotlivé poskytovatele, odkazy na jejich webové
stránky a náplň činnosti poskytovaných sociálních služeb. V sérii
článků teď postupně a podrobněji představujeme jednotlivé druhy poskytovaných sociálních služeb.
Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou
ambulantní služby poskytované
osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném
ani chráněném trhu práce. Jejich
účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování
pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní
terapie. Služba umožňuje uživatelům žít v přirozeném rytmu týdne
složeném z pracovních dnů a dnů
pracovního volna, připravovat se
na uplatnění se na trhu práce a vykonávat smysluplnou činnost.
Služba poskytuje tyto základní
činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu (pomoc při běžných úkonech osobní hygieny),
poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy (zajištění stravy
přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování, pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby), nácvik dovedností
pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování (nácvik oblékání a svlékání
včetně speciálních pomůcek, nácvik přesunu na vozík a z vozíku),
podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků
a dovedností (nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností
a dovedností, pomoc při obnovení
nebo upevnění, zprostředkování
kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím).
Sociálně terapeutické dílny
jsou služby bez úhrady. V případě
poskytnutí stravy nebo zajištění stravy je však tato za úhradu.
Maximální výše úhrady, včetně
provozních nákladů souvisejících
s přípravou stravy, činí 170 Kč
denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel
nebo 75 Kč za oběd.
V Karlovarském kraji poskytují
sociálně terapeutické dílny tyto
organizace: Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. (zařízení v Chodově a v Sokolově), tel.: 352 678
140, 607 718 345, 727 827 446,
352 668 385, Farní charita Karlovy Vary, tel.: 731 433 037, FOKUS
Mladá Boleslav, z.s. (zařízení
v Karlových Varech), tel.: 775 562
060, Joker, z.s. (zařízení v Chebu),
tel.: 737 215 480.

Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je soubor
specifických činností směřujících
k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob,
a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný
život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím
zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální
rehabilitace se poskytuje formou
terénních a ambulantních služeb,
nebo formou pobytových služeb
poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.
Služba může být poskytovaná
formou terénních nebo ambulantních služeb, ale také formou pobytových služeb v centrech sociálně
rehabilitačních služeb.
Služba poskytovaná formou
terénních nebo ambulantních
služeb obsahuje tyto základní
činnosti: nácvik dovedností pro
zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění (nácvik obsluhy běžných
zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, například péče
o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, nácvik péče o děti nebo
další členy domácnosti, nácvik
samostatného pohybu včetně
orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, nácvik dovedností
potřebných k úředním úkonům,
například vlastnoručního podpisu), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(např. doprovázení dospělých do
školy, zaměstnání, k lékaři, na
zájmové aktivity a doprovázení
zpět, nácvik schopností využívat dopravní prostředky, nácvik
chování v různých společenských
situacích, nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace,
kontaktu a práce s informacemi),
výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti (upevňování získaných
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností), pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (podávání informací o možnostech
získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, informační
servis a zprostředkování služeb).
Služba poskytovaná formou
pobytových služeb v centrech
sociálně rehabilitačních služeb
obsahuje vedle základních čin-

ností ještě následující činnosti:
poskytnutí ubytování (ubytování,
úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,
žehlení), poskytnutí stravy (zajištění celodenní stravy odpovídající
věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietní stravy, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
pomoc při podávání jídla a pití),
pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech
osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při
použití WC).
Sociální rehabilitace je placenou
sociální službou pouze v centrech
sociálně rehabilitačních služeb.
Maximální výše úhrady činí 210
Kč denně za poskytnutí ubytování, včetně provozních nákladů
souvisejících s ubytováním, 170
Kč za celodenní stravu, 75 Kč za
oběd, včetně provozních nákladů
souvisejících s přípravou stravy,
130 Kč za hodinu, podle skutečně
spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů pomoci při
osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu.
Pokud poskytování těchto úkonů,
včetně času nezbytného k jejich
zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
V Karlovarském kraji poskytují
služby sociální rehabilitace tyto
organizace: Diecézní charita Plzeň (zařízení v Chebu), tel.: 731

433 021, FOKUS Mladá Boleslav (zařízení v Karlových Varech
a v Chebu), tel.: 775 562 065, 775
562 064, 778 407 858, Rytmus –
od klienta k občanovi, o.p.s (zařízení v Sokolově), tel.: 603 280
941, TyfloCentrum Karlovy Vary,
o.p.s. (zařízení v Ostrově, Sokolově, Karlových Varech a v Chebu),
tel.: 731 446 281, 790 249 069,
353 236 065, 353 674 103, 353
226 511, Tyfloservis, o.p.s. (zařízení v Karlových Varech), tel.: 353
236 068.
Terapeutické komunity
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na
návykových látkách nebo osoby
s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života.
Služba zahrnuje tyto základní
činnosti: poskytnutí stravy (vytváření podmínek pro samostatnou
přípravu nebo pomoc s přípravou
stravy, zajištění nebo poskytnutí
stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování), poskytnutí
ubytování (ubytování, zajištění
podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení, zajištění
podmínek pro celkovou hygienu
těla), zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím (aktivity umožňující lepší orientaci ve
vztazích odehrávajících se ve spo-

lečenském prostředí), sociálně
terapeutické činnosti (pracovní
terapie a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování
vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností
a dovedností podporujících sociální začleňování osob, výchovné,
vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity), pomoc při
uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (pomoc při vyřizování
běžných záležitostí, pomoc při
obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících
sociální začleňování osob.
Poskytování sociálních služeb
v terapeutických komunitách je
hrazeno. Maximální výše úhrady
činí 170 Kč denně za celodenní
stravu v rozsahu minimálně 3
hlavních jídel, 75 Kč za oběd, 180
Kč denně za poskytnutí ubytování, včetně provozních nákladů
souvisejících s poskytnutím ubytování.
V Karlovarském kraji není tato
služba poskytována. Zájemci se
mohou obrátit na terapeutickou
komunitu v Plzeňském kraji, kde
působí Středisko křesťanské pomoci Plzeň – Terapeutická komunita Vršíček, tel.: 377 224 320,
nebo na terapeutickou komunitu
v Ústeckém kraji – WHITE LIGHT I., tel.: 416 797 069. (KÚ)
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Základní informace o sociálně terapeutických dílnách, sociální rehabilitaci a terapeutických komunitách mohou zájemcům poskytnout
také sociální pracovníci na obecních a městských úřadech.
Kontakty: Magistrát města Karlovy Vary - Dagmar Pazdercová, Dis., tel.: 353 152 562, MÚ Sokolov – Bc. Jana Škornová, tel.: 359 808
130, MÚ Cheb – Mgr. Tomáš Votava, tel.: 354 440 249, MÚ Aš – Bc. Rita Jetlebová, tel.: 354 524 227, MÚ Mariánské Lázně – Mgr. Roman
Nováček, tel.: 354 922 309, MÚ Kraslice, Ivana Rážová, tel.: 352 370 438, MÚ Ostrov – Bc. Kateřina Šplíchalová, tel.: 354 224 887, MÚ
Kynšperk nad Ohří – Bc. Pavla Danielová, tel.: 352 350 428, MÚ Horní Slavkov – Mgr. Viktorie De Stefanisová, tel.: 352 350 661, MÚ
Loket – Miroslava Riečanová, tel.: 352 359 732, MÚ Chodov – Mgr. Eva Virtelová, tel.: 352 352 121, MÚ Toužim – Bc. Ivana Mikulová,
tel.: 354 224 506, MÚ Žlutice – Ing. Ondřej Fábera, tel.: 724 770 169 , MÚ Nejdek – Ing. Soňa Taušková, tel.: 353 240 142, případně také
na Krajském úřadu Karlovarského kraje – Bc. Ivana Teplá, tel.: 354 222 599, Ing. Petra Nováková, tel .: 354 222 264.

NEPROPÁSNĚTE
Přihlaste proměnu do
národní putovní výstavy
Máte ve svém okolí povedenou
rekonstrukci či úpravu krajiny,
nebo jste dokonce sami tvůrci takovéto proměny? Pak se se svým
dílem pochlubte a inspirujte
ostatní. Přihlášky do 12. ročníku národní putovní výstavy „Má
vlast cestami proměny“ lze posílat až do konce září. V pořadí
již 12. ročník výstavy bude slavnostně zahájen 25. dubna 2020
v Praze na Vyšehradě. Zde výstava setrvá přibližně měsíc a poté
se rozjede v dílčích kolekcích do
všech regionů naší vlasti. Lidé
se s ní mohou setkat nejenom na
veřejných prostranstvích v obcích a městech, v knihovnách
a na úřadech, ale také třeba na
zámcích či hradech. 
(KÚ)
Na Festival bezpečného
internetu se registrujte už
nyní
Ve dnech 15. - 16. října 2019
bude Krajská knihovna Karlovy
Vary hostit Festival bezpečného internetu (FBI). Jde o jednu
ze série odborných konferencí
v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti. Akce si
kladou za cíl podpořit informovanost o problematice kybernetické bezpečnosti a ochraně především dětí, dospívajících a seniorů v kyberprostoru. Registrovat
se na akci mohou zájemci už
v těchto dnech. Konference je
určena především pracovníkům
bezpečnostních týmů, osobám
věnujícím se problematice práva, informačních technologií
a bezpečnosti a také vysokoškolským pedagogům. Registrační
formuláře a další informace
jsou k dispozici na webových
stránkách FBI. Vstup je zdarma.

(KÚ)
Bavorsko-česká burza firem
nabídne nejen důležité
kontakty
Kulturní dům Družba v Klatovech bude na podzim hostit v pořadí již třetí Bavorsko-českou
burzu firem, která si klade za cíl
zprostředkovat nové kontakty,
aktivní poradenství a networking v oblasti strojírenství, elektrotechniky, IT, automotive a stavebnictví. Burza se uskuteční ve
středu 16. října od 15 hodin a zúčastnit se jí můžete nejenom jako
návštěvník, ale také jako vystavovatel. Vstup na veletrh je bezplatný včetně využití předdefinované
výstavní plochy. Kromě prezentace bavorských a českých firem
se účastníci mohou těšit i na
Best Practice. Bližší informace
poskytuje manažerka kontaktních sítí Bavorsko-Čechy, paní
Jaroslava Pongratz, na telefonním čísle +49 170 8118194 nebo
na e-mailu j.pongratz@euregio-bayern.de. Uzávěrka přihlášek
je pro vystavovatele 7. října, hosté pak mají čas na registraci do
11. října. 
(KÚ)
Podnikatelé mohou získat
peníze z programu RE:START
Podnikatelé a firmy, které chtějí
modernizovat zastaralé budovy
a areály, mají šanci získat finance prostřednictvím výzvy vyhlášené v programu RE:START.
Výzva cílí na malé a střední
podniky ze tří strukturálně postižených regionů, mezi nimiž
je i Karlovarský kraj. Výzvu
vyhlásilo v rámci Operačního
programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (OP
PIK) Ministerstvo průmyslu
a obchodu (MPO). Příjem žádostí začne 16. října a potrvá až
do 16. března 2020. Podrobnosti
k jednotlivým výzvám najdou zájemci na stránkách Agentury pro
podnikání a inovace (API), nebo
je poskytnou pracovníci API prostřednictvím bezplatné zelené
linky 800 800 777 každý všední
den od 9 do 13 hodin. Dotazy
lze zasílat i e-mailem na: programy@agentura-api.org. V Karlových Varech na adrese Jaltská
906/1 sídlí regionální kancelář
Agentury pro podnikání a inovace, i sem se mohou zájemci s případnými dotazy obracet.

(KÚ)
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Muzeum Sokolov hostilo oslavy
Dnů evropského dědictví
SOKOLOV Zcela novou expozici Muzea Sokolov i s vystaveným
unikátním zlatým pokladem si
mohli návštěvníci sokolovského
zámku prohlédnout v sobotu 7.
září v rámci tradičních Dnů evropského dědictví. „K vidění byly
také střílny z 15. století, nápisy
vězňů z 16. a 17. století a další
zajímavosti. A kromě již zmiňovaného zlatého pokladu si lidé

mohli prohlédnout také základy
původní vodní tvrze, které jsou
z archeologického hlediska ještě
cennější,“ upozorňuje náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová. Program oslav probíhal
v duchu přelomu 19. a 20. století
a 1. republiky, tudíž v období, ze
kterého sokolovský zlatý poklad
pochází. Na návštěvníky čekala hudební, divadelní a taneční

vystoupení, pohádka, dobové
soutěže, komentované prohlídky, mimořádná výstava či oblíbený fotokoutek, v režii ředitele
muzea Michaela Runda zazněly
dvě přednášky, které přiblížily
historii zdejšího zámku. Ve městě zároveň probíhal tradiční Den
horníků a hornická pouť, během
nichž si Sokolov připoměl 740 let
od první písemné zmínky. Spous-

tu lidí navzdory deštivému počasí přilákal také Den s armádou
v sokolovském areálu Bohemia.
Vojáci zde představili bojovou
techniku, ruční zbraně či střelecký trenažer, předvedli v ukázkách dovednosti služebních psů
a připraveny také byly přelety vrtulníku W3 – A Sokol SAR a nadzvukových stíhaček JAS Gripen.

Foto: KÚ

Foto: 5x Muzeum Sokolov

Zámecké sklepení ukrývá unikátní zlatý poklad
SOKOLOV V sobotu 7. září 2019
bylo široké veřejnosti poprvé ve své
historii v rámci Dnů evropského kulturního dědictví slavnostně otevřeno
sklepení sokolovského zámku. Návštěvníci zde mohli spatřit jak sokolovský zlatý poklad, tak i řadu architektonických a archeologických
objevů z historie nejstarší zachované
památky města Sokolov.
V letech 2017 až 2019 proběhly nejdříve přípravné a následně stavební
práce pro zpřístupnění suterénu
zámku pod jižním a částečně i východním křídlem. Náklady na zpřístupnění sklepení byly financovány
Karlovarským krajem a Městem Sokolov. Během stavebních prací byly
znovu odkryty části hradby nalezené
archeologickým výzkumem v roce
1993 a na renesančních omítkách
byly odhaleny tři typy rytých záznamů – graffiti ze 17. století.

Vedle krásy samotných sklepů mohli
v sobotu návštěvníci zámku obdivovat i šperky z tzv. sokolovského
pokladu. Jedná se o kolekci šperků
z přelomu 19. a 20. století, kterou
se podařilo nalézt při výkopových
pracích dne 6. dubna 1994 na dvoře
ředitelství muzea. Zájem o prohlídku sklepů a pokladu byl obrovský
a časové vstupenky byly během dvou
hodin rozebrány, sklepení navštívilo
bezmála pět set osob.
V rámci Dnů evropského kulturního dědictví byly zdarma přístupné
expozice Muzea Sokolov včetně mimořádných výstav a celý den probíhal v prostorách muzea doprovodný
kulturní program pro malé i velké.
Celkem navštívilo sokolovský zámek
více jak dva tisíce návštěvníků.
Pro všechny, kteří se v sobotu do
sklepa nedostali, ale i pro ty, kdo si
chtějí sklepy znovu prohlédnout,

má ředitel Muzea Sokolov Michael
Rund několik dobrých zpráv: „Od
11. září 2019 do 27. října 2019 budou zámecká sklepení přístupná
v rámci návštěvy výstavy Dracula a ti
druzí, následně pak budou přístupná
během několika mimořádných prohlídek, které bude muzeum dopředu avizovat. Během zimy proběhne
instalace stálé expozice archeologie
a geologie, která bude otevřena od
jara 2020, vždy od středy do neděle.“
Od jara 2020 je v plánu opět zpřístupnit expozici sokolovského pokladu, která musí být v současnosti
z bezpečnostních důvodů dočasně
uzavřena - vzhledem k hodnotě pokladu musí v prostorách proběhnout
několikaměsíční zkušební režim, po
skončení tohoto režimu bude poklad
trvale přístupný po celý rok v předem stanovené návštěvní hodiny.

(KÚ)

Krušnohorské obce na Seznamu UNESCO
by mohla podpořit i destinační agentura
KARLOVARSKÝ KRAJ Starostové
krušnohorských obcí v Karlovarském kraji zapsaných na Seznam
UNESCO uvažují o založení oblastní destinační agentury pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti
Montanregion Krušné hory/Erzgebirge. Agentura by mohla čerpat
peníze z národních i evropských
zdrojů na dobudování infrastruktury v obcích i propagaci chráněných
území. Kraj také bude apelovat
na ministerstvo pro místní rozvoj,
aby prioritně zohlednilo potřeby
těchto obcí při hodnocení žádostí
o dotace. Na společném jednání
se na tom dohodli hejtmanka Jana
Mračková Vildumetzová, Vojtěch
Franta jako uvolněný zastupitel pro
oblast lázeňství, cestovního ruchu
a UNESCO a také starostové Božího Daru, Abertam, Horní Blatné
a Jáchymova.
O zápisu hornické krajiny Krušnohoří, jejíž tři součásti leží na území
Karlovarského kraje, rozhodl mezinárodní výbor UNESCO v červenci
letošního roku. Pro oblasti, které
jsou součástí zápisu, to v budoucnu
může znamenat velký nápor turistů
www.kr-karlovarsky.cz

a návštěvníků z domova i zahraničí.
„Proto jsme se dohodli, že by starostové společně s obecně prospěšnou
společností Montanregion Krušnohoří mohli založit oblastní destinační agenturu, která by čerpala
dotace z programů ministerstva pro
místní rozvoj a ministerstva kultury.
Zaměřila by se i na jednotný marketing a propagaci území Krušných
hor. V první řadě by se oblastní destinační agentura mohla pokusit podat žádost o finanční příspěvek na
ministerstvo kultury například na
pořízení informačních tabulí, nebo
přípravu webových stránek oblastí
zapsaných do UNESCA,” uvedla
hejtmanka.
Jak uvedl uvolněný zastupitel
Vojtěch Franta, nejpodstatnější je,
že obce začnou spolupracovat, a to
nejen mezi sebou, ale i se saskou
stranou, a budou využívat příklady
dobré praxe z míst, kde umějí zápis
na Seznam UNESCO v cestovním
ruchu využít. Kromě společného
marketingu a propagační kampaně
je pak podle něj třeba vytvořit návštěvnické centrum, kde by turisté
dostali veškeré informace o tom,

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

co lze v oblastech zapsaných na Seznam UNESCO vidět, či jaké služby
v území najdou. „Pro tyto účely by
se velmi dobře hodila vila Zenker
v Abertamech, která je unikátní památkou meziválečné moderny a jednou by se mohla stát stejně reprezentativním symbolem kraje, jako
je například vila Tugendhat v Brně,“
dodal Vojtěch Franta.
Starostka Abertam Jana Rojovská
v této souvislosti navrhla dále řešit
využití a budoucí provoz vily, na
němž by se mohl podílet Karlovarský kraj.
Řešit se bude i doprava a parkování v krušnohorských obcích.
„Kraj připravuje návrh rozpočtu na
rok 2020, v němž bychom měli počítat s prostředky speciálně pro ty
obce, jež jsou zapsané na Seznam
UNESCO. Dotace by čerpaly prostřednictvím krajského Programu
obnovy venkova,“ dodala Jana
Mračková Vildumetzová. Hejtmanka také bude apelovat na ministryni pro místní rozvoj, aby byly
potřeby obcí zapsaných na Seznam
UNESCO zohledněny při předkládání žádostí o dotace. 
(KÚ)
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Budoucí učitelé dostanou Bezpečná škola
- bezpečný kyberprostor
vyšší stipendia
KARLOVY VARY Pod názvem
Kybernetická bezpečnost v každodenní praxi uspořádal na konci
srpna vzdělávací semináře pro
pedagogy středních škol Karlovarský kraj. Semináře vedli lektoři
z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
(NÚKIB).
Akce zaměřené mimo jiné na
ochranu informačních systémů
a základní kybernetická rizika se
konaly v rámci krajského projektu
Bezpečná škola – bezpečný kyberprostor. „Kyberprostor je dnes
velmi proměnlivé prostředí a in-

formace, které jsou nyní aktuální,
zítra nemusí platit. Proto vnímám
jako velice důležité realizovat takovéto semináře pro pedagogy
a informovat je o současných bezpečnostních rizicích a doporučeních. Právě oni jsou těmi, kteří dále šíří potřebné znalosti mezi své
žáky. Děti a mladí lidé navíc patří
k nejvíce ohroženým, co se týče
nejrůznějších kybernetických bezpečnostních incidentů,“ vysvětlil
náměstek hejtmanky Petr Kubis.
Pedagogové byli na základě
svých znalostí a dovedností v oblasti IT technologií a prostředí

internetu rozděleni do dvou skupin. Skupina složená ze správců
a administrátorů PC sítí, či vyučujících IT předmětů se seznámila
především s principy a zákonitostmi ochrany informačních systémů
a bezpečnosti informací. Druhá
skupina se zabývala základními
pojmy a bezpečnostními doporučeními z oblasti kybernetické
bezpečnosti, prostřednictvím kterých řešila hlavně rizika sdělování
osobních údajů cizím osobám, či
způsoby zálohování dat. Vzdělávání probíhalo zdarma, celkem bylo
proškoleno 45 pedagogů.  (KÚ)
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Stipendia od kraje Vysokoškoláci z různých oborů mohou získat za rok 24 tisíc korun, budoucí učitelé nově dostanou
ISŠTE Sokolov čeká v projektu „Průmysl 4.0 - Implementace digitálního
48 tisíc. 
Foto: Alexas Fotos
vzdělávání do profesního vzdělávání“ nabitý podzim!

KARLOVARSKÝ KRAJ Stipendia pro vysokoškolské studenty
učitelství zvýší Karlovarský kraj.
Chce tak řešit nedostatek pedagogů na základních a středních
školách. Původně vysokoškoláci
z různých oborů mohli od kraje
získat za rok na stipendiích 24
tisíc korun, což zůstává v platnosti. Nově ale dostanou budoucí
učitelé 48 tisíc. V příštím roce pak
budou stipendia určena výhradně učitelům a lékařům a dojde
rovněž k navýšení poskytované
částky.
Současně se zvýšením stipendia pro budoucí učitele kraj také
zpřesnil podmínky čerpání příspěvků v tom smyslu, že po úspěšném ukončení studia musí absolvent pracovat ve vystudovaném
oboru, tedy jako učitel základní
nebo střední školy v regionu, a to
stejnou dobu, po kterou pobíral
stipendium. „Karlovarský kraj se

potýká s obrovským nedostatkem
učitelů, proto chceme studentům
nabídnout možnost získat ještě
vyšší stipendia. Podmínkou ale
bude, že pak budou muset vykonávat profesi učitele, aby nemuseli stipendium vracet. Připravujeme také náborové příspěvky,
které se nám osvědčily i v případě
nedostatku zdravotních sester
a sociálních pracovníků. Mělo by
jít o systémové opatření, aby nedošlo k přetahování učitelů mezi
městy a obcemi, chceme získat
i učitele z jiných krajů. A uvažujeme i o stabilizačních příspěvcích, aby noví učitelé setrvali ve
školství skutečně dlouhodobě,“
vysvětlila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. Kraj bude
ještě s obcemi diskutovat o podmínkách zavedení náborových
příspěvků i o finančním podílu
měst a obcí, které jsou zřizovateli
většiny základních škol.
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NÁZORY

Likvidace regionálních
nemocnic pokračuje
Mgr. Jaroslav
Borka
krajský
zastupitel za
KSČM

Většina krajů řeší stejný problém.
Jejich nemocnice se buď potýkají
s velkými ztrátami, nebo rovnou
krachují. Příkladem může být Lužická nemocnice v Rumburku, o jejímž úpadku informovala média
několik týdnů. Přesto se najdou
vyjímky. Zlínský kraj vlastní čtyři
zdravotnická zařízení. Ta dosáhla
k 30. červnu 2019 celkového kladného výsledku ve výši 50,866 milionu
korun a jejich čistý obrat činil 3.736
miliardy korun. Karlovarská krajská nemocnice, rovněž akciová společnost vlastněná krajem, se přitom

propadá do stále většího dluhu. Za
loňský rok dosáhl schodek 261 milionů korun, a to i přesto, že kraj
nemocnici štědře dotuje. Proto bych
očekával, že se ztráta bude postupně snižovat, nikoliv skokově zvyšovat. Jak vyplývá ze zprávy auditora
za rok 2018 společnost má záporný
vlastní kapitál -245 mil. Kč, do vydání výroku auditora nepředložila
způsob zajištění financování své
činnosti a ani majoritní akcionář
nepředložil dostačující návrh na
řešení tak významné zadluženosti. Protože tyto skutečnosti ukazují
na vysoké materiální ohrožení společnosti vydal auditor „výrok s výhradou“. Management tuto situaci
vysvětluje mimo jiné nárůstem platů
zdravotníků a neadekvátními úhradami zdravotních pojišťoven. A tady
je namístě otázka: nemocnice ve
Zlínském kraji jsou z obchodního
hlediska ve stejné pozici jako Karlovarská krajská nemocnice (KKN).

STRANA 6, 7

Konzervatoř v Lokti: Vyslyší
ministerstvo veřejný zájem kraje?
Jak je tedy možné, že hospodaří se
ziskem a KKN se propadá do stále
hlubší ztráty? Chápu, že je systém
úhrad jednotlivých výkonů nastaven vůči regionálním nemocnicím
naprosto nevyhovujícím způsobem.
Tento problém se ale táhne od poloviny 90. let a nikdo není schopen ho
řešit. Menší zdravotnická zařízení
v odlehlých oblastech jsou pro tamní
obyvatele klíčová, především při poskytování akutní péče.
Soukromé nemocnice se přitom
striktně chovají jako obchodní společnosti, jejichž cílem je dosažení zisku. Pokud je pro ně pacient
„ztrátový“, předávají ho krajským
pracovištím nebo rovnou „nelukrativní“ oddělení zavřou. Jaké řešení
se nabízí? Pomož si sám a bude
ti pomoženo. Pamatuji dobu, kdy
ekonomka nemocnice v Karlových
Varech mohla být společně s vedením hrdá na výsledky hospodaření,
protože byly vždy v černých číslech.

Mgr. Petr
Zahradníček
krajský
zastupitel za
TOP 09

Na červnovém jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje naprostá
většina přítomných zastupitelů vyjádřila souhlas se „Záměrem zřízení
konzervatoře v Karlovarském kraji“.
Je třeba dodat, že tomuto rozhodnutí
předcházel podrobný průzkum zájmu
studentů, řada odborných konzultací s řediteli ZUŠ a dalšími experty
a pedagogy, a v neposlední řadě bylo
řešeno umístění konzervatoře a její
materiálně technické zabezpečení.
Jako vhodné umístění se jeví budovy
dnes již bývalé stavební průmyslovky
v Lokti, která byla před časem sloučena s ISŠTE Sokolov.
Karlovarský kraj, jako zřizovatel
školy, si nechal vypracovat architektonickou studii stavebních úprav objektů pro potřeby konzervatoře. Má-li
škola otevřít první ročník ve školním
roce 2021/2022, jak je plánováno,

je zapotřebí co nejdříve připravit
projekt ke stavebnímu povolení, aby
se již od počátku příštího roku mohlo pracovat na nutných stavebních
úpravách tak, aby alespoň část byla
připravena přesně za rok. To by se
měly uskutečnit „Dny otevřených dveří konzervatoře“, ale hlavně musí být
připraveno zázemí školy pro talentové přijímací zkoušky studentů, které
se uskuteční také již v závěru příštího
roku. Důvodem k iniciování vzniku
Konzervatoře Loket je zkvalitnění
kulturně vzdělávacího středoškolského prostředí v kraji a udržení talentovaných žáků, kteří jinak odcházejí
studovat do jiných krajů. Nemalým
vkladem bude vychování si vlastní
nové generace pedagogických pracovníků pro základní umělecké školy
v kraji. Konzervatoř v Lokti plánuje
otevřít obory vzdělávání, které budou
vycházet z rámcových vzdělávacích
programů pro obor vzdělání Hudebně dramatické umění (82-47-M/01
a 82-47-P/01) a pro obor vzdělání
Současný tanec (82-46-M/02 a 8246-P/02). Konkrétně vzniknou tato
studijní zaměření: Divadlo, Současný tanec, Hudební spolupráce. Pro
odlišení se od ostatních konzervatoří
působících v České republice bude

kladen velký důraz na multimediální tvorbu v souvislosti s divadelní
i taneční tvorbou. Přínosem by proto
mělo být zařazení výuky základů zvukové techniky a zvukové tvorby pomocí digitálních technologií. Absolventi
zaměření Hudební spolupráce by
mohli saturovat všeobecný nedostatek takto kvalifikovaných pedagogických pracovníků na základních uměleckých školách, zejména v tanečním
a literárně-dramatickém
oboru.
Studium bude v denní formě šestileté
s maturitou na konci čtvrtého ročníku a se získáním vyššího odborného
vzdělání na závěr šestiletého vzdělávacího programu.
Myšlenku vzniku Konzervatoře v Lokti podporují kromě krajské
a městské samosprávy také Krajská
hospodářská komora, Krajská umělecká rada, ředitelé ZUŠ v Karlovarském kraji, ředitel KSO, či odborní
pracovníci Národního ústavu pro
vzdělávání. Věřím, že Karlovarský
kraj dostatečně doložil veřejný zájem
ke vzniku konzervatoře na svém území, a že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyslyší tento hlas
při svém rozhodování o udělení registrace a zřizovací listiny Konzervatoři
v Lokti.

Předsudečná nenávist
aneb lze trestat emoce
Karla Maříková
poslankyně
a krajská
zastupitelka za
SPD

V poslední době se hodně diskutuje
o zavedení nového pojmu do českého
právního systému „předsudečná nenávist“. Nesprávným chováním se
jí může v podstatě dopustit každý,
informoval o tom web Česká justice.
Ústavní soud však připomíná, že
působení na pudy není zatím v České
republice zákonem regulováno. Zajímalo mě, zda nejde náhodou o snahu obcházení současného právního
systému ministerstvem vnitra a ohýbání Ústavy, jelikož součást naší
Ústavy je Listina základních práv
a svobod článek 17, který nám zaručuje svobodu projevu a slova. Tento
nově zavedený pojem ji však ohýbá.
Podle ministerstva vnitra jsou rizika
předsudečné nenávisti podobná s riziky, která představují extremisté.
V této věci jsem komunikovala s mi-
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nistrem vnitra Janem Hamáčkem,
který zmínil, že důvodem této změny
terminologie je skutečnost, že v současné době se tradiční extremisté
z obavy z postihu už otevřeně nehlásí
k neonacismu, nicméně jádro jejich
ideologie, které spočívá v šíření nenávisti, zůstává stejné. Čtete dobře,
tradiční extremisté. Kdo je tradiční
extremista? Člověk, který má jiný
názor než pan ministr? Je to člověk,
který lpí na tradicích a hodnotách
svého státu a kultury? V tom případě by museli být všichni naši předci,
kteří bojovali za naši svobodu extrémisté, nebo? Oni všichni podle odpovědi pana ministra položili své životy
zcela zbytečně, protože dnes lpět na
tradicích a hodnotách je něco extrémního. Položme si otázku co je na
tom extrémního? Není spíš extrémní nechránit svou zemi? Možná, že
dnes by byl extrémista i Jan Hus za
své kázání v Betlémské kapli: „I pes,
i had si chrání svůj pelech! Jsou snad
Češi horší než psi a hadi?!“ Vzhledem k tomu, že nenávist je dlouhodobá intenzivní emoce stejně jako
třeba mít rád. Zajímalo mě, zda je
emoce sama o sobě negativním jevem? A zda ji, jako emoci lze racio-

nalizovat? A zda lze vědomě a cíleně
nenávidět? Pan ministr mi už nezvládl odpovědět. Samozřejmě neschvaluji jakékoliv vyzývání k násilí,
ale v dnešní době jsme zašli tak daleko, že v rámci politického boje jsou
využívány všechny prostředky, které
vedou k umlčování nepohodlných
názorů. Jsou využívány všechny nástroje, aby odlišné názory byly označovány jako homofobní, rasistické,
fašistické či sexistické a jejich nositelé byli veřejně hanobeni a dehonestováni. Tento pojem zavede v této
zemi „hon na čarodějnice“ jako v 50.
letech. 17. listopadu si připomeneme
třicáté výročí Sametové revoluce, ale
skutečně jsme se za těch třicet let
zbavili totality nebo se k ní pomalu
vracíme? Možná si říkáte, že kdybychom žili v totalitě, nemohla bych
toto napsat, ale nemám záruku, že
za tyto řádky nebudu stíhána. Kritizujeme komunistický režim, ale co
se v naší společnosti změnilo? Chtěli
jsme si z původního systému nechat
to dobré a odstranit to špatné, ale
učinili jsme pravý opak, místo toho
jsme odstranili to dobré a nechali si
to špatné což začalo znovu růst, sílit
a vrací nás do dob minulých.

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart poskytuje své služby seniorům
v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou závislostí na péči
druhé osoby (např. ležící klienti, na vozících nebo smyslově postižení).
Nabízíme služby:
• domov se zvláštním režimem, tj. senioři s chronickým duševním
onemocněním (Alzheimerova nemoc, demence aj.)
• domov pro seniory

po-pá 9-18, so 9-13 hod.

Bližší informace na: tel.: 354 691 403, 731 978 044
Email: info@domovkynzvart.cz., www.domovkynzvart.cz

w w w.schrottmobil.info

Sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.
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KULTURNÍ TIPY
Jak probíhala obnova nejvyšší klenby na světě, ukáže přednáška
Nenechte si ujít zajímavou přednášku v Královské mincovně Jáchymov,
během níž expert Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze Michael Balík přiblíží rekonstrukci nejvyšší
cihelné klenby na světě. Ta se nachází v paláci Tág i kisrá na břehu Tigridu, v místě bývalého významného starověkého město Ktésifón. Návrh
na rekonstrukci zpracoval sám autor přednášky ve spolupráci se statiky.
Muzeum Královská mincovna Jáchymov, 28. 9. 2019
Festival zavede návštěvníky do dalekých zemí
Od 4. do 5. října bude v Grandhotelu Ambassador v Karlových Varech
probíhat 52. ročník nejstaršího mezinárodního filmového festivalu s cestovatelskou tematikou na světě Tourfilm. Přichystány budou opět projekce pro studenty, odborníky i širokou veřejnost. Těšit se můžete na doprovodné společenské akce, chybět nebudou výstavy, hudební vystoupení,
multimediální prezentace měst a mnohé další.
Grandhotel Ambassador Národní dům v K. Varech, 4. - 5. 10.
Poznejte sopky z našeho regionu
Výstava, která je nyní k vidění v Muzeu Karlovy Vary, představuje sopky
z různých, i méně známých úhlů pohledu. V obecné rovině seznamuje
s tím, kde a za jakých podmínek sopky vznikají, jakých podob mohou nabývat i s tím, že sopečnými produkty nemusí být jen popel a láva. Více se
pak dozvíte například o Komorní hůrce, Krásném vrchu, Podhoře nebo
Pustém zámku. Nechybí ani interaktivní prvky, jako model sopky nebo
například zvonkohra ze znělcových desek.
Muzeum Karlovy Vary, 11. 9. - 1. 12. 2019
Dětský filmový a televizní festival bude žít sportem
Ve dnech 4. až 11. října bude v Ostrově probíhat 51. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Návštěvníky čeká osm dní
plných soutěžních i nesoutěžních filmů a zábavy. Nejen promítané filmy,
ale také řadu doprovodných akcí bude spojovat jedno téma, a sice „Žijeme sportem“. Patrony festivalu budou významný český režisér Zdeněk
Troška a skvělá filmová, televizní i divadelní herečka Simona Stašová.
Ostrov, 4. - 11. 10. 2019
V Chebu oslaví Mezinárodní den archeologie
Stejně jako na dalších místech po celém Česku i ve světě se Muzeum
Cheb připojuje k oslavám Mezinárodního dne archeologie a pro všechny
návštěvníky má nachystaný program plný zábavy a informací. Seznamte se s archeologií v neformální atmosféře a prohlédněte si skutečné archeologické nálezy. Role průvodců se ujmou Michal Beránek a Markéta
Janáková.
Muzeum Cheb, 19. 10. 2019

FESTIVAL JABLEK
Jarmark místních výrobců, řemeslníků a regionálních produktů, hry
pro děti s tématikou ovoce, prezentace sdružení zabývajících se regionálními odrůdami ovoce, tvůrčí dílny pro děti, výstava starých regionálních odrůd ovoce a zahrádkářských výpěstků a také hudební vystoupení hned několika kapel.
• Termín: neděle 13.10.2019, od 10:00 hodin, kolonáda Maxima Gorkého v Mariánských Lázních
• Program: soutěže O nejchutnější jablečný moučník, Nejkrásnější
jablko a výtvarná soutěž pro děti

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: ZŘÍCENINA
GOTICKÉHO KOSTELA VE
SVATOBORU.
Třem vylosovaným výhercům,
zašleme publikace o našem
kraji. Tentokrát to jsou Anna
Marešová z Rotavy, Petr Novák
z Kraslic a Kristýna Cihlářová
z Aše.
Památka z roku 1558 je vzácný
pergamenový foliant (o rozměrech 63 x 40 x 16 cm a váze 28 kg)
obsahující na 471 foliích české
utrakvilistické liturgické texty ke
mši svaté i další zpěvy s notami
a pozoruhodnou malířskou výzdobou.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 4. 10. 2019
na email: veronika.svobodova@
kr-karlovarsky.cz nebo na
poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Veronika
Svobodová, Závodní 353/88,
36021, Karlovy Vary.
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Výprava za krásami UNESCO
začíná v jáchymovských lázních
JÁCHYMOV Na počest červencového vstupu Hornického regionu
Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam
světového dědictví UNESCO připravily Léčebné lázně Jáchymov
další, v pořadí již třetí novinku
s důlní tématikou. Po otevření expozice o Jáchymově a saunového
dolu v Lázeňském centru Agricola,
který je prvním nově otevřeným
dolem v regionu po 62 letech, byť to
jen důl symbolický, byla 22. srpna
slavnostně otevřena volně přístupná
venkovní expozice důlní techniky za
přítomnosti Vojtěcha Franty, uvolněného zastupitele Karlovarského
kraje pro oblasti lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO.
„Skupinový zápis je obrovský
úspěch, ale i výzva nezůstat pozadu
za aktivitami saské strany, protože
návštěvník bude srovnávat. Naše
snaha představit hornickou minulost návštěvníkům i aktivity s tím
spojené ale zápisu naštěstí předcházela. Jako provozovatel posledního
aktivního dolu jsme cítili potřebu
jej zpřístupnit alespoň virtuálně.
Otevření saunového dolu bylo vlastně jen náhodou načasováno úplně
ideálně. Stal se tak symbolickým
dárkem a nám se nyní postupně
daří dokončovat i ostatní dlouho
připravované projekty z této oblasti
– venkovní expozici nebo filmovou
exkurzi do Svornosti. Většinu z nich
realizujeme jen s omezeným privátním rozpočtem na nekomerční bázi

foto point. Sestavu důlní soupravy
tvoří: Přehazovací důlní nakladač
PPN-IS, lokomotiva BND30, malý
důlní vozík JDV 063, vozík pro přepravu mužstva DM12.
Saunový důl Agricola
Unikátní saunový komplex je inspirovaný zdejší důlní krušnohorskou historií. Sauny jsou umístěny
ve „štolách“ provoněných krušnohorskými bylinkami. Odpočinout
si je možné ve venkovní bylinkové
odpočívárně, na střešní terase či
v tiché zóně u krbu.

Výprava za krásami UNESCO představení expozice důlní techniky Foto: KÚ
a věříme, že s podporou Kraje i města je můžeme posunout o několik
kvalitativních úrovní,“ říká Eduard
Bláha předseda představenstva Léčebných lázní Jáchymov.
Současně byl v nové prosklené
restauraci U vodopádu představen
film natočený k této příležitosti v dole Svornost. Film přibližuje provoz
dolu a ukazuje cestu radonové vody
od vrtu až do lázeňských van a pravidelně se bude promítat v kině Radium. Večer se konal v hotelu Radium
Palace galakoncert u příležitosti 6.
ročníku Mistrovských pěveckých
kurzů pod vedením české operní

pěvkyně Gabriely Beňačkové, která
přislíbila svoji účast i pro příští rok.
Expozice soupravy vozíků
a portál důlní štoly
Venkovní expozice originální důlní techniky z dolu Svornost je rozmístěna po blízkém okolí (lázeňský
park, lázeňský amfiteátr a štola Curie) a přibližuje každodenní život
horníků a způsob těžby uranu. Její
klíčovou součástí je nově vybudovaný portál evokující vstup do štoly
s vyjíždějící tažnou lokomotivou
a přepravním vagónem. Tento portál bude sloužit jako instagramový

Rozhlasový Big Band Gustava Broma
zahraje pro nadaci Světluška
KARLOVY VARY Velkou událostí pro všechny příznivce swingu
a jazzu z Karlových Varů i okolí bude nepochybně vystoupení
Rozhlasového Big Bandu Gustava
Broma. Zahraje ve středu 23. října od 19.30 hodin v Grandhotelu
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Ambassador Národní dům v Karlových Varech. Orchestr vystupující pod křídly Českého rozhlasu
má za sebou slavnou minulost,
ale zdobí jej i pozoruhodná současnost. Každý jeho koncert je
oslavou swingu a jazzu. Pod tak-
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tovkou Vladimíra Valoviče se rozezní nejen skvělá hudba v podání
Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma, ale také hlas držitelky
Thalie - zpěvačky Dashy. Hostem
večera bude nevidomá zpěvačka
Blanka Janečková. Slavnostním
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večerem bude provázet moderátor
Petr Čimpera. Výtěžek z koncertu
bude věnován Světlušce, projektu
Nadačního fondu Českého rozhlasu. Vstupenky můžete už nyní
zakoupit na www.vary.rozhlas.cz.

(KÚ)
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Nová Astoria
Zmodernizovaný hotel Astoria se
může pochlubit přístavbou moderní prosklené restaurace s terasami
umístěnými nad vodopádem, nově
vybudovanou recepcí, zrekonstruovanými pokoji či širokou škálou
možností relaxace v protilehlém Lázeňském centru Agricola.
Investice ve výši 65 milionů Kč
bez DPH v podobě Saunového dolu
Agricola a modernizace hotelu Astoria byly klíčové pro rok 2018/19,
ale ne jediné. Proběhla také rekonstrukce lázeňského domu Běhounek, modernizace medicinského
centra a wellness recepce Komplexu
Curie a mnoho dalších.
Jáchymovské lázně jsou tak připraveny na příliv nových turistů,
kteří budou chtít okusit vše, co
Krušnohoří nabízí. 
(KÚ)
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Olympionici i trenéři převzali ceny
KARLOVARSKÝ KRAJ S medailisty, trenéry i dalšími účastníky Her IX. letní olympiády
dětí a mládeže, které se konaly
v červnu v Libereckém kraji se
na začátku září v Galerii umění
v Karlových Varech setkalo vedení
Karlovarského kraje. Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová
znovu všem poblahopřála a připomněla, že náš kraj bude v lednu
2020 historicky poprvé pořádat
zimní olympiádu dětí a mládeže.
„Chtěla bych poděkovat všem
medailistům za skvělou reprezentaci našeho regionu a samozřejmě
jsem nezapomněla ani na trenéry,
kteří sportovce po celý rok usilovně připravovali, a rodiče, bez
jejichž podpory by děti jen stěží
dosahovaly takovýchto výsledků. Většinou jsou vyzdvihováni
ti, co se dostali na stupně vítězů.
Já jsem ale kromě medailistů
pozvala také sportovce, kteří obsadili neméně úžasná 4. místa.
I ti si jednoznačně zaslouží naše

Olympiáda dětí a mládeže? Domů se vrátili
nadšení, říká Lukáš Bauer o svých dětech
Veverka Čiperka Úspěšní sportovci si zapózovali také s maskotem příští Olympiády dětí a mládeže, která se bude konat v Karlovarském kraji. 
Foto: KÚ
poděkování a obdiv. Konkrétně se
jim dařilo v disciplínách, jako je
atletika, plážový volejbal, plavání,
tenis a letní biatlon,“ vysvětlila
hejtmanka. Při té příležitosti se
sportovcům představil maskot
olympiády, veverka Čiperka. Spo-

Ocenění držitelé olympijských
medailí:
Juránek Lukáš
X-Team BaNo K. Vary z.s.
Zlatá triatlon závod jednotlivců
starší žáci
Zlatá triatlon štafeta mix 2 + 1 starší
žáci

lečně s krajským radním Jaroslavem Bradáčem a s olympijským
maskotem předala hejtmanka
přítomným olympionikům a trenérům šeky, pamětní listy a další
dárky za jejich sportovní úspěchy.

(KÚ)

Stříbrná orientační běh sprint smí- TK Slavia Plzeň
šené štafety mladší dívky a chlapci
4. místo tenis dvouhra mladší
chlapci
Turek Jakub
TJ Slovan Karlovy Vary
Matoušková Leontýna
Stříbrná orientační běh sprint smí- BCM Krušné hory
šené štafety mladší dívky a chlapci
4. místo letní biatlon smíšená štafeta mladší dívky a chlapci
Holub Vít
Juránková Heidi
Plavecký klub Baník Sokolov
Hotěk Jan
X-Team BaNo K. Vary z.s.
Bronzová plavání 100 m motýlek BCM Krušné hory
Zlatá triatlon závod jednotlivců chlapci ročník 2005
4. místo letní biatlon smíšená štafestarší žákyně
ta mladší dívky a chlapci
Zlatá triatlon štafeta mix 2 + 1 starší 4. místo - ocenění sportovci:
žáci
Herbánszká Tereza
Myslík Antonín
TJ MDDM Ostrov
BK Ostrov
Stupková Barbora
4. místo atletika koule 3 kg starší 4. místo letní biatlon smíšená štafeTriatlon Plzeň z.s.
dívky
ta mladší dívky a chlapci
Zlatá triatlon štafeta mix 2 + 1 starší
žáci
Mazůrková Markéta
Ocenění trenéři, jež sportovce tréVolejbalový klub Karlovy Vary
nují celý rok ve sportovním klubu:
Horák Tomáš
4. místo beachvolejbal turnaj dvojic MUDr. Juránek Tomáš, triatlon
ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub dívky
Mgr. Řehula Jan, triatlon
UNION Cheb
Plojhar Tomáš, triatlon
Stříbrná sportovní střelba vzducho- Tereza Košinárová
Získal Vladimír, sportovní střelba
vá pistole (VzPi 40) chlapci
Volejbalový klub Karlovy Vary
Mgr. Dítková Jitka, orientační běh
4. místo beachvolejbal turnaj dvojic Lisá Monika, orientační běh
Bauerová Aneta
dívky
Ševčík Petr, orientační běh
TJ Slovan Karlovy Vary
Mgr. Sobotka Václav, plavání
Stříbrná orientační běh sprint smí- Baslerová Barbora
šené štafety mladší dívky a chlapci
SnKV
Poděkování trenérům, kteří byli
4. místo plavání 200 P dívky
jako doprovod na letní olympiádě:
Donda Jakub
Dvořák Oldřich, triatlon
Sportovní klub OB Ostrov, z.s.
Košarko Filip
Triner Václav, triatlon
Stříbrná orientační běh sprint smí- TK Agrofert Prostějov
Tarant Petr, sportovní střelba
šené štafety mladší dívky a chlapci
4. místo tenis dvouhra mladší Rambousek Karel, orientační běh
chlapci
Cagaň Ivan, plavání
Frühaufová Julie
Cagaňová Marie, plavání
TJ Slovan Karlovy Vary
Psota Jan
Káďová Martina, plavání
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KARLOVARSKÉMU JEZDECKÉMU DRUŽSTVU DĚTÍ
ke stříbrné medaili a zároveň
juniorkám karlovarské oblasti
k bronzu na mistrovství ČR v jezdeckém sportu. O stříbro pro
zdejší jezdecký sport se ve druhé
polovině srpna postaralo ve Zduchovicích v kategorii dětí „pony
do 135 centimetrů“ družstvo ve
složení: R. Šímová, J. Lahodná,
T. Kašparová a K. Hlaváčková.
Bronzovou medaili pro juniorské
družstvo získaly Karolina Poláková, Tereza Michálková, Tereza
Markusková a Karolína Pavlů.

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

BOŽÍ DAR Blíží se zimní olympiáda dětí a mládeže, kterou bude
poprvé v historii hostit Karlovarský kraj. A právě proto jsme oslovili hvězdu českého běžeckého
lyžování žijící v našem regionu,
olympionika Lukáše Bauera,
který se svými úspěchy navždy
zapsal do dějin našeho sportu.
Český reprezentant v běhu na
lyžích v sezóně 2007 - 2008 suverénně vyhrál Tour de Ski i celkové
pořadí Světového poháru. Svůj
triumf na Tour de Ski pak zopakoval i v sezóně 2009 - 2010.
Na ZOH 2006 v Turíně a na MS
2009 v Liberci získal v závodě na
15 km klasicky stříbrnou medaili.
Má titul mistra ČR v závodě na
10 km klasicky (2003, 2004) a ve
skiatlonu (2004). V současnosti
trénuje polskou reprezentaci.
Jaké byly vaše sportovní začátky?
Ke sportu mě přivedli rodiče, zejména proto aby správným směrem nasměrovali mou energii,
ale určitě ne s očekáváním skvělé
sportovní kariéry…a to si myslím
je důležité. Dělat sport zejména
pro radost a až časem se uvidí,
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kam až to dítě chce nebo může získali bronzovou olympijskou
dotáhnout.
medaili v závodě štafet během
OH Vancouver 2010.
Na který ze svých význam- Váš syn už se olympiády dětí
ných sportovních okamžiků a mládeže účastnil, co byste
nejraději vzpomínáte?
vy sám poradil ostatním rodiNejvíce asi na okamžik, kdy jsme čům, kteří chtějí vést děti ke
sportu?
Jak syn, tak i naše dcera již závodili na Olympiádě dětí a mládeže,
domů se vrátili nadšení a věřím,
že možnost bojovat o účast na
Olympiádě dětí a mládeže, je další motivací pro sportující děti.
Myslíte si, že právě účast na
olympiádě dětí a mládeže
může být tou pravou motivací
pro další sportovní kariéru?
Určitě ano.
Co byste popřál budoucím
olympionikům, kteří přijedou
na zimní olympiádu z našeho
i ostatních krajů?
Rád bych popřál ať dosáhnou
svých nejlepších výsledků právě
na Olympiádě, ale bez ohledu na
to, jestli získají medaili či nikoli,
tak ať si Olympiádu užijí a navážou mnohá přátelství.

(KÚ)

