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Obchvat Hroznětína uleví lidem,
uvítají ho i lyžaři mířící do hor
Hustý provoz přestane obtěžovat obyvatele Hroznětína. Náklady
na nový obchvat a přilehlé silnice
přesáhly 430 milionů korun.

LOKET
Zájemcům o studium nabídne Sřední průmyslová škola
Loket nový obor Telekomunikace. Od příštího školního
roku by jej mohlo studovat
34 žáků. Škola tak reaguje
na rozvoj telekomunikačních
a bezpečnostních služeb v oblasti informačních technologií
a s tím související poptávku po
kvalifikovaných odbornících.
Obor zatím nenabízí v regionu žádná jiná střední škola.
Absolventi oboru Telekomunikace by měli najít uplatnění při
montáži, demontáži, zkoušení
a provozní údržbě telekomunikačních a zabezpečovacích
zařízení, při výrobě, montáži
a opravách radiokomunikačních zařízení nebo při zabezpečování technického provozu telekomunikačních a datových sítí.
HROZNĚTÍN
Knihovnou roku 2015 se
stala Městská knihovna Hroznětín. V prestižní soutěži
vyhlašované Ministerstvem
kultury ČR jednoznačně zabodovala Městská knihovna
Hroznětín, která zvítězila
v kategorii základní knihovna.
Porota ocenila zejména to, že
knihovna poskytuje místní komunitě širokou škálu služeb
včetně těch netradičních.
CHEB
Dvě desítky nových podzemních kontejnerů by se měly
objevit příští rok v dalších
pěti lokalitách v širším centru
Chebu. Nahradí stávající plastové popelnice. Na každém
z vytipovaných stanovišť mají
být přitom vybudovány čtyři
podzemní kontejnery - po
jednom na směsný komunální odpad, plasty, papír
a sklo.

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

chvatu Hroznětína a zmodernizovaných silnicích, které na něj navazují. Nová silnice odvede z města
zhruba 2500 vozidel denně, z toho
250 nákladních. Provoz v oblasti
Od začátku října mohou řidiči bude bezpečnější a plynulý. Jednu
jezdit po nově vybudovaném ob- z největších dopravních staveb

v regionu zafinancoval Karlovarský kraj s dotací z ROP Severozápad.
„Karlovarský kraj letos završil celou řadu významných dopravních
staveb, které jsme si v uplynulém
období naplánovali, ať už se jedná

o jihovýchodní obchvat Chebu nebo rekonstrukci silnice z podkrušnohorského Merklína do Pstruží.
Obchvat Hroznětína a rekonstrukce okolních silnic je ze všech staveb
finančně nejnáročnější, protože se
budovala nová přeložka silnice
a mostní estakáda v délce 140 metrů. Obchvat pomůže odvést nákladní vozy z centra města, v zimním období ho využijí návštěvníci
nových skiareálů a pro obyvatele
Hroznětína se zlepší kvalita ovzduší a sníží se hluková zátěž,“ uvedl
hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.
Celkové náklady projektu činí
asi 435,2 milionu korun. „Karlovarskému kraji se podařilo
získat dotaci ve výši 362 milionů korun z Evropské unie,
73,2 milionu korun tvoří příspěvek z krajského rozpočtu.
Zmodernizovaná silniční síť
v okolí Hroznětína je teď plnohodnotnou paralelou k zpoplatněné
silnici R6. Důležitým efektem nově vedené silnice je i to, že se zrušily dva nebezpečné železniční přejezdy, kde docházelo k závažným
dopravním nehodám,“ popsal náNový obchvat Hroznětína slavnostně otevřel hejtman Karlovarského kraje Martin Havel a náměstek hejtmana městek hejtmana Karlovarského
Jakub Pánik.
kraje Jakub Pánik.

Stavbu, která začala v dubnu
2014, provedlo „Sdružení II/221
Hroznětín“, s vedoucím účastníkem sdružení firmou EUROVIA CS
a s účastníkem sdružení, společností Algon. V rámci projektu byla
provedena nová přeložka silnice
II/221 a dalších navazujících silnic
v oblasti Hroznětína v celkové délce
5,2 kilometru. Nová přeložka silnice II/221 odklání dopravu ve směru
od Ostrova, mimoúrovňově kříží
železniční trať z Karlových Varů do
Merklína a za městem Hroznětín
se napojuje na stávající silniční síť.
Druhá větev převádí dopravu od
Karlových Varů směrem na hraniční přechod Potůčky. Součástí této
komunikace jsou dvě nové okružní
křižovatky, které zajišťují propojení s Hroznětínem, nebo mostní
estakáda. Dále byl vybudován železniční most a most přes potok Jesenice. Součástí stavby byly i prvky
pro zlepšení a ochranu životního
prostředí, například zábrany a průchody pro obojživelníky. Na uskutečnění projektu se podílelo i město
Hroznětín, které nechalo zbudovat
nové chodníky v místech napojení
k městské zástavbě a zajistilo osazení komunikací veřejným osvětlením.

Krásná zvítězila v celorepublikové soutěži Vesnice roku 2015
Obec Krásná u Aše zvítězila
v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2015. Je to poprvé
v historii akce, kdy uspěla obec
z Karlovarského kraje. V 21. ročníku klání se o titul utkalo 210
obcí, do finále jich postoupilo 13.
Druhé místo patří obci Vysočina
na Chrudimsku, třetí je Černotín
u Přerova.
Starostovi obce Luboši Pokornému blahopřál hejtman Karlovarského kraje Martin Havel:
„Jsem hrdý na to, že se Krásné
podařilo soutěž vyhrát. Je to zásluha všech obyvatel obce, kteří
jsou aktivní, ať už se to týká práce

v obci či organizace akcí,“ uvedl.
Krásná má v současné době asi
550 obyvatel. Nedávno se výrazně
proměnil střed obce, kde vznikla
nová vydlážděná náves. Rekonstrukcí bývalých vojenských garáží před časem vznikla v obci nová
mateřská škola, kam dochází 26
předškoláků. Ke školce patří i zážitková zahrada, jen pár kroků to
děti mají na nové multifunkční
hřiště. Přehlédnout se nedá ani
opravená radnice či bytový dům,
který vznikl rekonstrukcí bývalého sídla pohraničníků.
Nejzápadnější obec České republiky uspěla i v internetovém

hlasování veřejnosti, kde skončila
na druhém místě.
Porota ocenila nejen rozvoj obce, ale i bohatý spolkový život.
Místní ženy se spojily ve sdružení
Krásenské buchty. „Velký podíl na
životě v obci mají i místní hasiči,“
podotkl starosta Krásné Luboš
Pokorný.
Vítěz celostátního kola soutěže
postupuje do soutěže Evropská
cena obnovy vesnice. Tuto soutěž
vyhlašuje Evropská pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.
Rozhovor se starostou Lubošem Nedaleko od obecního úřadu v Krásné zaujme vyřazené jízdní kolo, které
Pokorným přinášíme na straně 2. slouží jako květináč.

ANKETA

Jste ochotní dojíždět do zaměstnání? Jak daleko?
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Pokud by byla práce zajímavá a dobře ohodnocená, tak
ano. Určitě ale ne dál, než 30
kilometrů.

Do zaměstnání dojíždím do
Německa. Zhruba 50 kilometrů a to je asi maximální vzdálenost se kterou se smířím.

Dokud jsou děti malé, tak určitě ne. A i později bych raději pracovala přímo v Chebu.

Zatím dojíždění do práce nemusím řešit. A doufám, že to
tak zůstane.

Po dokončení školy bych se
práci mimo Cheb asi nebránil.
Záleželo by na vzdálenosti.

ZPRAVODAJSTVÍ

Krušné hory na cestě do UNESCO

V minulých dnech proběhlo na
území České republiky a Německa
odborné zkoumání společné sasko-české sériové nominace Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/
Krušnohoří na zápis do Seznamu
světového dědictví UNESCO.

Dvoučlenná expertní mise Mezinárodní rady památek a sídel
(ICOMOS) navštívila všech 85 památek na české i saské straně, jež
jsou součástí návrhu nominace.
„Experti si prohlédli i nominované lokality na území Karlovarské-

ho kraje, mimo jiné Královskou
mincovnu a štolu č. 1 v Jáchymově, dále Rudou věž smrti, štolu
Johannes a důl Mauritius, božídarské sejpy, městskou zástavbu
v Horní Blatné a samozřejmě pozůstatky hornické činnosti ve vol-

né krajině,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr
Zahradníček.
Průzkum odborné mise se zaměřil na nejrůznější aspekty spravování, zachování a autenticity
objektů. Na české straně experty
doprovázeli pracovníci z Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu, zástupci krajů,
samospráv nebo obecně prospěšné společnosti Montanregion
Erzgebirge - Krušné hory o.p.s.
Experti shrnou výsledky mise ve
zprávě, která bude spolu se závěry
prověrky nominační dokumentace
tvořit základ pro další vícestupňové řízení koordinované sekretariátem ICOMOS v Paříži.
O tom, zda Hornická kulturní
krajina Erzgebirge/Krušnohoří
bude zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO, se rozhodne na 40. zasedání Výboru pro
světové dědictví, které se uskuteční v červnu 2016 v tureckém Istanbulu.

Pro starostu Vesnice roku je práce koníčkem
Nejzápadnější obec v České reJaký má Krásná rozpočet?
publice se může pyšnit titulem VesPříjmy máme asi pět milionů.
nice roku. Starosta Krásné Luboš V minulých letech se nám dařilo zísPokorný, který řídí obec už 13 let, byl kávat dotace, takže roční rozpočet se
kvůli přípravám slavnostního pře- pohyboval kolem 15 milionů.
dání ocenění v jednom kole. Přesto
si našel čas na krátký rozhovor.
V získávání dotací jste hodně
úspěšní...
S jakými očekáváními jste odJe to hodně náročné. Vloni se nám
jížděli na vyhodnocení soutěže do podařilo získat hodně prostředků
Luhačovic?
z Operačního programu životního
Do Luhačovic nás jelo šestnáct prostředí. Zakoupili jsme auto na
dvěma mikrobusy. Chtěli jsme se svoz techniky a revitalizovali jsme
hlavně podívat, jak předávání pro- dva rybníky. Udělali jsme přírodní
bíhá a prohlédnout si lázně a místní zahradu u mateřské školy, dokonfolklór. Žádné očekávání jsme nemě- čujeme projekt regenerace zeleně.
li. Bylo to velké překvapení.
Z Regionálního operačního programu jsme zrekonstruovali náves.
V Karlovarském kraji jste asi první
obcí, která zvítězila v celostátním koNedávno jste v obci zřídili školku.
le Vesnice roku. Co vám to přinese?
Kolik dětí ji využívá?
Je to už 21. ročník a za tu dobu
Mateřskou školu jsme dokončili
nebyla žádná obec z Karlovarské- před třemi lety, peníze jsme získali
ho kraje mezi třemi nejlepšími. z programu regenerace bývalých voA co nám to přinese? Za první mís- jenských areálů. V sousední Aši už
to v kraji je odměna milion, v celo- byly školky plné, takže nám vlastně
státním kole další milion. Peníze ani nic jiného nezbývalo. Pro mě je
použijeme na projekt, který bude to nejvýznamnější a nejpotřebnější
realizován v rámci programu ob- projekt za mojí éru. Pomáhá nejen
novy venkova v příštím roce. Co to rodičům, ale prospívá i spolkovépřesně bude, ještě nevíme. Na pod- mu životu. Do mateřské školy chodí
zim děláme setkání s občany, kde by- v současné době 26 dětí. Dvě třetiny
chom chtěli probrat všechny nápady. jsou místní, zbytek je doplněný dětChceme slyšet od lidí, co považují za mi z Aše, ale také z Vernéřova.
důležité a co jim nejvíc schází. Zvažujeme opravy místních komunikací
Krásná je nejzápadnější obcí Česnebo výstavbu jízdárny, plánujeme, ké republiky. Přímo se nabízí spoluže postavíme work-outové hřiště pro práce s německými partnery. Jak to
funguje?
mládež.
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Informace z Krajského úřadu
Obce dostanou
od kraje finance
na protipovodňovou
ochranu
Více než jeden milion korun
rozdělí Karlovarský kraj na
realizaci opatření proti povodním. Dotace obce využijí na
technické a stavební úpravy, na
pořízení hlásných systémů nebo na zpracování povodňových
plánů. Celkem Krajský úřad
Karlovarského kraje zaregistroval deset žádostí o dotaci.
Čtvrt milionu korun dostane
například Dolní Rychnov na
revitalizaci Dolnorychnovského potoka, který při deštích
pravidelně zaplavuje zahrady
a přilehlé nemovitosti. Digitální povodňové plány si pak
z krajských peněz pořídí Karlovy Vary, Tuřany nebo Svatava. Lokální výstražné systémy
budou pro změnu pomáhat
v Chebu, Milíkově či v Chodově.

Upozornění pro cyklisty
na uzavírku cyklostezky
Od 1. října 2015 do 31. ledna
2016 bude z důvodu provádění přeložky velmi vysokého
napětí probíhat úplná uzavírka Cyklostezky Ohře v úseku od Chebského viaduktu
k železničnímu přejezdu v Jindřichově. U lávky Ottova jezu v Chebu a u železničního
přejezdu v Jindřichově budou
umístěny dopravní značky informující o této uzavírce.

Kraj bude pokračovat
ve vážení nákladních aut
a postihování dopravců
Řidiči nákladních vozů budou
muset v nadcházejícím období
počítat s kontrolním vážením
na krajských silnicích. Vážení
má odhalit přetížená vozidla
a vést k postihu příslušných dopravců. Cílem je ochránit silnice ve vlastnictví Karlovarského
kraje před jejich dalším poškozováním. Vážení bude provádět
firma Centrum služeb pro silniční dopravu. Řidičům hrozí
pokuta 7 tisíc korun za každou
započatou tunu přetížení.

Kraj ochrání cyklostezku
fotopastmi
Šest fotopastí nechá Karlovarský kraj nainstalovat u Cyklostezky Ohře, aby ji ochránil
před vandaly. Někteří řidiči
totiž neváhají poničit zámky
na závorách nebo samotné závory a nepochopitelně vjíždějí
svými osobními auty na asfaltový chodník. Ten devastují
a ohrožují cyklisty a bruslaře. Jedna z fotopastí se objeví
v Chebu a v Hradišti, dvě v Chocovicích a dvě v Jindřichově. Pořizovací náklady se vyšplhají na
asi 70 tisíc korun. Součástí provozních nákladů bude i kontrola
mnoha tisíc pořízených fotografií. Na monitorovaný prostor
upozorní informační tabule.

Kolonáda patřila jablkům
Na saské straně hodně spolupracujeme s Bad Elsterem a Adorfem.
S oběma připravujeme projekt na pořízení hasičské techniky. Chceme přistavět garáž a pořídit zásahové vozidlo. V Bavorsku hodně spolupracujeme s Rehau a obcí Regnitz-Losau.

dit cyklisté i turisti. Pomáhá nám
k tomu i titul Vesnice roku. Potěšilo
mě, že se během týdne desetinásobně
zvýšila návštěvnost našich webových
stránek.

Dělat starostu je asi víc než práce
na plný úvazek...
Daří se do Krásné přilákat turity?
Já to neberu jako práci, je to spíš
V poslední době se u nás turistický koníček. Nekdy, když jsem zavalen
ruch zvyšuje. V Sokolovně vzniklo papíry, tak si trochu zanadávám. Byubytování, takže k nám začali jez- rokracie je úplně neskutečná.

Mariánskolázeňská
kolonáda
hostila Lázeňský festival jablek.
Návštěvníci akce mohli ochutnat
různé druhy voňavého štrůdlu,
prohlédnout si výstavu tradičních
odrůd ovoce z našeho kraje a nakoupit si na jarmarku regionálních
potravin či výrobků.
Festival pořádá Karlovarský
kraj společně se Správou Chráněné krajinné oblasti Slavkovský
les, s městem Mariánské Lázně
a Českým zahrádkářským svazem.

„Chtěli jsme pozvat lidi z našeho
regionu, rodiny s dětmi i lázeňské
hosty, aby se přišli seznámit s historicky cennými odrůdami jablek,
které se u nás dosud pěstují, vybrali v soutěži nejkrásnější jablko
a s dětmi vyzkoušeli jejich zručnost v tvůrčích dílnách. Součástí
akce bylo také předání cen Ministerstva zemědělství ČR pro vítěze
soutěže Regionální potravina Karlovarského kraje,“ uvedl krajský
radní Josef Hora.

Hejtman navštívil Skalnou, Plesnou, Luby i Kynšperk
Hejtman Karlovarského kraje
Martin Havel se vydal na další
pracovní cestu krajem. Se starosty
Skalné, Plesné a Lubů řešil čerpání evropských peněz, zaměstnanost i dopravní obslužnost.

V Kynšperku nad Ohří diskutoval
o novele školského zákona, která
přináší například změnu ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením.
Starostka Skalné Rita Skalová

seznámila hejtmana s investicemi,
které se městu v nedávné době podařilo uskutečnit. Šlo především
o výstavbu multifunkčního sportoviště, hřiště pro děti nebo revitalizaci oblasti v blízkosti románské-

Starostka Skalné Rita Skalová s hejtmanem Martinem Havlem při prohlídce multifunkčního sportoviště.

ho hradu Vildštejn.
V Plesné se diskutovalo o dopravní obslužnosti, především
o posílení autobusové dopravy
do Chebu, která by měla odrážet
nejen potřeby těch, kteří jezdí za
prací a do škol, ale třeba i seniorů. Řešit by to měl nově vznikající
plán základní dopravní obslužnosti. Starosta Petr Schaller ocenil
snahu kraje o obnovu historického
silničního spojení z Plesné do Bad
Brambachu a do Aše. V doprovodu městských zastupitelů si hejtman prohlédl zateplenou školu
i s okolním prostranstvím, jehož
součástí je „ekozahrada“ s bylinkami, nebo opravenou školku.
Ve své cestě hejtman pokračoval do Lubů, kde se nyní potýkají
s ubývajícími pracovními místy,
což souvisí se zánikem či přesunem výroby místních podniků.
Starostka Anita Černíková také
popsala problém s činností praktického lékaře.
Památkově chráněnou budovou
radnice provedl hejtmana starosta Tomáš Svoboda v Kynšperku
nad Ohří. Se zastupiteli a vedením
základní školy řešil Martin Havel
problematiku novely školského
zákona, především problematiku
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, kteří by měli být
v budoucnu zařazováni do běžných tříd. Novela půjde do prvního
čtení ve sněmovně.

Vystavená jablka přilákala na kolonádu velké množství lidí.

foto Petr Jiran

Obchvat Sokolova slouží řidičům
První část západního obchvatu
Sokolova se otevřela řidičům. Nová
silnice dlouhá 1,1 kilometru odkloní tranzitní dopravu z centra a uleví
přetíženým okolním ulicím. Dokončena je i druhá část, která zahrnuje
obchvat Svatavy.
„Náročná stavba první části obchvatu trvala tři a půl roku, dokončený úsek stál 163 miliony korun.
Pro ministerstvo financí, které bylo
investorem, akci připravila Krajská
správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Ta také zajišťovala autorský a technický dozor,“ řekl hejtman
Martin Havel.
Dokončená I. etapa obchvatu začíná novou okružní křižovatkou u gymnázia a prochází mezi výsypkou
a klášterem k řece Ohři, přes kterou

byl postaven třípolový most o délce 160 metrů. Trasa dále pokračuje
skrz lesopark Jižní lom a napojuje se
na stávající silnici Sokolov – Citice.
Propojení cest v lesoparku umožňují
podchody v náspu obchvatu. Součástí stavby bylo i větší množství přeložek inženýrských sítí. A to včetně přeložky parovodu, jehož jedna část je
nyní už uložena do země a další část
vede po samostatné lávce přes Ohři.
„Díky obchvatu se v centru Sokolova zmírní problémy s hlukem,
emisemi a výrazně se zlepší bezpečnost dopravy. Nová trasa také po dokončení všech tří částí zajistí přístup
k revitalizovanému bývalému lomu
Medard-Libík, jehož napouštěním
vzniká rekreační jezero,“ poznamenal náměstek hejtmana Jakub Pánik.
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Pacienty odvezou nové sanitky
s moderním vybavením

SERIÁL KRAJSKÝCH LISTŮ
Zachraňují naše životy
Zdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. Desítky
osobností, které každý den
zachrání někomu z nás
život. Ať již instrukcemi
z operačního střediska, při
zásahu v terénu nebo na
operačním sále. Je nám ctí
vám je představit.

Co mě přivedlo k mé současné
práci:
Základní vojenská služba, kdy
jsem sloužil ve Vojenské nemocnici v Klatovech. Po vojně
jsem nastoupil do Sokolova
jako řidič sanitky a tu řídím
doteď.
Můj první výjezd/zásah:
Ten už si nepamatuji, neboť
pracuji již 40 let a těch případů bylo opravdu mnoho. Během své práce jsem se setkal
s hromadným neštěstím, dopravními nehodami, úmrtími,
narozením dětiček v sanitě,
popáleninami, resuscitacemi,
různými úrazy...
Nejvíce výjezdů bylo ke starým
nemocným lidem, ale potřebovali nás i mladí a děti. Rozmanitost zásahů je a byla obrovská.
Případ, který se mi vryl do paměti:
Dopravní nehoda, kdy zemřeli
rodiče i malá čtyřletá dcera. Velmi smutný příběh. I s takovými
se bohužel setkáváme. Ale jsou
také příhody se šťastným koncem či veselé, kdy má člověk radost ze své práce.
Co mě má práce naučila:
Zejména klidu a soustředění.

Nové sanitní vozy disponují pohonem na všechna čtyři kola.

Jméno: Pavel Belfín
záchranář, řidič sanitky
Věk: 63 let
Znamení: Rak
Záchranářem od roku: 1975
Čemu se věnuji ve volném čase: Rybařím. Pracuji na zahradě.
Mám 12letou vnučku Martin- Rád vařím a peču. Zkrátka se
ku, které se snažím věnovat. nenudím.

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje má od nynějška
ve svém vozovém parku 14 nových
sanitních vozů s moderní hlasovou,
datovou komunikací a zdravotnickými přístroji. Dále vybavila 17
stávajících vozidel potřebnými technologiemi. Projekt je financován
z dotace Evropské unie a z krajského rozpočtu.
Celkové způsobilé výdaje činí 76
milonů korun, výše dotace z Evropské unie je 64 milionů korun.
„Obnova vozového parku záchranné služby včetně vybavení novými
komunikačními technologiemi je
výrazným posunem k lepšímu. Záchranáři už delší dobu jezdili staršími vozy s množstvím najetých kilometrů. Postupně se nám podařilo
zajistit, aby provoz sanit po celém
kraji byl bezproblémový,“ uvedl
hejtman Karlovarského kraje Mar-

tin Havel.
Sanity na podvozku Mercedes-Benz Sprinter s pohonem 4x4
a motorem 2.2 biturbo jsou náhradou za starší vozy. Ambulantní
prostor je ergonomicky uspořádán
tak, aby co nejvíce odpovídal potřebám záchranářů. Ti tak mohou
za jízdy ovládat například průtok
kyslíku, osvětlení anebo teplotu ve
voze přímo ze svého sedadla, aniž by
se museli odpoutávat. Sanitky jsou
vybaveny novou přístrojovou technikou, a sice defibrilátorem Lifepak
15 a přístrojem pro automatické
stlačování hrudníku Lucas.
Nové mobilní technologické vybavení mají nejen nové vozy, ale
i ty, které záchranáři využívali už
dříve. „Jedná se o tablety pro vypisování elektronické zdravotnické dokumentace, tiskárny, modemy, kamery, navigace se statusovači a GPS

jednotkou, vozidlové terminály a radiostanice. Těmito technologiemi je
v rámci projektu dovybaveno také
17 stávajících vozů,“ informoval ředitel Zdravotnické záchranné služby Roman Sýkora.
Důležitou a pro záchranku přínosnou součástí projektu je propojení
s ostatními poskytovateli zdravotní
péče tzv. služba e-Health. Jedná se
zejména o elektronickou podporu
sdílení dat o pacientech. „Pro záchrannou službu jsou tyto informace velmi cenné. Údaje o pacientovi,
respektive o historii jeho dosavadní
léčby, o lécích, které užívá, se dozví
záchranáři již na cestě za ním. Mohou se tak lépe připravit a rychleji
a přesněji pacienta ošetřit. Přesnou
informaci pak od nich dostanou
nemocnice ještě během převozu
pacienta,“ vysvětlil výhody systému
náměstek hejtmana Jakub Pánik.
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KONCERN HOLOUBEK slaví 25 let

TECT a. s. působí na trhu jako
obchodní organizace s prioritním
zaměřením na velkoobchodní
činnost v několika produktových
segmentech: osobních ochranných pracovních prostředků,
plastických polotovarů, stavební
chemie, nátěrových hmot, plochého skla, technické pryže, potřeb
pro čalouníky a drogerie.
Dceřinná
firma
koncernu
ARDON SAFETY s. r. o. patří
k nejvýznamnějším
dovozcům
osobních ochranných pomůcek.
Společnost je zároveň i významným vývozcem tohoto zboží pro
celou oblast střední a východní
Evropy.
Společností provozující moderní internetový obchod je
APOLLO STORE a.s. nabízející KONCERN HOLOUBEK podporuje tým HC ENERGIE Karlovy Vary již 23. sezómaximální pohodlí při nákupu nu. V roce 2008 “A” tým získal titul Vicemistra ČR a v roce 2009 vybojoval
z domova. V sortimentu jsou tisí- titul Mistra České republiky.
ce položek a nabídka se neustále
KONCERN HOLOUBEK již 20 let podporuje tým Buggyra Racing v mistrovství Evropy tahačů. V roce 2015 vybojoval rozšiřuje.

cenný Pohár konstruktérů a titul Vicemistra Evropy pro Adama Lacka.

KONCERN
HOLOUBEK
v letošním roce slaví 25 let od svého založení. Za čtvrt století vznikla celá řada dceřinných firem a výrazně se rozšířila škála činností,
v nichž se koncern angažuje.
Záběr je opravdu široký. Koncern úspěšně podniká v energetice, likvidaci ekologických zátěží,
exportu a importu.
Důležitou součástí jsou i aktivity v oblasti velkoobchodu, internetového obchodu, logistice
a skladování, pronájmu a správě
nemovitostí, organizačním a eko-

nomickém poradenství nebo v letecké dopravě.
KONCERN HOLOUBEK se
může pochlubit ročním obratem ve výši 2,8 miliardy korun.
Zaměstnává asi čtyři stovky lidí,
z toho zhruba polovinu v Karlovarském kraji.
Významnou součástí koncernu je společnost POWER
HOLOUBEK a. s., která
se
zabývá
velkoobchodem
s energetickými produkty. V dodávkách paliv pro průmyslové
velkoodběratele spočívá těžiště

činnosti zejména v dodávkách
uhlí.
Energetice se rovněž věnuje
HOLOUBEK ENERGO a.s., společnost zaměřená na výrobu tepla
a dalších energetických produktů.
V sociální oblasti se angažuje
HOLOUBEK PARTNER s. r. o.
Jedná se o chráněnou dílnu, která
zaměstnává osoby se zdravotním
znevýhodněním. Zároveň poskytuje zboží a služby v režimu tzv.
náhradního plnění podle zákona
o zaměstnanosti.
Společnost HOLOUBEK PRO-

Podpora sportu a kultury
Velkorysou podporu věnuje
KONCERN HOLOUBEK sponzorství sportovních klubů. Ať už
je to extraligový hokejový klub
HC ENERGIE Karlovy Vary,
stranou nezůstává ani golf nebo
dostihový sport či závody tahačů.
Společnost je i významným donátorem Karlovarského divadla.
Opominout nelze ani záchranu zdevastovaného Zámečku
v Doubí, dostihového areálu
HIPODROM HOLOUBEK nebo
velkorysou přeměnu části centra
Karlových Varů, veřejnosti známou jako BECHERPLATZ.
Dostihový areál HIPODROM HOLOUBEK.

HIPODROM
HIPODROM
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Malí výtvarníci nabídli svůj pohled PŘEDSTAVUJEME DOBROTY Z REGIONU
na vynálezy, které změnily svět
Před prázdninami vyhlásil hejtman
Karlovarského kraje Martin Havel
výtvarnou soutěž pro děti a mládež
na téma „Vynálezy, které změnily
svět“. Autoři těch nejlepších prací
si převzali hodnotné ceny v podobě
mobilních telefonů, MP3 přehrávačů

a poukazů na dopravu na výlet.
„Soutěž byla určena pro děti ve
věku od 6 do 15 let a přihlašovat se
mohli jak jednotlivci, tak i kolektivy.
Jejich úkolem bylo namalovat obrázek na zadané téma. Naše dějiny jsou
plné významných objevů a vynálezů,

které zásadním způsobem ovlivnily
svět kolem nás. Stačilo si tedy vybrat
jeden z nich a výtvarně jej ztvárnit,“
upřesnil hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.
O tom, že téma děti nadchlo, svědčí
počet přihlášených prací. Celkem se
jich sešlo 107, přičemž dominovaly
obrázky automobilů, lokomotiv, telefonů, počítačů či robotů. Nechyběly
ani žárovky, kontaktní čočky nebo
dokonce silonky. Ředitele Galerie
umění Karlovy Vary Jana Samce,
který byl porotcem soutěže, čekal
nelehký úkol, a sice vybrat ty nejzdařilejší. „Téma se ukázalo jako velmi
inspirativní. Bylo vidět, že se nad
ním děti zamýšlely, a to i leckdy velmi
originálním způsobem. Hodnocení
bylo náročné, protože se posuzovala
jak ta obsahová, tak i ta vizuální, výtvarná stránka,“ uvedl ředitel Galerie
umění Karlovy Vary Jan Samec.
Na slavnostní vyhlášení výsledků
dorazila téměř většina pozvaných
dětí včetně doprovodu svých rodičů,
babiček a dědečků. Ceny vítězům
předal hejtman spolu s radním pro
oblast školství, mládeže a tělovýchovy Edmundem Janischem.

Výstavy představí žákům devátých
tříd střední školy v kraji
tra odborného praktického
vzdělávání ISŠ Cheb patnáct
středních škol Karlovarského
kraje. „Žáci základních škol
a jejich rodiče budou moci získat informace o oborech vzdělání, podmínkách studia nebo
stipendijních programech ve
školním roce 2016/2017, informuje ředitel Integrované střední školy Cheb Tomáš Mašek.
Svozy žáků regionálních ZŠ
zajistí pořadatel. Akci finančně

zajišťuje Karlovarský kraj.
Sérii prezentací odstartovala
začátkem října Střední průmyslová škola Ostrov. Následovat
bude výstava ve sportovní hale
ISŠTE Sokolov, která se chystá
na čtvrtek 22. října od 9 hodin.
Představí se 21 středních škol.
Součástí akce bude Den otevřených dveří ISŠTE Sokolov, během něhož se návštěvníci mimo jiné seznámí se studijními
programy na příští školní rok.

Konference Zaměstnanost 2015
se zaměří na nová pracovní místa
Aktivní politika zaměstnanosti
a strategie rozvoje zaměstnanosti budou tématy Konference
Zaměstnanost 2015, která se
uskuteční 19. listopadu v Krajské knihovně Karlovy Vary.
Setkání zaměstnavatelů, zástupců personálních agentur
i úřadu práce pořádají společně
Karlovarský kraj, Karlovarská
agentura rozvoje podnikání
a Krajská hospodářská komora.

července tradičné přidávalo nadrobno nasekané (světlezelené)
smrkové jehličí, které nyní už nesmíte použít, ne proto, že by vás
hajný hnal z lesa, ale vytrestáte se
sami - jehličí je již příliš vyzrálé
a tvrdé.
Ingredience
500 g lesních hřibovitých hub
(směs), 500g malých brambor,
1 l hovězího vývaru, slanina,
máslo, cibule, sůl, pepř, cukr, alternativně kysaná smetana, kyselé mléko, ocet, petržel.

Výsledky
Jednotlivci 6 – 10 let
1. Soňa Waclavová
2. Ema Brodská
3. Ondřej Válek
Jednotlivci 11 – 15 let
1. Adéla Šedová
2. Martina Bielová
3. Anežka Bicanová
Kolektivy
1. 3. A, ZŠ Sokolov, Běžecká 2055
2. 4. B, ZŠ Sokolov, Pionýrů 1614
3. 1. C, ZŠ Ostrov, Májová 997

Vítězný obrázek Soni Waclavové.

Kam po základní škole - to je
podtitul tradiční podzimní série výstav krajských středních
škol, které chtějí oslovit žáky
9. ročníků základních škol a seznámit je s možnostmi studia
technických i ostatních oborů.
V rámci prezentační výstavy středních škol, kterou
4. listopadu 2015 od 9 do
16,30 hodin, pořádá Integrovaná střední škola Cheb,
se představí v budově Cen-

Houbová polévka s masovým ceti minutách, se přileje hovězí
vývarem
vývar. Směs asi 10 minut lehce
povaříme. Do polévky se přidají
500 g menších brambor se uvaří brambory a vše se dochutí solí
ve slupce, po vychladnutí olou- a pepřem, podle zvyků kuchařky
pou a nakrájí na malé kostičky, můžeme také dochutit trochou
které se lehce orestují na másle.
cukru, octa nebo citronu.
500 g nakrájených tvrdých lesPolévku lze dochutit kysanou
ních hřibovitých hub více druhů smetanou, kyselým mlékem, nese podusí na základě z rozpuště- bo také bez něj. Zahustíme hladného špeku a trošky másla s ores- kou moukou rozkvedlanou ve votovanou nakrájenou cibulkou. dě, nebo tradičně bramborovým
Vše se posolí a okoření podle škrobem.
chutí strávníků, např. novým koNa povrchu bohatě posypeme
řením.
zelenou petrželkou nebo koprem.
Po změknutí hub,-asi po dva- V Krušnohoří se do začátku

S projekty, jejichž cílem je rozšířit a zatraktivnit nabízená pracovní místa v regionu, seznámí
ředitelé Úřadu práce v Karlových Varech a Krajské hospodářské komory.
Konference se zúčastní zástupci MPSV a Karlovarské agentury rozvoje podnikání. Pracovníci
krajského úřadu se zaměří na
novinky novinky v technickém
a přírodovědném
vzdělávání,

PŘIPRAVILI JSME PRO PODNIKATELE A ŠIROKOU
VEŘEJNOST NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH SEMINÁŘŮ:
• 21. 10., Cheb - Konzultační den s česky mluvící německou
právničkou Marcellou Pawelkou
• 22. 10., Karlovy Vary – Úspory energií při provozu lázeňských
a wellness hotelů
• 03. 11., Karlovy Vary – SÍLA DESIGNU: Branding – budování značky
• 05. 11., Cheb - Finance a controlling pro nefinanční manažery

Více informací k akcím na:
www.khkkk.cz
FaceBooku
info@khkkk.cz
+ 420 354 426 140

stranou nezůstane ani nabídka
průmyslových zón.
Cílem konference je nastartovat a pokračovat v diskuzi aktérů v oblasti zaměstnanosti, trhu
práce a vzájemně se informovat
o chystaných projektech a záměrech, přinášet nové náměty.
Vyvrcholením akce bude podpis Dohody o partnerství v rámci Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje.

Školáci ze Sokolova si užili adaptační pobyt
Žáci šestých ročníků Základní
školy v Křižíkově ulici se i v letošním roce mohli díky štědré dotaci
Karlovarského kraje a příspěvku ze
školního rozpočtu zúčastnit adaptačního pobytu.
Společně se svými novými třídními učiteli tak 60 žáků od 14. do
18. září 2015 absolvovalo propracovaný pobyt kombinující prvky
zábavy, dobrodružství a nezapomenutelných zážitků, jehož hlavním
cílem bylo rozvinout nově vznikající
kolektiv. Prostřednictvím různorodých her a zajímavých sportovních i společenských aktivit dnů
následujících učitelé i žáci získali
možnost poznat se i mimo prostory
školy a zapracovat tak na vztazích
ve třídě. Příjemným zpestřením se
stala stopovací hra v přírodě, na
jejímž konci čekal na žáky poklad
v podobě plátna, které využili k vytvoření třídních vlajek, seznámení se s netradiční švédskou hrou
brännball, výroba památečních triček či karaoke večer, v jehož rámci
všichni pěli písně jako o život. Nedílnou součást programu tvořila
rovněž beseda s příslušníky Policie
ČR věnovaná tématu násilí a šikany.
Adaptační týden lze z pohledu
všech zúčastněných hodnotit jako
velmi přínosný, jeho plody je možno spatřovat při výuce ve třídách
i samotné práci se žáky.
Vřelý dík patří Karlovarskému kraji, který adaptační týden financoval
v rámci projektů na podporu ak-

tivit v oblasti prevence rizikového nila z rozpočtu 30 000 Kč. Jen díky
chování u dětí a mládeže částkou těmto příspěvkům se pobytu mohli
47200 Kč, a rovněž Základní škole žáci zúčastnit.
Sokolov, Křižíkova 1916, jež uvolMgr. Michaela Eisenbrucková

RestauRant u Bílého koníka
kostelní Bříza 16, n50°06'58 e12°37'18
Podzimní menu
oblíbená jídla t.G.masaryka
28.10.
svatohubertské zveřinové hody
3.- 8.11.
svatomartinská pečená husa
11.- 15.11.
nové Beaujolais a francouzská kuchyně 19.- 22.11.

www.ubilehokonika.cz | tel.: 352 601 217,351 161 351

doPoRučujeme RezeRvaci místa
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KULTURNÍ TIPY
Císařské lázně
připomínají EXPO

Přijďte do Císařských lázní
zhlédnout prezentaci Karlovarského kraje ze světové
výstavy EXPO 2015 Milano.
Součástí expozice jsou nejen
prostřené tabule s exkluzivním
sklem a porcelánem, ale také
promítání legendy o objevení
léčivých pramenů a založení
Karlových Varů. Výstava potrvá do 31. října.

Březovský lístek

V Davidově rouše

Město Březová pořádá 24. října
2015 od 12 hodin v hale MFC
Březová pěvecko-hudební soutěž
BŘEZOVSKÝ LÍSTEK. Soutěžit
se bude v těchto kategoriích: 6-10
let, 11- 15 let a 16 - 18 let. Pořadem vás provede moderátor Aleš
Pokorný. Přijďte podpořit mladé
začínající zpěváky a zpěvačky. Na
závěr se můžete těšit na vystoupení country skupiny CRAZY HORSES.

Západočeské divadlo v Chebu
nabízí 31.10. od 19 hodin premiéru komické jednoaktovky
Terrence McNallyho V Davidově rouše. Tři turisté a jejich průvodkyně stojí tváří v tvář Michelangelově soše Davida v muzeu
La Galleria dell´Accademia ve
Florencii Co se ji při tom honí
hlavou? Co na sebe prozradí,
o čem spolu mluví? Zažijí něco
neobyčejného?

Palba na Hradě

Pohádkohraní

Zveme vás na program do pozdních nočních hodin. Užijte si
Horní hrad po hávem tmy. Noční
palbu z hradeb zařídí šermířská
skupina Bohemica Sanguis, SHŠ
Darkness a pořádnou rytířskou
řežbu přiveze SHŠ Jednota panská z Plzně. Do večerního programu budou zakomponovány i dvě
vystoupení bravurního baviče
Viktora Braunreitera. Závěr bude
Krušnohorské
patřit Ohnivéhu divadlu Ignis a fireshow. torické hudby a připravedoly na starých
ny budou i chuťovky z grilu i kotel
guláše. Přijďte s námi ukončit kulfotografiích
turní sezonu letních akcí na Horním hradě! Aktuality najdete na
Geolog a historik hornictví www.hornihrad.cz. Akce se koná
RNDr. Michal Urban přiblíží 24. a 25. října.

dnes již zaniklou tvář hornického Krušnohoří. Řadou historických fotografií a dalšími
obrazovými podklady seznámí
s tím, jak vypadaly důlní provozy ve vybraných rudních
revírech Krušných hor na počátku 20. století i v dřívějších
obdobích. Přednášku doprovodí stejnojmenná výstava
fotografií. Přednáška je pokračováním cyklu přednášek
věnovaného Krušným horám
a pořádaného v rámci společné česko-německé nominace Hornické kulturní krajiny
Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového
dědictví UNESCO. Začátek
7. 11. 2015 v 17 hodin v Královské mincovně v Jáchymově.

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA
ZAJÍMAVOSTI
KARLOVARSKÉHO
KRAJE

Den živých vod

Budeme si hrát se známými
i méně známými pohádkami nebo
příběhy a společně si také zkusíme nacvičovat různá divadelní
představení či rozvíjet fantazii
a představivost. Akce bude probíhat v rámci projektu Celé Česko
čte dětem.
Městská
knihovna
Chodov
2. 11. 2015, začátek v 16 hodin.

Výhercům, kterými jsou
Václav Volf z Nové
Role, Markéta McGuirk
z Merklína
a Gerta Domabylová
z Libavského Údolí,
gratulujeme. Zasíláme jim
publikace o našem kraji.
Významná hornická památka
připomíná historii hornictví v 15.
a 16. století na Sokolovsku.
V centrální části ložiska se nacházejí nádherné komory ze 16.
století, odpočívadla a výstupky. V chodbách je také dosud
patrný způsob práce želízkem
a mlátkem či stopy po sázení
ohněm.
Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou
posílejte do 2. 11. 2015
na e-mail:
veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
nebo na poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Veronika Severová,
Závodní 353/88, 36006, Karlovy Vary.

Další ročník oblíbené ankety Osobnost Karlovarského kraje je před námi. Občané si ze svých
řad opět vyberou toho, kdo se podle jejich názoru
významným způsobem zasloužil o rozvoj regionu, kultury, služeb veřejnosti či podnikání v roce
2015. A protože Karlovarský kraj letos oslaví patnáct let od svého založení, přibyla nová soutěžní
kategorie. V té se budou vybírat nejlepší starostové.

Své návrhy může veřejnost zasílat do čtvrtka
5. listopadu prostřednictvím tištěného anketního
lístku vystřiženého ze zářijových Krajských listů
na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů, Závodní
353/88, 360 06 Karlovy Vary. Hlasovat lze i elektronicky, a to na internetových stránkách Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/AnketaOsobnost/anketaOsob.aspx

Jméno navrhovaného v  kategorii Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti (Cenu může získat každý
občan, který významně napomáhá rozvoji vědy, kultury a neziskového sektoru v regionu. Může být jakékoliv profese
- například lékařem, zdravotní sestrou, pedagogem, novinářem, hudebníkem, spisovatelem či pracovníkem v oblasti
sociálních služeb nebo dobrovolnictví)

Důvod nominace

Jméno navrhovaného v  kategorii Osobnost v oblasti podnikání (Cenu může získat každý občan, který se významně
podílí na rozvoji podnikatelského prostředí v kraji)

Důvod nominace

Jiří Winter Neprakta
Výstava
českého kreslíře,
karikaturisty, ilustrátora
a h u m o r i s t y.
Klášterní kostel Zvěstování
Panny Marie v Ostrově, vernisáž
5. 11. 2015 v 17 hodin.

Jméno navrhovaného v  kategorii Starosta

lům v jeho obci či městě žilo lépe)

(Cenu může získat každý starosta, který se zasazuje o to, aby se obyvate-

Důvod nominace

Očima vědce
Prezentace kraje živých vod
28. 10. 2015. 10.00 slavnostní
zahájení akce na nádraží v Bečově nad Teplou tři trasy komentovaných prohlídek • náročná Panoramatická stezka (3 hodiny) •
středně náročná okolím Bečova (3
hodiny) • nenáročná okruh Městskou památkovou zónou Bečov
nad Teplou 13.00 Bečovská botanická zahrada prohlídka s průvodcem, občerstvení, prezentace
Kraje živých vod.

ACROSS,
ALNUS,
INDIÁNSKÝ
ALYL, SÁN,
SYMBOL
MUSEAU,
PARSU, TIT

PENDREKY

SMETÁK

Výstava nabízí návštěvníkovi netradiční pohled a umožňuje mu
spatřit objekty zdánlivě zcela nejasných funkcí a rozměrů.
Jejím cílem je vyvolat zájem a pozornost. Pečlivě zpracované popisy jednotlivých obrazů pak zprostředkují zájemci poznání.
Pořádáno ve spolupráci s AV ČR
v rámci Týdne vědy a techniky.
Krajská knihovna Karlovy Vary Dvory. 2.11.2015 - 14.11.2015 od
9 do 19 hodin.

PRUDKÝ
SVAH

Jméno navrhovaného v  kategorii Zvláštní cena za mimořádný přínos Karlovarskému kraji (Cenu může

získat každý občan, který se mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj kraje, šíří jeho dobré jméno u nás i v zahraničí,
pomáhá svým spoluobčanům či jiným způsobem pozitivně ovlivňuje dění v kraji)

Důvod nominace

AKKADSKÁ
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TAJENKY

ANGLICKÁ
SPOJKA

CHEM.ZN.
ZLATA

ANGLICKY
SÝKORKA

PAPOUŠEK

ZNAČKA
JÍZDNÍCH
KOL

SLABIKA
KVOČNY

LOKET

o
o
o
o

Výhodný dodavatel plynu a elektřiny
Bez skrytých poplatků a sankcí!
PROGRAM BENEFITŮ s výhodami pro Vás
Servisní tým plynových zařízení v regionu

ZNÁMKA
VE ŠKOLE

ESPERANTSKY
VEJCE

Ušetřete
s námi
až 30%
.
nákladů

606 939 959 www.kvplyn.cz
DĚLNICKÝ
SPOLEK
(ST.)

INICIÁLY
OLMEROVÉ

INICIÁLY
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BONDYHO

S NECHUTÍ
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ANGLICKY
PŘES

ČÁST MĚSÍCE

2. DÍL
TAJENKY

JÁGROVO
DOMÁCKÉ
JMÉNO

PŘIBLIŽNĚ

ZHOTOVENÁ
TKANÍM

SEDĚT
(DĚTSKY)

ZÁHADA
(KNIŽ.)

POBÍDKA

HLAVNÍ
MĚSTO
RAKOUSKA

NÁPADNÍK

KOUPACÍ
NÁDOBA

STŘEDOVĚKÝ
ZBROJNOŠ

KRÁTKÉ
KALHOTY

ÚTOKY
NA
BODÁKY

VÝROBCE
LIMONÁD

VŮNĚ

MRKNUTÍ

HLODAVEC

ANGLICKY
NEBO

RAKOUSKÁ
TISKOVÁ
AGENTURA

FRANCOUZ.
ČENICH

CITOSL.
ÚNAVY

ŠACHOVÁ
REMÍZA

VŮZ S
KOŇMI

ČÁST VOZU

NENABROUŠENÁ

Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
Žlutický kancionál

Osobnost Karlovarského kraje

ZNOJ

SAŇ

CIZOPASNÍK

ANGLICKÝ
ZÁPOR

ZNAČKA
KILOPONDU

TUMÁŠ

BOBIZAČNÍ
SLABIKA
ZÍSKAT
V BOJI

ŠÁLENÝ

POTOM

TENISOVÝ
ÚDER

POPRAVČÍ

ČÁSTI
MOLEKUL

NÁZORY KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ | TIP NA VÝLET

Jak dostat víc turistů do našeho kraje?
Markéta
Wernerová,
zastupitelka
Karlovarského
kraje,
ČSSD

Takovou otázku si kladou asi
všichni, kterým záleží na řešení
problému s odlivem především
ruských lázeňských hostů z našeho kraje a kteří chtějí rozvíjet cestovní ruch v regionu.
Na dotaz v titulku mám konkrétní odpověď: ve spolupráci s agenturou CzechTourism jsem se už
během letních měsíců domluvila
na realizaci programu, který by

měl posílit povědomí o našem regionu v zahraničí. Asi nemá smysl tvrdit, že sem mávnutím ruky
dostaneme tisíce čínských nebo
izraelských návštěvníků, je to běh
na podstatně delší trať. Kampaň
bychom tedy chtěli zacílit na ty lokality, odkud k nám historicky byli
turisté zvyklí jezdit – půjde o Bělorusko, Kazachstán, Ázerbajdžán
a některé části Ruské federace.
Zástupci agentury CzechTourism navštívili náš region a během
společného jednání jsme se dohodli na aktivitách, jež by během
následujících týdnů měly podpořit
zájem o návštěvu našeho regionu.
V uvedených zemích budou zveřejněny televizní spoty, tiskové zprávy

a internetová prezentace nabídky
lázeňství, památek a přírodních
krás Karlovarského kraje. Do našeho regionu pozve CzechTourism
tamní touroperátory a zástupce
cestovních kanceláří, aby se přímo
na místě podívali do lázeňských
měst, poznali atmosféru kolonád,
seznámili se s nabídkou kulturních a společenských akcí.
Vzhledem k tomu, že by se všechny části kampaně měly uskutečnit
ještě letos, předpokládám, že bychom už příští rok mohli vyhodnotit dopady jednotlivých aktivit,
v případě potřeby je posílit a v podobném duchu se pokusit oslovit
i návštěvníky a turisty dalších
zemí.

STRANA 6, 7

ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY
Tip na výlet: Nové prohlídkové okruhy
zrekonstruovaného kláštera Premonstrátů

Vrátit lidi do lázeňských zařízení
Jan
Tancibudek,
zastupitel
Karlovarského
kraje,
KSČM

Tak nějak jsem to četl od nějakého krajského zastupitele řečeno do
tisku.
Já jsem se do nich vrátil po pětatřiceti letech jako účastník lázeňského
pobytu na 14 dní. Užíval jsem si to
ve Františkových Lázních.
Výstavba lázní byla vždy složitá
a komplikovaná. Františkovy Lázně
byly vystavěny v roce 1793. Lázně
využívali zpravidla jen majetní lidé.
To je patrné z obrazů a fotografií, které jsou k vidění nejen uvnitř
v Císařských lázních, kam jsem
také chodil na zajímavé procedury.
Dámy a pánové se nechali zvěčnit
právě před budovami. Před hotelem
Imperiál nebo lázeňským domem
Windsor. Z pokrývek na hlavách
a oblečení dam a mužů je vidět
i tehdejší módní úroveň. Určitě to
nebyly ženy, které měly před tím na
hlavách šátky a zástěry, a odskočily
od plotny se vyfotit. Ani chlapi, kteří
přišli zrovna ze šichty z kamenolomu. Utekly stovky let a podařilo
se, aby lázně v Československu byly
přístupné i širokým vrstvám lidí.
Měl jsem štěstí, že se mi podařilo
v roce 1980 a 1981 té vymoženosti
československých státních lázní využít. V Třeboni a v Hodoníně jsem
pobýval tři týdny. Poplatek 270 Kčs
byl na dnešní dobu směšný. Platilo

se jen v rámci cestovního ruchu městům. Dnes se za čtrnáct dní musí
najít desetitisíce, 40 i 50 tisíc. Takové jsou nabídky klientům. Při pobytu jsem si všiml, že obsazení bylo asi
půl na půl, Češi a Němci. Při procedurách v Císařských lázních jsem si
uvědomil , že zajišťovat provoz není
nic jednoduchého, spíš je to velký
záběr nejen pro rehabilitační pracovníky. Hlavně pro ženy. Ale také,
že to chce investice. Když padá zdivo
z vrchní římsy před hlavní vchod…
A nedej bože, aby se vydaly tyto lázně cestou jako ty karlovarské. Tam
už lázeňáci čeští ani zahraniční nejezdí. Téměř vše bylo zničeno a rozkradeno. Nerezové vany a další vybavení… Jestli by to spravila aspoň
jedna miliarda korun? Možná by
v tom zvláštním atriu bylo vhodné
pořádat nějaké koncerty, protože
tam může být dobrá akustika…
Jako v opuštěných halách ostravských železáren… Dnes jsme rádi,
že se získá 1,5 miliónu Kč na opravu
střechy. Ale na pořadu dne je hlavně
otázka. Kdo nevinen? Když se přehazovalo vlastnictví sem a tam… Je
na vině město, kraj nebo stát? Když
se opřu o metodu zkoumání, kterou
kdysi používal nejšlechetnější učenec Mr. Jan Hus – poznané pravdy,
tak dojdu ke konkrétnímu jménu
a příjmení. Toho, kdo má Císařské
lázně na svědomí. To ale nechám na
čtenářích. A když se bavíte s místními lidmi ve Františkových Lázních,
tak vám řeknou, že je zavřeno deset
lázeňských domů. A několik hotelů.
Chápu, že provoz lázní není jednoduchý nikde. Všechno se musí udržovat a opravovat… Je ale otázka,

jak by to dopadlo, kdyby přestali
jezdit němečtí klienti. Už teď jsou
zavřené některé lázně a zavřely by
se další. Těžko si můžou pobyt dovolit ti, kdo mají mzdu deset tisíc měsíčně. Domy chátrají a možná jsou
ve „výhledovém“ plánu oprav. Asi
i zmiňovaný lázeňský dům Windsor. Opadává zdivo, střešní krytina
se sesouvá do okapů, mnohde zatéká, balkóny zarostlé mechem. TěžNové, ještě zajímavější prohlídky nabízí Klášter premonstrátů v Teplé poté, co zdejší kanonie letos v létě dokonko čitelná tabulka na zdi u vchodu
čila rozsáhlou rekonstrukci této národní kulturní památky. Průvodce jedinečným způsobem seznámí návštěvníky
informuje, že tam kdysi dostávali
s životem řeholní komunity v období baroka a provede je všemi podlažími od suterénu až po zrenovovaný opatův
klienti podvodní masáže. Nechci za
byt v nejvyšším patře. K vidění jsou opravdové skvosty - opravená křížová chodba konventu s celami, freskami
každou cenu kritizovat, není všechvyzdobený refektář nebo modrý reprezentační sál. Další teprve od července otevřený okruh nazvaný Svět pod
no špatné. Ale stát nemá na a.s.
klášterem zavede zájemce do důmyslného štolového systému v podzemí konventu. Do sklepení prelatury mohou
Františkovy Lázně asi žádný vliv.
nahlédnout kvůli nově otevřené expozici archeologických nálezů a historického vývoje klášterního areálu. Klášter
Tedy, dotace možná nějaké poskyv Teplé založil blahoslavený Hroznata roku 1193 a premonstrátům sloužil až do konce 2. světové války. Do vlasttuje. Z daní nás všech. Zajímavý je
nictví řádu se vrátil zdevastovaný v roce 1990. Ke komplexní obnově došlo až v posledních šesti letech s pomocí
způsob stravování. Dříve jsme byli
evropské dotace ve výši 490 milionů korun. Památka je pro návštěvníky otevřena po celý týden. Od pondělka do
obsluhováni u stolu číšníkem, dnes
soboty od 9 do 15.30 hodin, v neděli od 11 do 15.30. Dospělí platí vstupné 100 korun, děti od 10 do 18 let 70
se obsloužíme sami, co hrdlo ráčí.
korun, mladší děti mají vstup zdarma.
Zásobníky potravin v jídelně jsou
Více informací o zajímavostech v okolí Teplé nebo o možnostech ubytování najdete na portálu cestovního ruchu
vždy plné… Jinak byly velice dobré
Karlovarského kraje Živý kraj: www.zivykraj.cz
doprovodné programy ve volném
čase. Vystoupení mažoretek a hudebních souborů na vysoké úrovni.
Tímto článkem jsem chtěl přinutit
čtenáře k přemýšlení… O tom, že lázeňský průmysl měl i za socializmu
velký přínos státu. Proč se musely
i československé lázně dát do souVěra
se zabývají, nemusím pro účastní- tem zvednou ze židlí nejednoho příkromých rukou? Zase jsme někde ve
Bartůňková,
ky akcí moc připomínat. Jedná se tomného „lenocha“. I když to bych
středověku. Co bylo ukradeno. Než
zastupitelka
o nejrůznější semináře na aktuální jim křivdila, kdo je schopen, tančí,
vrátíme ve větší míře lidi do lázní,
Karlovarského
témata – např. Domácí násilí, Soci- vždyť proto tam chodíme.
tak musíme vrátit lidi do továren.
kraje,
ální zabezpečení v pokročilém věku,
Rády bychom mezi sebou uvíKdyž nemá v ČR 150 tisíc padesátiKSČM
Líčení,… Zároveň pořádají různé taly i další ženy, které mají zájem
letých lidí práci… Ale to už je zase
kulturní akce pro veřejnost. Celkem o členství v našem LKŽ. Nejsme
na jiné téma. Na závěr bych rád
pravidelně jde o oslavy Mezinárod- pouze z Karlových Varů, máme
poděkoval některým rehabilitačním
V době před rokem 1989 bylo ního dne žen, který je vždy orga- členky i z Nové Role a rády bychom
pracovnicím. Kuklové - bahenní zábaly, Fantové – parafín, Nádherové u nás mnoho společenských i zájmo- nizován počátkem března, oslavy uvítaly i další zájemce z okolních
vých organizací, které sdružovaly 1. máje, spojené s pohoštěním, zá- měst a obcí. Hledáme aktivní ženy,
– masáže.
ženy a podporovaly je v jejich různo- bavou a tancem a podzimní setkání hledáme nové nápady na akce, hlerodých činnostech. Nejpočetnějším s názvem Jiřinková zábava, které dáme organizátorky a nabízíme
byl Český svaz žen. Postupem doby třeba v letošním roce bylo 10.10. „babinec“ a to doslova.
tyto organizace zanikly a vznikala 2015. Na tomto setkání si vždy dobScházíme se jedenkrát do měsíce
uskupení s nejrozličnějšími, větši- ře zatančí, dozví se novinky z města a vždy si máme co říct.
schválena Koncepce uspořádání nou cizojazyčnými názvy.
i kraje a podiskutují s přítomnými
Díky LKŽ jsem se dostala kdysi na
akutní lůžkové péče v KarlovarLevicově orientované ženy založily zastupiteli.
kandidátní listinu politické strany
ském kraji. I přesto, že k materiálu Levicový klub žen v roce 1992 a konKdyž máme štěstí, přijdou nám za kterou jsem zastupitelkou města
nepřišla ze strany zastupitelů kra- krétně v Karlových Varech od toho zatančit děvčata z Nové Role, která i kraje. Nyní mne ženy nominovaly
je v průběhu 3 týdnů žádná připo- roku má pár desítek členek. Čím svým neutuchajícím temperamen- i pro senátní volby,…
mínka, vnímám další potřebu širší
diskuse k uvedenému tématu.“
To je hrubé pokroucení skutečnosti, řadový zastupitel jako jsem
já, nemůže řešit připomínky tři
týdny předem, neboť obvykle obdrží CD s materiály 10, nebo častěji
7 dní před jednáním ZKK!
Jan Horník,
Druhý den jsme strávili při jednáních va uzavřela s dodavateli. Překvapivá
Pokračování emailu: „Ač byla
zastupitel
v sousedním Sasku s Landratem (hejt- odpověď zněla: „Jistě, že ne, vždyť bykoncepce odsouhlasena odborníky
Karlovarského
manem) kraje Erzgebirge i se starostou chom tím odradili spoustu dodavatelů,
na zdravotnictví v kraji - členy exkraje,
pertní komise (řediteli nemocnic,
Annabergu, s kterými jsme probírali ze- kteří si střeží své obchodní know-how,
TOP O9 + STAN
jména tři, pro nás aktuální, tematické a v konečném důsledku by to pro nás
zdravotnickou záchrannou službou, zdravotními pojišťovnami,
okruhy.
bylo nejenom finančně nevýhodné.“ A já
zástupci odborného zdravotnicPrvní se týkal spolupráce berlínské jen dodávám, že rádoby líbivá a jednokého školství, právníky či zástupci
vlády při řešení současné uprchlické duchá řešení „počesku“ mohou opravdu
primářů), rozhodl jsem se ji zveřejkrize se samosprávami na úrovni krajů přinést víc škody než užitku.
nit na webových stránkách kraje,
Koncem září jsem spolu s kolegy ze a obcí.
Závěrem mohu konstatovat, že jak
tak aby byla dostupná k případ- senátního Klubu Starostové a nezávislí,
Dalším tématem bylo financování v našem kraji, tak v Německu jsme běným připomínkám všem…“
kterému předsedám, absolvoval návště- krajů a obcí, včetně pravidel pro přidě- hem výjezdu získali mnoho poučných
Prosím vážené a přemýšlivé čte- vu Karlovarska. Vzhledem k tomu, že lování dotací a kontroly jejich dodržová- poznatků, které vzhledem k jejich aktunáře, aby si sami odpověděli na jsme z různých krajů, umožňují nám ní a to právě i s ohledem na to, s jakými álnosti už brzy využijeme při své práci
otázky: Proč bojoval na zastupi- tyto „spanilé jízdy“ po republice porov- problémy se potýkal ROP Severozápad. v Senátu.
telstvu pan náměstek proti diskusi návat rozdílnosti v životních, přírodV posledním tematickém okruhu nás
o koncepci, když týden na to při- ních i sociálních podmínkách občanů, zajímalo, jak jsou v Německu kraje
pustil, že diskusi jako potřebnou jejichž životy ovlivňují námi přijaté a obce kontrolovány úřady a veřejností
sám vnímá a nejen to, sám nás právní normy.
a právě u této problematiky jsme mimo
k ní vyzval? Jak se Vám líbí, když
První den našeho výjezdu byl věnován jiné zaznamenali dva významné rozdíly.
demokraticky zvolený politik pou- návštěvě několika významných (nad)
Tím prvním rozdílem je realita, že
žívá obraty typu“ rozhodl jsem se regionálních firem, kde jsme s jejich důvodem pro kontrolu rozpočtů zde
za 7 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)
ji zveřejnit“?
řediteli projednávali otázky od zaměst- není nedůvěra ke zvoleným představiFa Schrottmobil,
Já mám pocit, že se k nám vrací nanosti přes vzdělávání a profesionální telům samospráv, ale výhradně snaTalsperrenstrasse
4
doba osvícenského absolutismu přípravu budoucích zaměstnanců až po ha o dodržování rozpočtové kázně
08606 Oelsnitz, Německo
a Josef II. leze z hrobu, jen zdale- právní předpisy, které někdy ovlivňují a to zejména proto, aby se obce nezadlutel. 0049/176-21793134
ka není tak osvícený, spíše se plíží rozvoj a konkurenceschopnost našich žily nad únosnou míru.
v mlze.
Tím druhým a pro nás nadmíru akpodniků na mezinárodním trhu. PoOtevřeno:
Mimochodem o umírání a o tom, znatky z těchto jednání hodláme pře- tuálním rozdílem byla odpověď na náš
po-pá 9-18, so 9-13 hod.
že i toto téma lze zneužít, zas ně- nést i do projednávání právních norem dotaz, zda je v Německu nutno povinně
w w w.schrottmobil.info
kdy příště.
v Senátu.
zpřístupňovat smlouvy, které samosprá-

Levicový klub žen

Co se skrývá za neochotou našich politiků diskutovat
Robert Pisár,
zastupitel
Karlovarského
kraje,
ALTERNATIVA

Chybí nám skutečná diskuse
o tématech, nevěříte? Přesvědčit
se můžete na vlastní oči a uši užít
na zasedání našeho krajského zastupitelstva. Tento nejvyšší orgán
kraje bývá často poctěn výlevy, které nemají jiný cíl než ukázat, že si
politik stojí za svým názorem, což
je z části konzistentnost, mnohem
častěji však jde o ego a úplně nejčastěji mne napadá, že je to snaha
přívalem slov „udolat“ protivníka.
Chápu, že si občané kraje neberou dovolenou, aby si nás poslechli, ale mohou využít možnosti pustit si záznam jednání na internetu.
Na posledním jednání krajského
zastupitelstva dne 10. 9. 2015
proběhla diskuse několika zastupitelů o tom, zda přijmout či nepřijmout krajskou koncepci akutní
lůžkové péče. Tato naše diskuse
trvala 52 minut a největší část z ní
ukrajoval svými pseudohistorickými exkurzemi náměstek hejtmana
p. Pánik.
Kdo by ovšem čekal, že diskutujeme o detailech a zasvěceně probíráme aspekty koncepce, byl by
rozčarován. Celá diskuse se točila
ohledně toho, zda se vůbec jedná
o koncepci a především, zda tento
klíčový dokument, který by měl určovat směřování lůžkové zdravotní
péče v našem kraji po řadu dalších

let, umožníme připomínkovat, tj.
jestli o ní budeme vůbec diskutovat!
Koncepce přináší řadu zajímavých nápadů. Podle mého laického
názoru stojí zato se nad ní zamýšlet, diskutovat o ní s odborníky
i laiky. Po zvážení připomínek ji
můžeme přijmout nebo nepřijmout, ale v každém případě získáme nějaký poznatek a můžeme
vytyčit cestu na několik let dopředu.
Pokud vás zajímá, jak dopadlo hlasování o tom, zda budeme
o koncepci diskutovat, nebo zda
ji bez další diskuse přijmeme, tak
byla přijata 23 hlasy. To vnímám
jako špatné, myslím si, že zásadní
dokumenty, strategie a koncepce
mají být přijímány vždy až po diskusi o jejich obsahu, nejlépe konsensem a v nejhorším případě drtivou většinou hlasů, aby je i další
politická garnitura respektovala.
Když dochází k „válcování“ oponentů a prosazování řešení silou,
vede to pouze k chaosu, tak jak
se to projevilo nedávno v našem
středním školství.
Pan náměstek potřeboval okamžité přijetí koncepce, jeho slovy „je to jediný nástroj, který budu
mít pro oslovení lékařů, abych hledal krajské odborníky“…
Týden po jednání zastupitelstva
se pan náměstek rozhodl, že tento
nástroj nepotřebuje!
Jinak si neumím vysvětlit to,
že nám poslal email, jehož části
uvádím v uvozovkách: „Vážené zastupitelky, Vážení zastupitelé, na
jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 10. 9. 2015 byla

Senátní Klub Starostové
a nezávislí na Karlovarsku

Výkup

starého papíru
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NOVÉ PROJEKTY
FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ
ROP SEVEROZÁPAD
SILNICE MEZI MERKLÍNEM A PSTRUŽÍM

Modernější, širší a pro řidiče hlavně bezpečnější je po dokončené celkové rekonstrukci silnice II/221 Merklín – Pstruží. Modernizace trvala od dubna loňského roku a její součástí byla i přeložka části silnice do nové trasy, která si vyžádala výstavbu nového mostu přes říčku Bystřici. Stavbaři upravili směr i šířkové
uspořádání komunikace. Aby silnice byla stabilní, vybudovali opěrné zdi na břehu Bystřice a gabionové zdi na zářezové straně vozovky. Přeložili inženýrské
sítě, upravili odvodňovací systém, zřídili dva nové autobusové zálivy a instalovali dopravní značení. Rekonstrukce úseku dlouhého 800 metrů stála
77,9 milionu korun a Karlovarský kraj na ni získal dotaci 66,2 milionu z Regionálního operačního programu ROP Severozápad. Zbývající náklady ve výši
11,7 milionu korun uhradí kraj ze svého rozpočtu.

ÚRR.

Archív ÚRR.

Archív ÚRR.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ V HROZNĚTÍNĚ

Počátkem měsíce září bylo slavnostně otevřeno nové multifunkční veřejné sportoviště v Hroznětíně. Projekt „Multifunkční veřejné sportoviště v Hroznětíně:
Aktivním Pohybem ke zdraví!“ byl spolufinancován z Regionálního operačního programu Severozápad. Původní hřiště, jehož technický stav ani parametry
nevyhovovaly současným potřebám na kvalitní a bezpečné sportování, proměnila rekonstrukce k nepoznání! Nové moderní hřiště nabízí především atletické vyžití, a to jak svou 300 metrovou drahou, tak i klasickou stovkou. Nechybí ani skok do dálky nebo prostor pro vrh koulí. Sportoviště je otevřeno nejen
základní škole či klubu TJ Olympie Hroznětín, ale i široké veřejnosti, a to zcela zdarma!

Archív ÚRR.

Archív ÚRR.

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ V LITOMĚŘICÍCH

Město Litoměřice se může pochlubit moderním autobusovým nádražím. Původní autobusové nádraží prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, výsledkem jsou nová
a zastřešená autobusová stání pro cestující, jimž nechybí ani digitální informační systém, včetně orientačního systému pro nevidomé. Celý prostor má nové
povrchy, je vybaven mobiliářem a zajímavě nasvětlen. Součástí jsou i sadové úpravy. Komfort cestujících dále zvyšuje nové sociální zařízení. Součástí
projektu byla kromě výstavby třech přechodů pro chodce i výstavba parkoviště. V zadní části autobusového nádraží vzniklo osm desítek parkovacích míst,
z nichž čtyři slouží potřebám zdravotně postižených. Realizace tohoto projektu si vyžádala 60,4 milionů korun. Celkem 50 milionů korun činila dotace
z Regionálního operačního programu Severozápad, 10,4 milionu korun uvolnilo město z vlastního rozpočtu.

Archív ÚRR.

Archív ÚRR.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem”

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

SPORT

Hejtman Havel odměnil
mladé olympioniky
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Karlovarský kraj dá půl milionu
na mapy pro běžkaře
Tisíce běžkařů v Krušných
horách během zimy jistě ocení
snazší orientaci v systému upravovaných lyžařských tras. Karlovarský kraj poskytne obecně prospěšné společnosti První Krušnohorská dotaci celkem 498 tisíc
korun na podstatné vylepšení
a rozšíření informačních tabulí
podél bílých stop a na vytištění
mapek pro potřeby lyžařů.
Dotaci doporučila Rada Karlovarského kraje ke schválení
krajským zastupitelům. Z celkové
částky je 332 tisíc korun určeno
na výrobu a rozmístění zimních
turistických map. Objeví se na
čtyřiadvaceti místech, především
v prostoru nástupu do lyžařských
stop a v centrech některých kruš-

nohorských obcí. Tabule budou
mít jednotnou grafickou i technickou úpravu. Současný krušnohorský systém běžkařských map
je až na výjimky zastaralý, nečitelný a v některých oblastech chybí
úplně – hlavně v západní části hor
na Bublavě, Přebuzi, Rolavě.
Zbývajících 166 tisíc korun
z krajské dotace použije První
Krušnohorská na výrobu asi šedesáti kusů jednoduchých plánků
běžkařských tras. Společnost je
v oblasti od Bublavy po Meluzínu
u Klínovce nainstaluje na už existující rozcestníky na frekventovaných křižovatkách stop.
Další novinkou budou tištěné
„trhací“ mapy lyžařských tras,
které ve formátu A3 dostanou

zájemci zdarma v informačních
centrech, ubytovacích zařízeních
nebo na obecních úřadech. K mání by měly být i v infocentrech
v podkrušnohorských městech,
odkud do hor vyráží nejvíce lyžařů. „Zlepší se informovanost,
bezpečnost a komfort návštěvníků Krušných hor, které se tak
přiblíží standardu evropských turisticky atraktivních oblastí,“ řekl
krajský radní Josef Hora.
V minulých dvou letech Karlovarský kraj poskytl finanční podporu Klubu českých turistů na
instalaci rozcestníků a směrovek
lyžařských běžeckých tras v Krušných horách. Významně kraj v zimě přispívá i na strojovou údržbu
desítek kilometrů bílých stop.

Hejtman Karlovarského kraje Martin Havel a krajský radní Edmund Janisch ocenili mladé sportovce, kteří reprezentovali Karlovarský kraj na Olympiádě dětí a mládeže.
Hejtman Karlovarského kraje
Martin Havel a radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Edmund
Janisch se setkali s medailisty z Her
VII. letní olympiády dětí a mládeže.
Mladí sportovci byli za vynikající
výsledky odměněni dárkovými poukázkami na oblečení a vybavení.
Poděkování patřilo i trenérům a rodičům.
Do západočeské metropole, kde
se v letošním roce konaly Hry VII.
letní olympiády dětí a mládeže, odjela v červnu 164 členná výprava.
Talentovaní sportovci z našeho kraje
nakonec v Plzni vybojovali čtrnáct
cenných kovů, z toho čtyři zlaté, dvě
stříbrné a osm bronzových medailí.
Nejúspěšnější byli jednoznačně v atletice, následovala sportovní střelba,
plavání a karate. Soutěžícím se dařilo i v hokejbale či beachvolejbale.
„Oproti loňskému roku, kdy sportovci přivezli ze Zlína devět medailí,
je to pokrok. Vím, že je to stálo velké
úsilí. Rád bych jim proto poděkoval

za to, jak skvěle reprezentovali náš
kraj,“ uvedl hejtman Martin Havel.
Všichni medailisté byli odměněni
dárkovou poukázkou v hodnotě 2
tisíc korun a drobnými upomínkovými předměty. Oblečení, ve kterém
v Plzni soutěžili, jim zůstalo od Karlovarského kraje na památku. Na
závěr mohli mladí sportovci ještě
vyzpovídat dvě hokejové hvězdy HC
Energie Karlovy Vary – Radka Dudu
a Radima Bičánka.
OCENĚNÍ SPORTOVCI
ATLETIKA
Matěj Nádhera (1. místo 60 m starší žáci, 3. místo 300 m starší žáci)
Jan Lališ (3. místo oštěp starší žáci)
Matěj Nádhera, Radek Dojčar, Jiří
Stark, Jan Ullmann (3. místo 4 x 60
m starší žáci)
BEACHVOLEJBAL
Natálie Dršková, Kateřina Kloudová (2. místo turnaj dvojic - U16
– starší žákyně)
HOKEJBAL

Otakar Šik, David Novotný, Tomáš
Jílek, Vít Jiskra, Filip Bernáth, Patrik Šťastný, Radek Prošek, Daniel
Zavřel, David Cankov, Jan Radosta, František Klejna, Jakub Ptáček,
Martin Doubek, Adam Horák, David Holub, Dominik Šedivý, Daniel
Poizl (1. místo turnaj družstev –
starší žákyně a žáci)
KARATE
Patricie Pažinová (3. místo kumite
jednotlivci – starší žákyně do 45 kg)
Marek Dědek, Jan Prokop, Patricie Pažinová (3. místo kata team –
starší žáci a žákyně)
PLAVÁNÍ
Isabela Zekuciová (3. místo 100 m
znak starší žákyně, 3. místo 200 m
znak starší žákyně, 3. místo 200 m
polohový závod starší žákyně)
SPORTOVNÍ STŘELBA
Denisa Bezděčná (1. místo vzduchová pistole dorostenky, 2. místo
sportovní pistole dorostenky)
Antonín Tupý (1. místo sportovní
pistole dorostenci).

Šikovného školáka se zúčastnilo 100 dětí
Také další ročník Šikovného školáka
se povedl. Na nově zrekonstruované
umělé trávě v areálu Baníku se představila stovka dětí ze sokolovských
základních škol, která se mohla těšit
na bohatý program.
Tato sportovně vzdělávací akce se
konala druhým rokem a je určena
pro první třídy. Šikovného školáka se
zúčastnilo celkem 100 dětí ze dvou
základních škol - 3. ZŠ a 8. ZŠ. Hlavním organizátorem je Nemocnice
Sokolov, která přizvala další subjekty
- FK Baník Sokolov, HC Baník Sokolov a Městskou policii. Děti prošly celkem 8 stanovišť a i přes nepřízeň počasí si celé dopoledne užívaly. Sokolovská nemocnice připravila pro děti

stanoviště se zdravovědou a poskytnutím první pomoci. Hlavní náplní
stánku Městské policie bylo seznámit
děti s problematikou bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
poznávání značek a velice atraktivní
pro žáky byly brýle simulující opilost.
Hokejisté i fotbalisté si připravili
celkem 6 stanovišť, kde děti prověřily svou celkovou fyzickou obratnost
a zdatnost a vyzkoušely si fotbalové
a hokejové dovednosti. Děti také přišly
pozdravit hráči A týmu FK Baník Sokolov Jurij Medveděv, Václav Prošek
a útočník Lukáš Pouček.
Po splnění všech disciplín žáci obdrželi sladkou odměnu, pexeso a volnou vstupenku do Městského bazénu
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v Sokolově.
„Bylo to báječné dopoledne. Moc
nás potěšilo, že uvedené třídy dorazily na nově zrekonstruovaný umělý
trávník do sportovního areálu Baník
i přes nepřízeň počasí. Vždy mě těší
pohled na děti, které byly pohlceny
jednotlivými aktivitami a s nadšením je absolvovaly. S realizátory
akce jsme se shodli, že bychom na
toto chtěli navázat již na jaře, kdy je
počasí stabilnější a zaměřili bychom
se na 2. třídy a samozřejmě bychom
pozvali i třídy první, které přijít nemohly a nebo je odradilo počasí,“
uvedla k celé akci Bc. Petra Božeková Makoňová, obchodní manažerka
klubu.
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