Záchranáři se vrací do Ostrova

Do Düsseldorfu se už z Varů létá

Ve zbrusu nové výjezdové základně v Ostrově budou mít
zdravotničtí záchranáři kvalitní zázemí pro svou práci.

Poprvé na karlovarském letišti přistálo letadlo Boeing 737700 společnosti Germania dne 30. března ve 20.15 hodin.
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ZPRÁVY Z KRAJE
Těšovice trápí azbest
Zdraví ohrožuje černá stavba
Na ekologickou zátěž přímo ve
středu obce v blízkosti dětského
hřiště upozornil těšovický starosta Jiří Halbrštát hejtmanku Janu
Vildumetzovou. Řešením situace
okolo budovy s vysokým obsahem
azbestu ohrožující zdraví místních občanů se teď bude zabývat
krajský radní pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že jde ale
o takzvanou „černou stavbu“,
obci se dlouhodobě nedaří přimět
stavební úřad ani jiné instituce,
aby bylo možné objekt zlikvidovat. Těšovice u Sokolova byly další
zastávkou hejtmanky na cestách
do obcí v našem regionu.  (KÚ)
Soutěž o nejlepší web
Mezi městy vyhrál Cheb, za
obce Andělská Hora
Nejlepší webové stránky má mezi
městy v kraji Cheb, mezi obcemi je to Andělská Hora. Nejlepší
elektronickou službu v podobě
průvodce městem nabízí Mariánské Lázně. Krajské kolo 19. ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší
webové stránky obcí a měst zná
své vítěze, kteří postoupili do celorepublikového finále. D soutěže
se letos zapojilo 504 projektů obcí
a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem se počet soutěžících navýšil
o více než polovinu. 
(KÚ)

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

Nemocnice v Sokolově má
novou lůžkovou ortopedii
Moderní pokoje pro pacienty
i zázemí pro lékaře a sestry nabízí od nynějška nové lůžkové
oddělení v pavilonu B Nemocnice Sokolov. Karlovarský kraj
nechal provést kompletní rekonstrukci 3. nadzemního podlaží pavilonu a celou stavbu
financoval.
SOKOLOV Kraj se jako vlastník
nemovitostí v sokolovské nemocnici stará o zlepšování podmínek
pro pacienty, ale i zdravotníky, kteří v nemocnici pracují. Přestavbou
prostor v pavilonu B vzniklo moderní lůžkové oddělení, které bude sloužit pro pacienty ortopedie.
Celková kapacita 40 lůžek zname-

ná, že bude mít tento chirurgický
obor oproti minulému období
v sokolovské nemocnici o 20 lůžek
navíc. Samozřejmostí je i vyšetřovna a prostory pro lékaře, zdravotní
sestry a další personál. Kraj na tuto stavební akci vynaložil ze svého rozpočtu 36, 2 milionu korun.
„Věřím, že když už budou muset
nemocní lidé služby tohoto oddělení využít, tak k jejich léčbě pomůže
i příjemné prostředí,“ uvedla Jana
Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje.
Rekonstrukce byla zahájena loni
na konci května. Se stavbou byli
stavebníci hotovi letos v únoru.
Práci prováděli stavebníci firmy
Swietelsky stavební. „Jednou z nej-

náročnějších činností během výstavby bylo skloubit potřeby stavby
s běžným provozem nemocnice,
k němuž patří hlavně klid. Díky důsledné koordinaci prací na staveništi se dařilo požadavkům oddělení,
sousedících s rekonstruovanými
podlažími, vyhovět. I když bourání
a demolice ve stísněných podmínkách se bez hluku a prachu nikdy
neobejdou,“ řekl Jan Kutač, ředitel
sokolovského pracoviště Pozemních staveb Západ společnosti
Swietelsky stavební.
Původním záměrem bylo realizovat několik podlaží pavilonu B
najednou. Aby nedošlo k většímu
omezení lůžkových kapacit, Karlovarský kraj jako investor zvolil

postupné sanace po jednotlivých
podlažích. „V pavilonu B plánujeme vybudování nových operačních
sálů, řešit chceme únikové cesty
a dojde ke stavebním úpravám
trafostanice. Celkem by mělo jít
o investici ve výši 160 milionů korun. V plném proudu je ale také
rekonstrukce a dostavba chebské
nemocnice a po otevření nově vybudovaného plicního oddělení
karlovarské nemocnice chystáme
zahájení přestavby porodnice,“ vysvětlil krajský radní Jan Bureš.
V prostorách rekonstruovaného
pavilonu B Nemocnice Sokolov se
nacházelo dříve lůžkové oddělení
interny a neurologie. „V návaznosti na další uspořádání tohoto pavi-

lonu, kdy vzniknou nad rekonstruovaným oddělením nové centrální
operační sály, se nabízelo umístění
jednoho z žádaných chirurgických
oborů, a to umístění ortopedického oddělení. Naší snahou je,
abychom s navýšením stávající
kapacity lůžek ortopedie zásadně
zkrátili čekací doby na žádané operace kolen a kyčlí. Velké poděkování tedy patří zejména zástupcům
Karlovarského kraje a zhotoviteli
stavby. Nelze zapomenout poděkovat i za trpělivost personálu
ostatních oddělení tohoto pavilonu, který bez jakéhokoliv omezení
provozu stavbu respektoval,“ řekla
Jitka Samáková, zástupce Nemocnice Sokolov. 
(KÚ)

Ve Varech mohou konečně přistávat i vojenští záchranáři

Na památky půjdou miliony
Oprav se dočká na sedmdesát
staveb
Celkem 8 milionů korun půjde letos z krajského rozpočtu na obnovu a využití kulturních památek
a památkově hodnotných objektů. Díky dotačnímu programu tak
získá finanční prostředky téměř
sedm desítek staveb. Poskytnutí
dotace do výše 200 tisíc korun již
odsouhlasila Rada Karlovarského kraje, a přerozdělila tak 2,8
milionů korun. Prostředky získá
například kostel sv. Jana Křtitele ve Skalné, hrázděný dvojdům
v Kraslicích či kostel sv. Michaela
v Bochově. Dalších 5,2 milionů
korun obdrží památky po schválení zastupitelstvem kraje. Mezi ně
patří třeba huť v Šindelové, zřícenina hradu Engelsburg v Andělské Hoře nebo pomník F. Schillera
v Karlových Varech. 
(KÚ)

Vrtulník PZL W-3 Sokół provozovaný Leteckou záchrannou službou Armády ČR Plzeň – Líně na střeše karlovarské nemocnice. 
KARLOVY VARY Pacienti v ohrožení života budou mít větší šanci
na záchranu. V Nemocnici v Karlových Varech mohou konečně přistávat vrtulníky Letecké záchranné
služby Armády ČR Plzeň – Líně.
U historicky prvního příletu vrtulníku PZL W-3 Sokół nechyběla
hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová ani ředitel Agentury vojenského zdravotnictví Arwww.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

mády ČR brigádní generál Zoltán
Bubeník.
„Jsem velice ráda, že se po
dlouhých letech podařilo vyřešit
problém s přistáváním vrtulníků
Letecké záchranné služby Armády ČR v karlovarské nemocnici.
Projekt Pavilonu akutní medicíny
totiž vůbec nepočítal s přistáváním
těžších strojů, což byla jednoznačně chyba. Pokud pro pacienta letěl

vojenský vrtulník, musel přistát
na letišti nebo u řeky Ohře. Přitom v záchraně lidského života jde
o minuty, ne-li o vteřiny,“ uvedla
hejtmanka.
Změna užívání stavby si vyžádala
nové statické posouzení a zpracování projektové dokumentace.
Náklady na její přípravu hradil
Karlovarský kraj a dosáhly částky
90 tisíc korun bez DPH. Samotná

úprava heliportu pak vyšla na 25
tisíc bez DPH a zaplatila jí nemocnice. Heliport byl zkolaudován dle
požadavků Úřadu pro civilní letectví začátkem března tohoto roku.
Aktuálně létal vrtulník přímo
z karlovarské nemocnice zhruba
šestkrát ročně a další až dvacítka
pacientů byla převážena k transportu na jiná místa přistání. Nově
se počítá s tím, že z nemocnice bu-

Foto: KÚ
de létat v průměru jeden transport
týdně do specializovaných center
v Plzni nebo Praze a zhruba stejný
počet pacientů by měl být naopak
transportován do nemocnice. Jak
uvedla hejtmanka, podle připravované koncepce by i do budoucna měla zajišťovat provoz letecké
záchranné služby v Karlovarském
kraji Armáda ČR.

(KÚ)

ZPRAVODAJSTVÍ
NEPROPÁSNĚTE
Vlastníci lesů mohou žádat
o dotace na obnovu
Vlastníci lesů budou moci od
1. do 10. července tohoto roku
žádat o příspěvky v rámci programu pro poskytování dotací
na opakovanou umělou obnovu
lesů poškozených suchem a jejich ochranu proti zvěři oplocenkami. Dotační titul byl zřízený za účelem naplnění závazku
Evropské komise, podle něhož
nemůže být totožný předmět
dotace na stejném území podporován dvěma poskytovateli.
Od července minulého roku
totiž příspěvky na hospodaření
v lesích, které dříve rozdělovaly
kraje, přešly pod Ministerstvo
zemědělství ČR. To ale zároveň
vyzvalo kraje, aby vytvořily nové
dotační programy. Z rozpočtu
Karlovarského kraje bylo pro
tento dotační titul vyčleněno 7
milionů korun, maximální výše dotace pro jednoho žadatele
činí 1 milion korun. „Důvodem
podpory je zachování a obnova
lesního ekosystému a biodiverzity lesních porostů na území
našeho regionu,“ upřesnil radní
pro oblast životního prostředí,
zemědělství a energetiky Karel
Jakobec. Podrobná pravidla
dotačního programu, včetně
kontaktů na zaměstnance, kteří
poskytují bližší informace, jsou
uveřejněny na webu Karlovarského kraje.
(KÚ)
Chystá se další vlna kotlíkových dotací
Dalších více než 64 milionů
korun získají občané kraje na
výměnu starého kotle za nový.
Pokud Ministerstvo životního
prostředí schválí žádost Karlovarského kraje, mohla by se
další výzva vyhlásit do konce
září letošního roku. Druhá vlna
kotlíkových dotací se bude od té
předchozí lišit zejména v typech
podporovaných kotlů. Nově
budou žadatelé měnit stávající zdroje tepla na pevná paliva
s ručním přikládáním za automatický kotel na uhlí a biomasu,
plynový kondenzační kotel, kotel pouze na biomasu s ručním
nebo s automatickým přikládáním nebo za tepelné čerpadlo.
Zájemci o dotaci budou moci
získat 75 až 80 procent svých
nákladů, a to dle typu nově pořízeného kotle. Nejvyšší částka
může činit až 120 tisíc korun.
Finanční prostředky na výměnu
kotlů vlastníci rodinných domů
získají po úspěšném schválení
žádostí. Ty se budou do druhé
vlny podávat pravděpodobně
elektronicky. „Na konci dubna
se bude také vyhlašovat druhá
výzva první vlny kotlíkových
dotací, v níž se bude rozdělovat
dalších více než 8 milionů korun
na pořízení kotlů výhradně na
biomasu nebo na tepelná čerpadla,“ uvedl náměstek hejtmanky
Dalibor Blažek.
(KÚ)
Cyklopůjčovny Českých drah
se znovu otevírají
Začátek turistické sezony je
v Karlovarském kraji už sedmým rokem spojený s otevřením půjčoven kol Českých drah.
Půjčovny budou otevřené od
začátku dubna až do 31. října
na Dolním nádraží v Karlových
Varech, dále v Chebu, Mariánských a Františkových Lázních,
v Sokolově v Aši, o prázdninách v Lokti a po předchozí
dohodě i ve stanici Nejdek. Po
otevření nové výpravní budovy
bude možné si vypůjčit kola také v prostoru Horního nádraží
v Karlových Varech. Provoz
cyklopůjčoven podporuje Karlovarský kraj. Cestující opět
mohou vrátit kolo jinde, než si
ho půjčili. Na vybraných tratích
lze přepravovat vypůjčené kolo zdarma, cyklovýlet je možné
kombinovat s pěší turistikou
a využít bezplatné úschovy
v určených stanicích. Novinkou
letošní sezóny jsou cyklovlaky.
Pojedou v období od 1. července
do 3. září pod názvem CYKLO
OHŘE mezi železničními stanicemi Cheb a Karlovy Vary.(KÚ)
www.kr-karlovarsky.cz
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Záchranáři budou vyjíždět opět z Ostrova

OSTROV Zdravotničtí záchranáři
se z provizorních prostor v Jáchymově vracejí zpět do Ostrova. Čeká
tam na ně zbrusu nová výjezdová
základna, kde budou mít kvalitní
zázemí pro svou práci. Stavbu financovala Zdravotnická záchranná služba ze zdrojů poskytnutých
Karlovarským krajem.
Ostrovští záchranáři dočasně
přesídlili do Jáchymova na konci
roku 2013. „Důvodem k tomu bylo
ukončení nájmu v prostorách ostrovské nemocnice. V mezidobí, než
byla vystavěna nová budova, se naše pozornost zaměřila na technické
vybavení, včetně obnovy vozového
parku,“ řekl ředitel Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského
kraje Roman Sýkora.
Stavbu prováděla společnost
JURICA GROUP od poloviny července loňského roku do 20. února
2017. Jedná se o jednopodlažní
objekt ve tvaru písmene „L“ o zastavěné ploše kolem 250 metrů
čtverečních. Budova je rozdělena
na zázemí pro výjezdové skupiny
a garážové stání pro dvě vozidla výjezdovou skupinu Rychlé zdravotnické pomoci (velký sanitní vůz
se záchranáři) a výjezdovou skupinu Rendez-vous (malý sanitní vůz
s lékařem).
Stavba včetně nákupu pozemku
a zpracování projektu stála 10, 5
milionu korun. Dál bude celý areál
dále rozvíjet město Ostrov, které
zafinancovalo vybudování nezbytné dopravní a technické infrastruktury.
„Krajská záchranka má v součas-

nosti po celém regionu 13 výjezdových základen. Oproti provizoriu
v Jáchymově budou mít v ostrovské základně záchranáři příjemné

podmínky pro svou práci a kromě
jiného i garážovaná auta, což jim
podstatně usnadní nakládání materiálu a potřebného vybavení. Na-

U záchranářů v Ostrově Náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Oldřich Volf (vlevo) diskutuje s krajským radním pro zdravotnictví Janem
Burešem a předsedkyní výboru pro zdravotnictví při krajském zastupitelstvu Věrou Procházkovou. 
Foto: KÚ

Lékárenská pohotovost je zajištěná
L

idé v Karlovarském kraji už
nebudou muset mít do budoucna obavy, že během státních
svátků zůstanou kvůli zavřeným
lékárnám bez potřebných léků.
Vedení Karlovarského kraje totiž vyřešilo problém s chybějící
lékárenskou pohotovostí a pověřilo management Karlovarské
krajské nemocnice, aby zajistila
lékárenskou pohotovostní službu
o svátcích v lékárnách karlovarské a chebské nemocnice. Během
roku se jedná o celkem sedm svátečních dní.
Situace ohledně zavírací doby
lékáren se před časem zkomplikovala kvůli novele zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Změna legislativy způsobila, že o svátcích zůstávají zavřeny
i lékárny v hypermarketech, kam
lidé mohli dosud jít až do večerních hodin. „Poprvé se dopad
změny zákona projevil o loňských
Vánocích, kdy během svátků zůstaly všechny lékárny i ve velkých

víc strategicky je to výhodná poloMěsto Ostrov v budoucnu chysha jak pro výjezdy do Krušnohoří, tá další rozvoj areálu, kde by měli
tak do obcí v okolí Ostrova,“ dodal sídlit kromě záchranářů také hasiči
krajský radní Jan Bureš.
a městská policie. 
(KÚ)

hypermarketech zavřeny. Dostali
jsme hned v tu dobu stížnost občanů, že potřebovali urychleně zajistit léky pro nemocné dítě a nesehnali žádnou otevřenou lékárnu.
Proto jsme si řešení této věci vzali
za své a uložili jsme managementu Karlovarské krajské nemocnice, aby zajistil ve dnech státních
svátků pohotovostní službu právě
v lékárnách karlovarské a chebské
nemocnice.

Lékárny nemocnic budou otevřeny o svátcích od 9.00 do 21.00
hodin. Věřím, že to lidé uvítají
a pomůžeme jim řešit problém,
když lék potřebují opravdu akutně,“ upřesnil krajský radní pro
oblast zdravotnictví Jan Bureš
a dodal, že rozpočet kraje to nebude stát ani korunu. Službu uhradí
Karlovarská krajská nemocnice
a tržby návštěvníků lékáren.

(KÚ)

Pohotovost v kraji

Karlovarský kraj v současné době zajišťuje lékařské pohotovostní
služby, na které zároveň poskytuje finanční prostředky, pro spádové
oblasti Karlovy Vary - lékařská pohotovost pro dospělé, děti, zubní
(KKN), dále Sokolov - lékařská pohotovost pro dospělé, děti, zubní
(NEMOS SOKOLOV), Cheb - lékařská pohotovost pro dospělé a děti
(KKN), zubní (Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje),
Aš - lékařská pohotovost pro dospělé (KKN).
Lékařská pohotovostní služba funguje v oboru chirurgie a všeobecné
praktické lékařství také od 1. března 2016 v Mariánských Lázních
(Město Mariánské Lázně).

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 24. května od
14 do 17 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.

(KÚ)

24.

Karlovarské muzeum
znovu otevřelo
KARLOVY VARY Emoce a poučení.To jsou dva základní pilíře nové
muzejní expozice v Muzeu Karlovy Vary na Nové louce. Zcela novu
podobu stálé expozice připravilo
muzeum u příležitosti 150 let existence. Po dvou letech, kdy bylo muzeum kvůli rekonstrukci uzavřené, mohou návštěvníci obdivovat
dějiny města a regionu vytvořené
s využitím moderních audiovizuálních prvků a podpořené prezentací
unikátních sbírkových předmětů.
Muzeum tak nabízí procházku dějinami zážitkovou formou.
„Muzeum se své obnovy dočkalo
po dlouhých třiceti letech, kdy nepěkný stav jak budovy, tak obsahu
expozice již skutečně volal po změně. Ta ale nepřišla ze dne na den.
Od ideového záměru do otevření
nového muzea uplynulo čtyři a půl
roku. Vytvoření nové expozice bylo
tedy dlouhým tvůrčím procesem.
O tom ostatně vypráví doprovodná
výstava Jak se dělá muzeum,“ říká
ředitelka muzea Lenka Zubačová.
Nová expozice představuje návštěvníkům
nejen
předměty,
z nichž část byla již v expozici
předchozí, ale i exponáty nové,

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

které ještě nikdy nebyly veřejnosti
prezentovány, či exponáty, které
byly vytvořeny speciálně pro novou expozici. Mezi nimi například
faksimile zakládací listiny Karlových Varů - privilegium Karla IV.
ze 14. srpna 1370, respektive její
tereziánský opis z roku 1747, protože originál se nedochoval. Vedle
množství interaktivních prvků doplňuje expozici i Haptická nebo-li
dotyková stezka s heslem „exponátů dotýkat se povoleno“ a Dětská stezka, kterou si musí malí návštěvníci v každém sále najít.
Muzeum se změnilo stavebně vstupní vestibul je mnohem přívětivější než býval, návštěvníkům
s omezenou pohyblivostí je k dispozici výtah, projekt pamatoval
i na konferenční místnost, samoobslužnou šatnu a odpočinkovou
zónu.
Součástí sálů pro krátkodobé výstavy v přízemí bude i přilehlé nádvoří, které zejména v létě bude
sloužit pro vystavení uměleckých
solitérů. Nádvoří bude rovněž
sloužit jako oddychová zóna pro
veřejnost. Celou akci financoval Stálá expozice U příležitosti 150 let své existence získala expozice v Muzeu Karlovy Vary na Nové louce zcela novu
Karlovarský kraj. 
(KÚ) podobu. 
Foto: KÚ

DUBEN | 2017

ZPRAVODAJSTVÍ

Cyklobusy letos nabídnou sedm linek
Na sedmi linkách provozovaných společností Autobusy
Karlovy Vary (také pod názvem
CykloEGRENSIS) budou po
celém kraji opět vyjíždět cyklobusy, které umožní cyklistům
přepravu i s koly například do
Krušných a Doupovských hor,
do Ašského výběžku, Slavkovského lesa, ale i do okolí Mariánských Lázní. Cyklobusy vyjedou poprvé 20. května, naposledy se lidé s koly svezou 30. září
letošního roku.
„Za dobu provozu cyklobusů
od roku 2003 pořád roste jejich
obliba, využívají je nejen zdatní cyklisté, ale i rodiny s dětmi,
domácí i zahraniční turisté,
kteří na kole objevují krásy našeho regionu. Proto Rada kraje
rozhodla o tom, že podpoříme
provoz cyklobusů příspěvkem
ve výši 200 tisíc korun,“ uvedl
náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík
a dodal, že cyklobusy významně pomáhají cestovnímu ruchu
v regionu, protože cyklisté po
jejich trase navštěvují památky
i přírodní unikáty a často se do
těchto míst opakovaně vracejí.

(KÚ)

Muzeum Cheb má lepší kamery

CHEB
Rekonstrukce a moder- 2. ledna do 7. dubna. Během této vých kamer za síťové IP kamery.
nizace kamerového systému pro- doby došlo ke kompletní výměně Nový kamerový systém je součástí
bíhala v expozici Muzea Cheb od původních černobílých analogo- grafické nadstavby zabezpečovacího systému a vytváří tak sofisKrása času Výstava v chebském
tikovaný způsob ochrany budovy
muzeu návštěvníkům představua sbírkových předmětů.
je nejcennější a nejlépe zachoU příležitosti
znovuotevření
vané hodiny z muzejní sbírky.
chebského muzea byl na sobotu
Ty nejstarší pocházejí již z 2.
8. dubna pro návštěvníky přichyspoloviny 18. století. Na výstavě
taný Velikonoční jarmark, který
jsou zastoupeny zejména hodinabídl více než čtyřicet zastávek
ny sloupkové, a to v celé řadě
věnovaných tradičnímu řemeslu
variant, většinou empírové nebo
a rukodělné výrobě. V rámci doklasicistní. Kromě vystavených
provodného programu nechyběly
exponátů se mohou návštěvníci
ani výtvarné dílny a pohádkové
v doprovodných textech seznápředstavení.
mit také s historií měření času
Malí i velcí návštěvníci se mohnejenom v Čechách, ale i ve
li opět těšit na řadu řemeslných
světě, dále s rozličnými typy houkázek. K těm nejpřitažlivějším
din a v neposlední řadě také se
zcela jistě patřily ty, které umožstručným historickým přehledem
nily nahlédnout pod šikovné ruce
vývoje nejstarších hodin v Chebu,
krajkářek, perníkářů či košíkáa sice věžních hodin na budově
řů. Pro zájemce byly přichystány
Galerie výtvarného umění. Mimo
ukázky z tradičního velikonočníjiné nahlédnou návštěvníci i do
ho jídelníčku. Do muzea zavítalo
nedávné minulosti chebského nádraží prostřednictvím tzv. matečních i Divadlo Kapsa z Andělské Hory,
hodin, kterými byly centrálně řízeny všechny ostatní hodiny v nádraž- které s sebou přivezlo rodinnou
ních prostorách. 
Foto: KÚ pohádku s názvem „Nešťastný šafářův dvoreček“.
(KÚ)

POZVÁNKA
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU
Ve středu 17. května se koná
Den otevřených dveří Krajského
Karlovarského kraje. DoP Ř I J Ď T E úřadu
polední program v areálu krajského úřadu, Závodní 353/88,
Karlovy Vary je určený především pro studenty škol začíná od
9.00 a od 10.30 hodin. Odpolední program pro širokou veřejnost
odstartuje ve 13.00 a ve 14.30
K V Ě T N A hodin v zastupitelském sále
hlavní budovy (budova A) krajského úřadu. V rámci dne otevřených dveří čekají návštěvníky přednášky na téma představení činností a působností kraje a krajského
úřadu, zajímavosti z oblasti regionálního rozvoje, novinky z kultury
a cestovního ruchu, oblasti sociálních věcí a sociálních služeb zajišťovaných krajem. Dále se zájemci budou moci seznámit s technikou
používanou v sanitních vozech zdravotnických záchranářů i s moderním vybavením pro údržbu silnic. Pro příchozí bude připravena právní poradna, prohlédnou si prostory krajského úřadu nebo
navštíví navazující program krajské knihovny. Parkování je možné
v areálu krajského úřadu, kam také zajíždí linky městské hromadné
dopravy číslo 1 a 16 a linky veřejné linkové dopravy ve směru Cheb,
Sokolov, Loket, Kynšperk, Bečov, Bochov a Toužim. Ke krajskému
úřadu lze dojet také na kole, stojany na kola jsou k dispozici před
hlavní budovou. 
(KÚ)

17.

CO VÁS ZAJÍMÁ
Včelaři dostanou 1,4 milionu
Na pořízení základního vybavení a modernizaci úlů znovu
přispěje Karlovarský kraj začínajícím i stávajícím včelařům.
„Snažíme se pomoci, aby tradiční včelařství nezaniklo,“ říká
Karel Jakobec, radní pro oblast
životního prostředí, zemědělství a energetiky. Pro letošní
rok je pro včelaře připraveno
1,4 milionu korun. Zájemce
si může o dotaci požádat vždy
s odstupem čtyř let, každý z žadatelů může získat příspěvek ve
výši 80 procent uznatelných nákladů, maximálně však 14 tisíc
korun. O příspěvky je každoročně velký zájem, letos se sešlo
151 žádostí o dotaci, z toho 14
žádostí bylo zamítnuto, protože
nesplňovaly podmínky dotačního programu. Častým prohřeškem bylo právě opakované
čerpání podpory. Dalších 36
včelařů nemohlo být podpořeno z důvodu vyčerpání finančního limitu, který byl pro tento
dotační titul stanoven.  (KÚ)
Na boj s invazními rostlinami půjde víc peněz
Dotace na likvidaci bolševníku
velkolepého, křídlatky a netýkavky žláznaté se stejně jako
vloni chystá rozdělovat Karlovarský kraj. O příspěvky do výše 300 tisíc korun mohli v první
polovině dubna žádat nejenom
vlastníci, ale nově také nájemci
pozemků. Dotační program byl
zřízen za účelem pomoci vlastníkům a nájemcům pozemků,
kteří se ze zákona musejí starat
o pozemky, jež jsou zasaženy
výskytem invazních druhů rostlin. Celkový objem finančních
prostředků určených pro letošní rok činí jeden milion korun. Nejvýznamnější změnou
v dotačních pravidlech oproti
loňsku bylo především rozšíření okruhu žadatelů o nájemce
pozemků, které jsou zahrnuty
v Informačním systému Heracleum. Rovněž byla navýšena
maximální částka na jednoho
žadatele z původních 150 tisíc
korun na 300 tisíc korun a jednotková cena dotace na 10 tisíc
korun za hektar. Poskytované
dotace jsou jednou z možností
podpory desetileté udržitelnosti projektu „Omezení výskytu
invazních rostlin v Karlovarském kraji“, který Karlovarský
kraj realizoval v rámci Operačního programu životního prostředí v letech 2013 až 2015.

(KÚ)
Senior pas, to je ucelený systém slev
Ještě letos mohou senioři z regionu čerpat slevy na vybrané
služby a výrobky. Rada Karlovarského kraje už odsouhlasila
záměr zapojit se do projektu
„Senior pas“. Unikátní projekt přináší starším občanům
ucelený a jednotný systém slev.
Celkové náklady na jeho realizaci se pohybují okolo 581
tisíc korun. „Z Ministerstva
práce a sociálních věcí bychom
mohli získat dotaci ve výši až
sedmdesát procent,“ říká Petr
Kubis, náměstek hejtmanky
Karlovarského kraje. Pro občany je zapojení do projektu
bezplatné. Nabízené slevy by se
měly týkat například jízdného,
vstupného do muzeí a galerií,
nákupů v obchodních centrech,
lékárnách a podobně. Prostřednictvím pasů by měla být proplácena i část dálniční známky.
Karlovarský kraj v této souvislosti oslovil Svaz důchodců,
aby vyjmenoval slevy, které by
senioři rádi uvítali. Zapojené
firmy chce pak představit na internetovém portálu. Vzniknout
by měly i takzvané seniorpointy, tedy místa, kde se budou
moci senioři scházet a využívat
bezplatný internet či poradenskou službu. Vhodná by pro tyto účely byla infocentra. Projekt
„Senior pas“ úspěšně funguje
už v osmi regionech České republiky. Jeho velkým plusem
je pak možnost čerpat výhody
napříč zapojenými kraji.  (KÚ)
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Na trase Düsseldorf - Karlovy Vary se už létá Návštěv z Číny přibývá,
KARLOVY VARY Přesně podle
letového řádu přistálo 30. března
ve 20.15 hodin letadlo Boeing 737700 společnosti Germania na karlovarském letišti. Oficiálně se tím zahájil provoz pravidelné letecké linky
Düsseldorf - Karlovy Vary.
Cestující přivítala na karlovarském letišti vodní slavobrána
a dostali drobné dárky. Na palubě
letadla přicestovala na pozvání hejtmanky Karlovarského kraje Jany
Vildumetzové, primátora Karlových Varů Petra Kulhánka a agentury CzechTourism skupina novinářů
a zástupců politické a obchodní
reprezentace ze spolkové země
Severní Porýní Vestfálsko, doprovázená konzulem České republiky
v Düsseldorfu Robertem Otepkou.
„Zavedení tohoto nového letec-

kého spojení znamená významný
mezník pro další rozvoj našeho regionu a letiště Karlovy Vary. Vzdálenost regionů se zkrátila na jednu
hodinu a deset minut, proto věříme,
že i tato skutečnost bude impulsem
pro rozšíření jak turistické, tak obchodní výměny mezi Karlovarským
krajem a spolkovou zemí Severní
Porýní Vestfálsko,“ uvedla hejtmanka.
„Naše letecké spojení je zaměřeno zejména na zákazníky, žijící
v západní části Německa a poblíž
holandských hranic, kteří tak mají ideální možnost poznat oblast
západních Čech a lázeňského
trojúhelníku. Je vhodné jak pro
návštěvníky, kteří chtějí spojit
wellness, kulturu či turistiku, tak
i pro ty, kteří by chtěli svůj pobyt

využít pro načerpání sil a regeneraci v tradičních lázních,“ řekla Daniela Pilz, ředitelka Tour Operator
prodejů společnosti Germania. Ve
srovnání s časově náročnou pozemní dopravou autobusem je let
z Düsseldorfu podstatně kratší. Po
provedení všech nezbytných úkonů
pozemního odbavení a nastoupení
cestujících na trase Karlovy Vary –
Düsseldorf odletělo letadlo zpět do
Düsseldorfu.
Karlovarský kraj plánuje v budoucnu usilovat o mnohem větší využití kapacity mezinárodního letiště
v Karlových Varech. „Další plánovanou novinkou je zprovoznění
linky do Tel Avivu, ale máme zájem
obnovit také pravidelné lety mezi
Moskvou a Karlovými Vary a přímé
letecké spojení mezi Sverdlovskou

oblastí a Karlovarským krajem,
abychom opětovně umožnili návštěvníkům a lázeňským hostům
z těchto oblastí pobývat v našem regionu a objevovat jeho krásy,“ míní
Martin Hurajčík, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje.
Lety mezi Düsseldorfem a Karlovými Vary budou provozovány
dvakrát týdně letadly typu Boeing
737-700 nebo Airbus 319 o kapacitě celkem 148 – 150 míst v ekonomické konfiguraci podle letového
řádu uvedeného na stránkách letiště. Ceny jednosměrných letenek začínají na pouhých 49 € včetně všech
poplatků. Letenky je možné zakoupit na stránkách letecké společnosti
nebo prostřednictvím cestovních
kanceláří a agentur.

(KÚ)

49€
včetně všech poplatků je cena,
na které začínají jednosměrné
letenky na trase mezi
Düsseldorfem a Karlovými Vary.
Zakoupit je můžete na internetu na
adrese www.flygermania.com
nebo prostřednictvím cestovních
kanceláří a agentur.
Čtvrtky:
Let ST8420
odlétá z DUS v 1925
a přilétá do KLV ve 2035
Let ST8421
odlétá z KLV na 2120
a přilétá do DUS ve 2230
Neděle:
Let ST8420
odlétá z DUS v 1915
a přilétá do KLV ve 2025
Let ST8421
odlétá z KLV ve 2110
a přilétá do DUS ve 2220

Karlovy Vary - Düsseldorf Letadlo Boeing 737-700 společnosti Germania přistálo na karlovarském letišti poprvé koncem března. 

Foto: KÚ

meziročně o čtvrtinu
KARLOVY VARY O rozvoji cestovního ruchu, přilákání čínských
turistů do regionu na dlouhodobější pobyty, či dalším posunu vzájemné spolupráce s městskou částí
Pekingu – Changpingem jednala
velvyslankyně Čínské lidové republiky Ma Keqing na pracovní návštěvě našeho regionu.
„Karlovarský kraj podepsal v roce 2007 prohlášení o přátelské výměně a spolupráci s Changpingem
a nejsem přesvědčena o tom, že
by bylo naplňováno tak, jak mělo.
Spolupráce musí být živá, musí
být vidět a přinášet konkrétní výsledky. Čína je pro nás klíčová nejenom z hlediska rozvoje cestovního
ruchu, ale také z hlediska investic.
V současnosti například jednáme
o příchodu čínského investora do
regionu, který se zabývá výrobou
skla. Každý investor je pro nás velmi důležitý, přináší do našeho kraje
nová pracovní místa a pomáhá tak
řešit problémy s vysokou nezaměstnaností,“ zmínila v úvodu setkání Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje.
Ma Keqing následně hovořila
o vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Čínou a o možnostech rozvinutí spolupráce
i s jinými oblastmi než pouze
Changpingem. Hejtmanka jí v této souvislosti požádala o přípravu
podkladů s bližšími informacemi
o jednotlivých regionech. „V rámci
Rady Asociace krajů České republiky jsme rovněž zřídili historicky
první komisi pro zahraniční spolupráci, která by měla úzce spolupracovat s Ministerstvem zahra-

Velvyslankyně Rumunska
se zajímala o dotační politiku
KARLOVY VARY Velvyslankyně
Rumunska Carmen Liliana Burlacu zavítala na pracovní návštěvu
do našeho regionu. Na krajském
úřadě jí přijala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.
Během setkání, které se neslo ve
velice přátelském duchu, spolu hovořily například o správním členění obou zemí, výkonu zákonodárné
moci, čerpání dotací z evropských
fondů či o rozvinutí partnerské
spolupráce. „Dělá na mě velký dojem, že se hejtmankou stala takováto energická žena. Je zapotřebí
ukázat lidem, že ženy do politiky
patří a že je možné, aby zastávaly
tyto významné pozice,“ vyjádřila
velvyslankyně obdiv hejtmance
za to, s jakým nasazením se ujala
funkce.
Vzhledem k tomu, že se jednalo
o první návštěvu velvyslankyně
u nás v kraji, byla v krátkosti seznámena s jeho specifiky. Poté
se diskuse stočila ke správnímu
uspořádání obou zemí. Organizace
státní správy a samosprávy v Rumunsku má zcela jinou podobu než
u nás a je velmi blízká té ve Francii.
V současnosti se země dělí na 41
žup a hlavní město. Toto rozdělení
pak působí jisté potíže například
při čerpání dotací z fondů Evropské unie, která uznává jiné územní
členění. A právě dotační politika
byla jedním z dalších témat společného jednání.
„V uplynulém programovém období rozhodovali o dotacích krajští
politici, kteří dostali do rukou obrovskou moc. Vytvářely se umělé
struktury, rozdělování evropských
prostředků nebylo vždy efektivní.
Naše země se potýkala s mnoha

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

ničních věcí a důležité informace
přenášet do jednotlivých krajů.
Její předsedkyní se stala hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava
Pokorná Jermanová a každý region má v komisi svého zástupce,“
upřesnila hejtmanka.
Jedním z dalších témat společné
diskuse byl rozvoj cestovního ruchu. Velvyslankyně mluvila o rostoucím počtu čínských turistů v naší zemi a o místech, která nejčastěji
navštěvují. „Podle statistik přijelo
do České republiky v loňském roce
355 tisíc turistů z Číny. Meziročně
došlo k nárůstu o 23 procent. Přispělo k tomu i zavedení tří přímých
leteckých linek. Nejnavštěvovanějším místem byla Praha, druhé byly
Karlovy Vary a třetí Český Krumlov,“ upřesnila velvyslankyně.
„Velice nás těší, že jsme hned druhým nejnavštěvovanějším místem
po Praze. Byli bychom ovšem rádi,
kdyby se u nás turisté zdrželi delší
dobu, protože jim máme rozhodně
co nabídnout. Disponujeme mezinárodním letištěm a v současné
době řešíme prodloužení a rozšíření přistávací plochy tak, aby
zde mohly přistávat všechny typy
letadel,“ dodala hejtmanka. Velvyslankyně jí informovala o tom, že
se jedná o všeobecný problém, protože turisté z Číny chtějí během své
krátké dovolené navštívit co nejvíce míst. Viceprezident spolku New
Silk Road Chamber of Commerce
Tomáš Král pak připomněl, že
čínská klientela má své specifické
potřeby, na základě kterých by hotely a restaurace měly přizpůsobit
služby. 
(KÚ)

dotačními skandály, které se bohužel nevyhnuly ani Karlovarskému
kraji. Proto je za realizaci integrovaného regionálního operačního
programu nyní zodpovědné ministerstvo pro místní rozvoj,“ poznamenala hejtmanka, která zároveň
velvyslankyni seznámila se systémem čerpání dotací u nás a s úlohou Regionální stálé konference,
jakožto koordinačního a připomínkového orgánu.
Během setkání se hovořilo rovněž o výkonu zákonodárné moci
či o markantním rozdílu v počtu
českých a rumunských senátorů
a poslanců. Velvyslankyně také připomněla nedávné nepokoje v Rumunsku, které se týkaly protestů
proti přijetí návrhu zákona, jenž
umožní hromadné propouštění
vězňů. V závěru jednání se pak řešila otázka mezinárodních vztahů
a rozvinutí partnerské spolupráce.
„Navázání vzájemné spolupráce je
velmi důležité jak pro kraj, tak i pro
jednotlivá města a obce. Kraj by
měl mít koordinační roli a veškeré
informace přenášet na nižší územně samosprávné celky,“ dodala
hejtmanka.

(KÚ)

Výkup

starého papíru
za 8 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

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

po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w.schrottmobil.info
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Den učitelů. Cenu hejtmanky či pamětní listy získalo 19 pedagogů
C

eny hejtmanky Karlovarského
kraje a pamětní listy získalo
u příležitosti oslavy Dne učitelů
celkem 19 pedagogů z mateřských,
základních i středních škol v našem
regionu. Ocenění, květiny a knihy
převzali z rukou hejtmanky Jany
Vildumetzové a krajského radního Jaroslava Bradáče v klášterní
knihovně v Chebu.
Hejtmanka poděkovala jménem
Karlovarského kraje všem oceněným pedagogům za jejich záslužnou
a zodpovědnou práci. Připomněla,
že kraj zřizuje 43 příspěvkových organizací v oblasti školství, z toho 27
středních škol. Ve školství v našem
regionu pracuje v současnosti více
než 4300 pedagogů. „Sama jsem
před lety pracovala jako učitelka
na základní škole, a tak moc dobře
vím, jak náročné povolání vykonáváte a kolik osobního nasazení a sebeobětování mu odevzdáváte. Ne
vždy se učitelům a dalším školským
pracovníkům dostává potřebného
respektu v naší společnosti a jejich
úsilí často zůstává nedoceněno. Proto je mi ctí vám jménem kraje předat
ceny a popřát, ať jsou pro vás odměnou úspěchy Vašich žáků a uznání
ze strany jejich rodičů,“ dodala. Na
akci nechyběl ani slavnostní přípitek
a hudební dárek v podobě vystoupení žáků i učitelů Základní umělecké
školy Josefa Labitzkého z Bečova
nad Teplou. Hejtmanka také v závěru ocenila účast starostů, kteří na
slavnostní akt doprovodili oceněné
pedagogy ze svých měst a obcí.
CENA HEJTMANKY
KARLOVARSKÉHO KRAJE
– za celoživotní vynikající práci
v oblasti školství
Vlasta Beerová, dlouholetá učitelka Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy
Vary
Celou svou profesní kariéru zasvětila školám v Karlových Varech, počínaje základními, od roku 1979 učila
ve zdravotnické škole a v roce 1991
se stala zaměstnancem pedagogické školy. Její doménou byly přírodovědné předměty, ale díky svému
širokému rozhledu a vzdělanostnímu přesahu dokázala vyučovat ve
vysoké kvalitě i další předměty. Vždy
si zachovala vstřícný a kolegiální
přístup k žákům, studentům i svým
spolupracovníkům, kteří si ji dodnes
cení za její pozitivní přístup k řešení
pracovních i životních problémů
a neutuchající životní aktivitu.
Karel Hlávka, bývalý ředitel Základní školy Nejdek, Karlovarská
Celý svůj život věnoval vzdělávání
a výchově žáků, převážně v Karlovarském kraji; základní škole

v Nejdku byl věrný celých 39 let, nejprve jako učitel, zástupce ředitelky
a posledních 15 let jako ředitel. Dětem dával vždy daleko více, než bylo
jeho povinností, vedle své pedagogické činnosti vedl řadu zájmových
kroužků, organizoval akce pro žáky
i své kolegy. Mgr. Hlávka nezahálí
ani v důchodu, působí v Klubu seniorů a hlavně se věnuje své celoživotní lásce – ochotnickému divadlu,
kdy jako člen divadelního sboru
JIRÁSEK ztvárnil nespočet divadelních rolí.

vědných předmětů a počítačové
gramotnosti předával několika generacím žáků. Je stále aktivní a nápaditý, v kolektivu oblíbený pro svůj
klidný a rozumný přístup k řešení
problémů a dá se říci, že je „katalyzátorem“ v ženském pedagogickém
kolektivu. Aktivní je i mimo školu
při pořádání různých sportovních
soutěží a akcí.

PAMĚTNÍ LIST HEJTMANKY
KARLOVARSKÉHO KRAJE
– za dlouholetou vynikající
a záslužnou vzdělávací a výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti školství
Ivana Andrášková, vedoucí učitelka odborného výcviku Střední
odborné školy stravování a služeb
Karlovy Vary
Ve stávající funkci pracuje ve škole
již od roku 1992, a to v obchodních
i gastronomických oborech. Od samého začátku se svým pracovním
nasazením i kompetencemi podílela na úspěších školy a stala se respektovanou osobou v očích profesních partnerů školy.

Den učitelů Zleva ředitel Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary Bohuslav Peroutka, hejtmanka Jana Vildumetzová, oceněná dlouholetá učitelka školy Vlasta Beerová a krajský radní pro oblast
školství Jaroslav Bradáč. 
Foto: KÚ

votnické školy a vyšší odborné školy
Cheb
Po celou svou profesní kariéru, tedy
40 let, působila a působí na školách
v Chebu, od roku 2001 ve stávající
škole a z toho 12 let jako zástupkyně ředitele. Aktivně se zapojuje do
života školy, svým žákům se vždy
ochotně věnuje i ve svém volném
Milada Beerová, zástupkyně ře- času, navíc pomáhá svým kolegům
ditelky Základní školy a mateřské v pedagogické práci.
školy Bečov nad Teplou
Ve škole pracuje s přestávkou od Zdeňka Karbulová, učitelka a býroku 1975, nejprve jako učitelka, valá ředitelka Základní umělecké
poslední 3 roky jako zástupkyně školy Kynšperk nad Ohří
ředitelky. Své pedagogické doved- Uměleckému školství zasvětila cenosti si neustále rozšiřuje, je nejen lých 45 let svého profesního života,
z odborného hlediska vysoce profe- nejprve jako učitelka hudební nausionální, ale i skvělý člověk ochotný ky a hry na akordeon. V letech 1990
kdykoliv pomoci.
– 2016 působila jako ředitelka uvedené školy a nyní zde pracuje opět
Zuzana Brychtová, učitelka In- jako učitelka. Svého uměleckého
tegrované střední školy technické vrcholu dosáhl i zdejší dětský dea ekonomické Sokolov
chový orchestr.
Ve škole působí již od roku 1977,
nejprve jako vychovatelka, poté Michaela Knířová, učitelka Zájako zástupkyně ředitele pro mi- kladní školy Březová
moškolní činnost a následně jako V průběhu své dlouholeté pedagoučitelka. Je příkladnou pedagožkou gické praxe působila na školách
a organizátorkou života školy, ne- okresu Sokolov, přitom posledních
postradatelným článkem školy.
20 let v Základní škole Březová.
Žáky, kteří se za ni rádi vracejí,
Václav Gotthelf, vedoucí učitel od- vždy vybavila nejen vědomostmi,
borného výcviku Integrované střed- ale i vštěpováním norem slušného
ní školy Cheb
chování, kultivovaného vyjadřování
Již 13 let je vedoucím učitelem od- a vystupování.
borného výcviku stavebních oborů
a v poslední době i oborů strojíren- Václav Lísal, učitel Základní školy
ských. Je velmi pracovitý, organi- a základní umělecké školy Žlutice
začně schopný, ve své práci samo- Této jediné škole je věrný po celou
statný a poctivý. Hodně času věnuje profesní kariéru, od roku 1972. Stal
svým vnučkám, což ho nabíjí další se jednou z nejvýraznějších osobenergií a elánem.
ností školy za dobu jejího trvání.
Aktivní je také v mimoškolní činJitka Jašková, učitelka a bývalá nosti – letní tábory, kroužky. Za léta
zástupkyně ředitele Střední zdra- svého působení se stal významnou

osobností společenského života ve řídí i základní školu. Kromě zásluh
Žluticích.
o vzdělávání dětí a žáků v této malotřídní škole, je příkladným občanem
Jiří Malý, učitel odborných před- obce, kde je místostarostkou i vydamětů Střední odborné školy a střed- vatelkou obecních novin.
ního odborného učiliště Nejdek
Ve škole působí 28 let, nejprve jako Jindřich Novák, bývalý ředitel
mistr odborného výcviku, kdy pod Gymnázia Aš
jeho vedením vyrůstaly řady šikov- Ve školství v Aši působil od roku
ných a zručných nástrojařů. Jako 1970, v roce 1990 inicioval vznik
učitel odborných předmětů je svou novodobého ašského gymnázia. Akpodnikavostí a neutuchajícím nad- tivně se podílel na vybudování školy,
šením pro vše nové nadmíru inspi- nebál se nových a netradičních merujícím pro žáky i učitele. Prosadil tod a forem práce, podporoval proněkolik odborných projektů.
jektové vyučování, vždy byl otevřený
studentským aktivitám a návrhům.
Vidor Mandelík, ředitel Dětského
domova Cheb a Horní Slavkov
Richard Nykodym, ředitel StředníPracuje ve školství našeho regionu ho odborného učiliště Toužim
již od roku 1980, kdy začínal jako Ve středních školách okresu Karlomistr odborného výcviku technic- vy Vary působí 32 let, nejprve jako
kých oborů, od roku 1991 coby ře- učitel, později zástupce ředitele
ditel středních škol a posledních 11 a nyní téměř 19 let jako ředitel stálet jako ředitel dětského domova. vajícího subjektu. Vyzdvihnout je
Jeho zásluhou je přeměna dětského třeba jeho náročnou práci se žáky
domova na zařízení rodinného typu se speciálními vzdělávacími potřea nastavení systému po sloučení bami, které škola připravuje na budvou dětských domovů.
doucí život.
Libuše Návarová, ředitelka Mateřské školy a základní školy Nový
Kostel
Ve škole působí 38 let jako ředitelka
mateřské školy a poslední 4 roky

Jiří Pulkert, učitel Základní školy
Hranice, okres Cheb
Je věrný této příhraniční škole
celých neuvěřitelných 41 let, kdy
své dovednosti v oblasti přírodo-

Jiří Smitek, ředitel Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha
Cheb
Svou pedagogickou činnost v této
škole zahájil v roce 1992 jako učitel
hry na dechové nástroje, následně
jako zástupce ředitele a nyní již 5.
rokem je jejím ředitelem. Zasloužil se o významný posun v rozvoji
vzdělávacích aktivit i o postupnou
modernizaci školy. Nezastupitelný
je jeho podíl na kulturním životě
města Cheb. Veřejnost pozitivně
hodnotí pořádání výstav, koncertů
a vystoupení v rámci ČR i zahraničí.
Znám je také coby dirigent Městského dechového orchestru a místopředseda Svazu hudebníků ČR.
Alexandr Šťastný, bývalý vychovatel Dětského domova Karlovy Vary
a Ostrov
Na Karlovarsku působil od 70. let
minulého století v oblasti uměleckého školství, jako učitel a ředitel
školy, kdy patřil mezi zapálené
propagátory hudebního vzdělávání. Od roku 2005 pak působil jako
vychovatel v dětském domově. Jeho
nadstandardní práce vždy vykazovala vysokou úroveň profesionality
s přirozenou autoritou, která ruku
v ruce s lidskostí formovala charakter a směřování dětí.
Vladimíra Třmínková, vedoucí
praktického vyučování Hotelové
školy Mariánské Lázně
V hotelové škole působí již 15 let,
nejprve jako učitelka nyní jako vedoucí odborné praxe. Je významným odborníkem, který sleduje moderní trendy v oboru gastronomie
a vhodně je aplikuje do výuky, což
se pozitivně odráží ve výsledcích
vzdělávání žáků, při organizaci odborných soutěží a dalších gastronomických akcích, i v propagaci školy
na veřejnosti.
(KÚ)
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Co přinese lithium našemu kraji?
Jaroslav
Borka
krajský
zastupitel za
KSČM

České lithium je surovina, která
svým rostoucím významem přitahuje
zájem místních i zahraničních firem.
Vzhledem k tomu, že se část zásob
nachází na území našeho regionu,
míří tyto společnosti i do Karlovarského kraje, konkrétně do Horního
Slavkova a Krásna. Přestože stále
není jasný postoj státu, občané obou
měst už musí řešit možné dopady
těžby na svou budoucnost. V Horním
Slavkově na Sokolovsku je v odkališti
až 5400 tun lithia.
Nedávné jednání o studii EIA (tedy
dopadech činnosti na životní prostředí) v Horním Slavkově ukázalo,
že situace je velmi složitá a zájemce
o těžbu, společnost SANAKA INDUSTRY (součást fondu RSJ), nemá

úplně jasno, jak některé problémy
řešit. Týká se to především přepravy suroviny z místa odkaliště, kdy se
místní lidé oprávněně obávají nárůstu kamionové dopravy.Těžba vadí
i sousedním obcím, které nebyly v záměru označené jako dotčené obce,
přestože ve variantním řešení počítá
projekt s přepravou suroviny po dobu
třinácti let osmdesáti nákladními
vozy denně právě přes jejich území.
Jedná se například o Nové Sedlo, Loket a Bečov nad Teplou.
Naprosto neúnosná by pak byla situace pro občany Krásna, kdyby část
dopravy připadající na tzv. jižní trasu, vedla po nevyhovujících silnicích.
Denně by tudy projelo 33 kamionů
s nákladem a dalších 33 prázdných.
Jedinou přijatelnou možností je zatím doprava po železnici, využívající
zrekonstruovanou trať Horní Slavkov – Krásný Jez a vlečku společnosti
Legios Loco, a. s. Další možností by
byla oprava tratě Horní Slavkov –
Loket za cca 100 milionů korun.
Domnívám se, že nyní nastává čas,
aby kraj udělal důkladnou analýzu,
postavil se za oprávněné zájmy do-

Po volbách do zastupitelstva uběhlo už několik měsíců
tčených obcí a podpořil jejich občany
tak, aby ze značné výhody naleziště
zásob lithia neměly vrásky na čele
a těžba nebyla jejich černou můrou.
Zásadní, ale stále nezodpovězenou otázkou stále zůstává, proč není
mezi zájemci žádná státem řízená
firma ( například DIAMO), a jak
bude realizována přidaná hodnota
této suroviny. Podle mého názoru,
jestli není pozdě, tak už nám běží
poslední sekundy, kdy je možné ještě
něco zachránit.
Lithium na Cínovci chtějí společně
využít český výrobce akumulátorů
HE3DA a australská těžební společnost European Metal. Podobné
řešení by stálo za úvahu i v našem
kraji, ale bude možné ho realizovat
i v případě Horního Slavkova? Má
stát jasno, jak zužitkovat toto národní bohatství?
Česká republika je jedinou zemí
v Evropě, která má naleziště lithia.
Na Cínovci a v okolí Horního Slavkova se nachází 4 až 6 procent celosvětových zásob tohoto prvku. V současné době se tuna prodává za cca 8500
dolarů a cena stále stoupá.

Kraj může být ještě čistější a zdravější
Petr
Třešňák
krajský
zastupitel za
Piráty

Karlovarský kraj trápí řada problémů, ve zbytku republiky to však
není jiné. Například silnice - než je
všechny postupně opravíme, můžeme začít s jejich rekonstrukcí od
začátku. A nemyslím si, že bude
existovat doba, kdy bude vše zcela
ideální. I proto bychom neměli zapomínat na další rozvoj místa, kde
žijeme. Myslím ten rozvoj, který je

tak nějak nad rámec. Profilujeme
se jako čistý kraj plný lesů, který je
vhodný pro léčbu a regeneraci. To
s sebou nese - mimo jiné - důslednou péči o životní prostředí. S tím
si však třeba automobilová doprava
příliš netyká. Samozřejmě je ideální podporovat šetrnější a efektivnější alternativy - hromadnou dopravu, cyklisty a pěší. Dnešní doba ale
nebere na jízdní řády ohled a bylo
by naivní si myslet, že se bez aut
obejdeme. Ale můžeme jít naproti
ekologičtějším variantám. V Mariánských Lázních jsme požádali
o dotaci na dva elektromobily. Jeden by měl sloužit městské policii
a druhý městskému úřadu. Navíc
se spolu se soukromým sektorem
chystáme vybudovat dobíjecí stani-
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ci. Vlastně jsme jako první začali
jednat o dobíjecí stanici, protože
chceme poskytnout potřebný servis
obyvatelům i lázeňským hostům,
kterým na ekologii záleží. Zvažování nákupu elektrovozů se pak stalo
logickým dalším krokem. Nejsem
fanatik, který věří ve zcela „zelenou“ budoucnost. Podíl elektromobilů se ale bude zvyšovat a jsem
přesvědčený, že je to dobře. Snížíme
tak závislost na fosilních palivech
a ubude škodlivých látek v ovzduší.
Oproti znečištění, které způsobují
lodě či letadla, se to může zdát jako
kapka v moři, někde se ale začít
musí. A kdyby to inspirovalo krajský úřad či jakékoliv další město
v Karlovarském kraji, byl by to další
pozitivní krok.

Olga Haláková
krajská
zastupitelka
za STAN
s podporou
KOA, KDU-ČSL
a TOP09

Přirozeně neklidné první měsíce
po úplné výměně vedení Karlovarského kraje jsou za námi. Občané
kraje volili své zástupce, jistě v dobré víře a s nadějí a s napětím očekávali závěr koaličních jednání. A poprvé byla zvolena do vedení žena
a stala se hejtmankou. Z pohledu
tzv. opozičního zastupitele, který se
nezúčastňuje jednání rady kraje,
tedy nenahlíží do způsobu jednání
rady, ale má příležitost získat informace o průběhu jednání výborů
a komisí, vnímám složitou situaci,
kterou přináší změna vedení Karlo-

varského kraje. Nové vedení přistupuje ke správě kraje ve většině s poměrně krátkodobými zkušenostmi
v územní správě a chtě nechtě navazuje na závazky z minulých let.
Prvotní nervozita ze zahájených
jednání snad pominula. Na základě účasti na posledních pracovních
schůzkách si uvědomuji, že by bylo
ideální, kdyby jednotlivá seskupení,
hnutí či politické strany zastupovali
lidé, kteří přirozeně do této funkce
dozráli, či vyrostli. Možná, že život
má takové tempo a společnost se tak
rychle proměňuje, že není čas na
vývoj. Četné střídání voleb komunálních, krajských, parlamentních,
senátních zaměstnává odpovědné
zástupce, obdobně jak je tomu v každodenním současném životě, kdy
většinu času věnujeme organizaci
a obhajobě své práce. Jsem přesvědčena, že zde v našem regionu
žijí velmi schopné lidi, ale ne vždy
tito nadaní, vzdělaní lidé mají zá-

jem věnovat část svého života tvorbě
společenských pravidel, správě obcí,
kraje, či republiky. Čím dál častěji jsme utvrzováni v tom, že právě
systémová nastavení jsou velkým
problémem, který se neblaze dotýká
každodenního života lidí v oblasti
zdravotnictví, sociální, atd. Schvalování zákonů, reakce na skutečnosti a životní okolnosti probíhají
opožděně a těžkopádně. Co mohu,
chci a dosáhnu v průběhu výkonu
funkce krajského zastupitele, to
závisí na mnoha okolnostech, které
mohou ovlivnit všichni lidé, s kterými se potkávám. Bez ohledu na
to, kde působí, jak žijí, kde pracují.
V novém volební období krajského
zastupitelstva máme opět naději, že
dokážeme v novém seskupení věcně
řešit problémy správy a života lidí
Karlovarského kraje, s ohledem na
nejbližší budoucnost a společně dokážeme realizovat vize pro budoucnost vzdálenější.

Investorská víza - šance pro rozvoj našeho kraje
Markéta
Wernerová
krajská
zastupitelka za
ČSSD

Zahraniční investice jsou pro
Českou republiku velmi důležité.
Investoři pro své projekty zpravidla
vyhledávají ekonomicky pevné a zákonem jasně definované prostředí.
Jednoduché a transparentní podmínky pro vstup zahraničních investorů jsou důležité také pro náš kraj,
protože zahraniční investice potřebuje a je na nich z velké části závislý.
Česká republika je ale bohužel jedna
z mála zemí, která jasně stanovené
podmínky pro vstup významných

velkých investorů stále nemá. Blýská se ale na lepší časy. Poslanecká
sněmovna dnes ve 3. čtení schválila
novelu zákona o pobytu cizinců, ve
které jsou podmínky investorských
víz pojmenovány. Pokud zákon projde také v Senátu, existuje po téměř
dvou letech usilovné práce velká
naděje, že se současný stav změní
k lepšímu.
V novele jsou jasně pojmenované
podmínky pro zvýhodněná víza pro
osoby, které chtějí v ČR něco budovat a rozvíjet. Zahraniční investor
musí předložit zpracovaný obchodní
záměr a finanční způsobilost k realizaci investice. O udělení víza poté
rozhoduje ministerstvo vnitra. Podařilo se nám také zohlednit odlišné
podmínky pro každé odvětví: například pro oblast lázeňství, které je
velmi důležité pro náš Karlovarský
kraj, jsme dosáhli nastavení nižší
částky pro garantovanou investici

zahraničního investora. Je totiž velký rozdíl, když se na našem území
někdo chystá postavit například velkou továrnu na výrobu součástek pro
automobilový průmysl, nebo menší
lázeňské zařízení.
Práce na novele začala již 24. června 2015, kdy jsme Karlových Varech
na téma investorských víz uspořádali kulatý stůl. Panelové diskuse
se tehdy zúčastnili zástupce úřadu
vlády, ministerstva zahraničních
věcí, ministerstva vnitra, ministerstva průmyslu a obchodu a zástupci
států z řad tzv. „třetích zemí“.
Poté následovala složitá jednání
všech ministerstev a po urputné práci byla dnes novela zákona schválena. Na začátku mi mnozí tvrdili, že
je to příliš velké sousto a že jasná
kritéria prostě nesestavíme. Pokud
je to ale důležité pro váš domov, nejsou překážky nikdy takové, aby se
nedaly zdolat.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27. 5. 2017
9.00 – 15.00, WITTE OSTROV

SLAVÍME PRVNÍ NAROZENINY!

areál firmy v Ostrově (průmyslová zóna)
Program:

komentované prohlídky závodu (včetně nejmodernější lakovací linky) v časech 9,00;
9,15; 9,30; 9,45; 10,00; 10,15; 10,30; 10,45; 11,00; 11,15; 11,30; 11,45; 12,00; 13,00; 14,00 a 14,30
(v případě většího zájmu budou časy prohlídek přidány)
dětské divadelní představení v 10,00 a ve 14,00
soutěže a zábava pro děti
slosování vstupenek o ceny
možnost občerstvení

www.witte-automotive.cz
www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Vstup zdarma
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KULTURNÍ TIPY
Výstava legendárního Plastimatu
Do konce dubna probíhá v chebském Retromuseu výstava libereckého Plastimatu, jehož výrobky nechyběly za socialismu v žádné domácnosti. Podnik založený v roce 1946 vyráběl kbelíky, dětské vaničky,
koše na prádlo, kanystry či nejrůznější vybavení do kuchyně. Některé
z nich najdete i ve stálé expozici Retromusea. Červená ošatka se dokonce stala jeho symbolem, když se ocitla na obálce katalogu.
Retromuseum Cheb, 2. 2. – 30. 4. 2017
Muzeum Karlovy Vary se opět otevře veřejnosti
Karlovarské muzeum se po téměř dvouleté rekonstrukci opět otevře
návštěvníkům, a to u příležitosti 150. výročí své existence. Těšit se
můžete na zcela novou stálou expozici, která s využitím moderních
technologií bude doslova útočit na divákovy smysly. Jedno podlaží
přiblíží vznik a historii Karlových Varů, druhé pak dějiny a přírodu
Karlovarska. K vidění bude i výstava, která dokumentuje po jednotlivých krocích vznik nové expozice.
Muzeum Karlovy Vary, 20. 4. 2017
Výstava obrazů Ivy Hüttnerové
Litografie malířky a herečky Ivy Hüttnerové si můžete prohlédnout
v Klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově. Autorka vás
pomocí svých obrázků zavede do idylického světa starých časů, kdy
naše prababičky větraly v oknech pruhované duchny, cídily petrolejky,
dámy byly elegantnější a pánové galantnější. Z nostalgických obrázků
plných drobných příběhů a laskavého humoru dýchá pohoda a klid.
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Ostrově,
4. 4. – 11. 6. 2017
Odemykání řeky Ohře
Na poslední dubnovou sobotu je naplánováno tradiční odemykaní řeky Ohře. Popluje se z Kynšperka nad Ohří do Sokolova a pro vodáky
je v cílovém tábořišti připraven bohatý kulturní program. Těšit se můžete na kapely, jako jsou například KV expres, Trepka, Roháči a další.
Večer za svitu loučí pak víla Agara odemkne řeku Ohři. Nezapomeňte
si vzít masky a kostýmy, ať je co hodnotit.
Tábořiště Dronte v Kynšperku nad Ohří, 29. 4. 2017, od 13 hod.
Hornické památky lákají po zimě k návštěvě
V květnu se opět otevřou brány cínového dolu Jeroným na Sokolovsku
a Štoly č. 1 v Jáchymově. Na prohlídku těchto unikátních hornických
památek, které jsou ojedinělým svědkem hornických dovedností našich předků, se můžete vydat v jakýkoliv den v týdnu. Otevřeno je vždy
od 10 do 16 hodin.
Důl Jeroným v Čisté a Štola č. 1. v Jáchymově, 5 - 10/2017
Život ve vodě. Chystají se druhé akvatrhy
Již druhé chovatelské akvatrhy pod názvem Život ve vodě proběhnou
v Chodově. Návštěvníci mohou zakoupit akvarijní i terarijní živočichy, vodní rostliny, krmiva, dekorace, techniku pro akvária a terária
a mnoho dalšího. akvatrhy se na Karlovarsku rychle zařadily mezi
nejoblíbenější akce tohoto typu, na první konání dorazilo i přes nepříznivé počasí a horší parkovací podmínky kvůli městské akci na 400
návštěvníků. Prodejci jsou vždy ochotní zodpovědět všechny dotazy,
můžete tady pořídit i řadu zajímavých fotografií. Více obecných informací naleznete na stránkách: zivotvevode.cz/navstevnici.
GaSOŠ Chodov - aula školy, 29. 4. 2017

Věk pro nás není překážkou,
ukázala soutěž pro seniory

R

ekordních 66 prací dorazilo
na adresu krajského úřadu
v rámci výtvarné soutěže pro seniory vyhlášené letos pod názvem „Věk
pro nás není překážkou“. Cílem
soutěže bylo ukázat, že i v pokročilém věku se dá žít aktivně a výtvarně tvořit. Autoři nejlepších děl se
dočkali hodnotných cen v podobě
dárkových košů a publikací o našem regionu.
Výtvarná soutěž probíhala od
2. ledna do 28. února tohoto roku a hlásit se do ní mohli senioři
nejenom s obrazy, ale i s fotografiemi a rukodělnými výrobky. „Velice mne těší, že se soutěž setkala
s takovýmto ohlasem. Senioři mají
můj velký respekt, obdivuji jejich
elán a vitalitu. Zejména u starších
ročníků je až s podivem, s jakou
lehkostí ovládají nejrůznější výtvarné techniky,“ uvedla hejtmanka Karlovarského
kraje Jana Vildumetzová během
slavnostního předávání cen vítězům.

Vůbec nejstarší soutěžící byla
Drahoslava Vítková. Devadesátiletá dáma z Karlových Varů zvítězila v kategorii Kresba, malba,
grafika se svým dílem Děvčátko.
„Měla jsem velikou radost, že jsem
jí mohla pogratulovat osobně,“ dodala hejtmanka.
V odborné porotě, která vybírala
z každé kategorie tři vítězné práce,
zasedli stejně jako v minulých letech osvědčení hodnotitelé, a sice
ředitel Galerie umění Karlovy Vary Jan Samec, vedoucí výtvarného
oboru na Základní umělecké škole
Antonína Dvořáka Karlovy Vary
Dagmar Svobodová a profesionální fotografka Stanislava Petele.
„Hodnocení bylo opět velice náročné a musím říct, že každý rok
nás senioři mile překvapí nějakou
novou výtvarnou technikou. Je vidět, kolik práce a trpělivosti stojí
za jednotlivými díly,“ upřesnil Jan
Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary.
Děkujeme za krásné práce! (KÚ)

1. Kategorie – Ruční práce
Helena Mrzenová, Karlovy Vary - Houslista
Eva Myšáková, Cheb - Koš z novinových ruliček
Václav Maršík, Mariánské Lázně - Madona s děťátkem
2. Kategorie – Kresba, malba, grafika
Drahoslava Vítková, Karlovy Vary - Děvčátko
Alena Musilová, Karlovy Vary - Pod mrakem
Osman, Cheb - Chebský motiv
3. Kategorie – Fotografie
Jaroslav Jirásek, Cheb - Chebské střechy
Jaroslav Milfait, Cheb - Listopadoví turisté
František Panocha, Nová Role - A cákaá

BLAHOPŘEJEME
Krásné 101. narozeniny oslavila koncem března paní Cecilie Pešková
z Habartova. Kytičku a oblíbený vaječný koňak jí předala a ze srdce
poblahopřála hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová,
která také velmi ocenila lásku a péči, se kterou se o paní Peškovou stará její dcera s manželem. Cecilie Pešková se narodila v Německu a za
války se jí ztratilo dítě, jež se souhrou šťastných náhod podařilo najít.
Po válce odešla do Čech, kde i přes těžkou vadu sluchu žila řadu let
velmi aktivním životem. Srdečně blahopřejeme!

Chystáte se oslavit významné životní jubileum? Stačí dát nám jen vědět
a rádi se mezi gratulanty také zařadíme.

SLEDUJTE NÁS

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA
ZAJÍMAVOSTI
KARLOVARSKÉHO
KRAJE

Jenišov 68, K.VARY

Kostel sv. Jana Křtitele ve
Skalné čeká (tajenka).
Vyluštěnou tajenku spolu
s vaší adresou posílejte do
5. 5. 2017
na e-mail:
veronika.severova
@kr-karlovarsky.cz
nebo na poštovní adresu:
Krajský úřad Karlovarského
kraje, Veronika Severová,
Závodní 353/88, 360 06,
Karlovy Vary.
Třem vylosovaným
výhercům zašleme
publikace o našem kraji.

o
o
o
o

Výhodný dodavatel plynu a elektřiny
Bez skrytých poplatků a sankcí!
PROGRAM BENEFITŮ s výhodami pro Vás
Servisní tým techniků pro Vaše plynová zařízení

606 939 959 www.kvplyn.cz

Ušetřete
s námi
až 30%
.
nákladů

SPORT
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Volejbalisté ve Varech rozehrají Formu českých basketbalistek
kvalifikaci o MS 2018
prověří i mistryně Evropy
KARLOVY VARY Karlovy Vary zažijí koncem května volejbalový svátek. V místní Hale míčových sportů
KV Areny se totiž představí česká
volejbalové reprezentace v rámci
kvalifikace MS 2018. Diváci se tak
mohou těšit na nejlepší české i světové volejbalisty či hráče, kteří hájili či stále hájí barvy karlovarského
ČEZu. „Chceme tento turnaj vyhrát
a zajistit si tak účast na světovém
šampionátu v roce 2018,“ říká odhodlaně španělský kouč českého
národního týmu Miguel Falasca.
Mezi hlavní favority na postup
na světový šampionát patří Finové
a právě svěřenci trenéra Falasci.
„Ano, určitě se s námi musí počítat,
ale upřímně si myslím, že největším
favoritem na postup budou Finové.
Mají totiž velmi dobrý tým a mnoho
zkušeností z mezinárodních soutěží. Zároveň však zastávám názor, že
pokud budeme tvrdě trénovat a pečlivě se připravíme během letního
soustředění, můžeme se na turnaji
předvést ve skvělé formě a porazit
jakéhokoli soupeře, včetně Finska,“
dodává šéf české lavičky.
Česká reprezentace se utká na

KARLOVY VARY Po roční pauze
se na basketbalovou mapu vrátí ve
dnech 26. až 28. května tradiční
Mezinárodní turnaj žen v Karlových Varech. Šestý ročník turnaje
bude ale významný nejen svým návratem do přípravného kalendáře
českého národního týmu, ale také
tím, že půjde o první herní prověrku
reprezentačního celku před domácím Mistrovství Evropy.
Největším lákadlem turnaje v KV
Areně bude pro diváky i novináře
tým Srbska, který patří ke špičce
světového i evropského basketbalu
a v poslední době slaví úspěchy na
všech frontách. Srbky jsou úřadujícími mistryněmi Evropy z roku
2015 z turnaje v Maďarsku a Rumunsku a na loňských olympijských hrách v Riu získaly svěřenkyně Mariny Maljkovičové bronzové
medaile. V bíločerveném dresu Srbska by se měly na turnaji předvést
i třeba poslední MVP Eurobasketu
Ana Dabovičová nebo opora USK
Praha Sonja Petrovičová.
MIGUEL FALASCA Španělský kouč českého národního týmu chce na tur- Tradičně nepříjemným soupeřem
naji v Karlových Varech zajistit pro svůj tým účast na světovém šampionátu budou svěřenkyně zkušeného ausv roce 2018. 
Foto: CVF tralského trenéra Toma Mahera
z Číny. Stříbrné medailistky z posledního mistrovství Asie z roku
2015 a desátý tým posledních Her
kvalifikačním turnaji v Karlových
Varech kromě Finska také se Španělskem, Švédskem, Kyprem a Severním Irskem. Vítěz postoupí na
MS 2018 přímo, celky na druhých
místech pak čeká třetí kvalifikační
fáze, ve které si účastníci zahrají
o poslední postupové místo.
Pořadatelem turnaje je Český volejbalový svaz, který uspořádáním
akce vidí poskytnutí výhodného

sportovního prostředí pro reprezentaci ČR a tím vytvořit první krok
k dosažení úspěchu a kvalifikování
se na závěrečný turnaj MS v roce
2018. Součástí této kvalifikace ČVS
plánuje uspořádat jako doprovodný
program na podporu tohoto turnaje
a sportu také „Festival v minivolejbalu v barvách dětí a mládeže“,
jehož se zúčastní řádově tisícovka
dětí z celé republiky. 
(KÚ)

Nejlepší sportovec Karlovarského kraje

Sportovce, trenéry a sportovní legendy, kteří dosáhli mimořádných výsledků či se zasloužili o rozvoj sportu
v regionu, každoročně oceňuje anketa Nejlepší sportovec Karlovarského kraje. Kdo zvítězí za rok 2016, to
se dozvíme 9. května v Karlovarském městském divadle během slavnostního vyhlášení výsledků ankety.
Své vítěze však mají už v jednotlivých okresech. Kdo z nich v krajské anketě uspěje tentokrát?
JEDNOTLIVCI
Mládež: Heidi JURÁNKOVÁ (ročník 2002), X-team BaNo Karlovy Vary - terénní triatlon. David CVINGER (2003), TJ Jiskra Nejdek - řecko-římský zápas, zápas ve volném stylu. Lucie HANZLÍKOVÁ (1999),
SKK Karlovy Vary – krasobruslení. Jan KŘÍŽ (2002), BK Sokolov – basketbal. Matěj NÁDHERA (2000),
SKP Union Cheb – atletika
Dospělí: Petr KOPFSTEIN (1978), LK Karlovy Vary - letecká akrobacie. Anna ZEKUCIOVÁ (1995), TJ
MDDM Ostrov – atletika. Jan VANKE (1985), SK Liapor Witte Karlovy Vary – nohejbal. Daniel KRHUT
(1979), SKP UNITOP Sokolov – karate. Denisa LAZUROVÁ (1998), TJ Lokomotiva Cheb – vzpírání
Veteráni: Vlastimír KLÍMEK st. (1974), TJ Baník Sokolov – vzpírání. Josef MILOTA, TJ Lokomotiva Mariánské Lázně – orientační běh
Hendikepovaní sportovci: Miroslav HRBEK (1965), SK vozíčkářů západočeského regionu – sledge hokej
KOLEKTIVY
Mládež: Minižáci, TJ Lokomotiva Karlovy Vary – šerm. Junioři U19, BK Sokolov – basketbal. Juniorky,
SKP Union Cheb – atletika. Mladší žáci, HC Stadion Cheb – lední hokej
Dospělí: GC Karlovy Vary – golf. TJ Baník Sokolov – vzpírání. RGC Mariánské Lázně – golf
Veteráni: TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, štafeta - orientační běh
TRENÉŘI, FUNKCIONÁŘI, ROZHODČÍ
Jiří DVOŘÁK (1974), SK Liapor Witte Karlovy Vary – nohejbal. Josef ČERVENKA (1946), TJ Sokol Útvina - kuželky, fotbal. Jiří JIRÁSEK (1964), SKP UNITOP Sokolov – karate. Petr TARANT (1948), SSKP
UNITOP Sokolov - sportovní střelba. Libuše ZEMÁNKOVÁ, TJ Loko Cheb - jóga
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MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŽEN V KARLOVÝCH VARECH Evropský šampionát budou od 16. do 25. června hostit Praha a Hradec Králové. Na turnaji na západě
Čech si české basketbalistky poprvé vyzkouší svou aktuální formu po dvou týdnech
regenerace, kondiční a basketbalové přípravy. Foto: ČBF
Foto: CBF
oplácí Česku návštěvu z minulého
roku, kdy Čína na domácí půdě dvakrát český tým zdolala o 17, respektive o 22 bodů.
Lehký zápas nečeká reprezentantky
ani s Lotyšskem. Papírově nejslabší
tým turnaje byl sice na posledním
Eurobasketu ještě o dvě místa za
Českem na třinácté příčce, ale tým
trenéra Martinše Zibartse má letos
ambice předvést se v lepším světle.
Lotyšsko by mělo přijet i s pětadva-

Do maratonského finále postoupili gymnazisté
KARLOVY VARY Šestnáct desetičlenných týmů studentů středních
škol bojovalo v Karlových Varech
o účast v celostátním finále 21. ročníku Juniorského maratonu. Pro obhajobu vítězství si doběhlo Gymnáziu Cheb. O další místa se tvrdě bojovalo, vždyť druhý a třetí tým v cíli
dělila pouhá čtvrt minuta. Stříbrnou
příčku nakonec obsadilo Gymnázi-

um Sokolov, bronzovou Gymnázium
Ostrov. Dva nejrychlejší týmy se zároveň kvalifikovaly na Volkswagen
Maraton Praha, kde budou v neděli
7. května startovat po boku nejlepších světových vytrvalců. S maratonskou vzdáleností 42,195 kilometrů
se v krajském semifinále vypořádala
družstva složená z deseti středoškoláků, a v každém z nich musely být
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minimálně tři slečny. Ceny nejlepším družstvům věnoval Karlovarský
kraj a město Karlovy Vary. Juniorský
maraton je projektem RunCzech běžecké ligy a největším běžeckým závodem pro studenty středních škol
v celé České republice. Semifinálová
kola v třinácti krajských městech na
startovní čáru přivedou stovky středoškoláků. 
(KÚ)
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cetiletou pivotkou a oporou Galatasaraye Istanbul Kristine Vitolaovou.
Turnaj v KV Areně se koná ve stejnou chvíli, kdy jen o pár metrů vedle
budou čeští volejbalisté v kvalifikaci
bojovat o světový šampionát. Díky
vzájemné spolupráci bude moct až
stovka držitelů permanentek na volejbalovou kvalifikaci na tu samou
vstupenku navštívit utkání basketbalového turnaje a obráceně.

(KÚ)

