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PRÁVO

Zavřené lázně ještě zhorší problémy
restrukturalizací. Další ranou
je omezení práce v zahraničí,
kam dosud podle odhadů dojíždí kolem dvaceti tisíc pendlerů.
Franta odhaduje, že z necelých
300 tisíc obyvatel kraje, z nichž
asi polovina je práceschopná,
může při nejhorších scénářích
zůstat bez práce, a tudíž bez
příjmů, až 40 tisíc lidí.
Krajský radní upozorňuje, že
z vládního usnesení zatím nevyplývá, zda lázeňská zařízení
se mají otevřít ve stejném termínu jako hotely 8. června.
Dobrou zprávou podle něj ale
je, že by se zdravotní pojišťovny rády přimluvily za zprovoznění lázní již v květnu.

Rudolf Voleman
Kritická ekonomická situace,
do které se kvůli opatřením
proti šíření koronaviru dostaly
lázeňské společnosti v Karlovarském kraji (KK), může ještě
zhoršit problémy kraje, který se
potýká například s nejnižšími
průměrnými mzdami nebo malou mírou vzdělanosti.

Do června
poskytovatelům
lázeňských pobytů
nevystačí peníze
z vlastních rezerv
Vojtěch Franta,
zastupitel

Vouchery na
lázeňské pobyty

Podle analýzy modelových
dopadů na odvětví cestovního
ruchu, které si nechal zpracovat
KK ve třech variantách opětovného otevření lázní v červnu,
září anebo až v lednu, přijde
v regionu ze současných asi
dvaceti tisíc zaměstnaných
v lázeňství o práci zhruba osm
až patnáct tisíc lidí.

Dopis vládě
Tržby v cestovním ruchu,
který stojí v KK na lázeňství
a vloni dokázal vygenerovat
přes 24 miliard korun, podle
tohoto modelu propadnou meziročně o 12,7 až téměř dvacet
miliard korun.
Podle představitelů lázeň- Socha Františka ve Františkových Lázních.
ských firem a měst v regionu
i vedení kraje je zcela nezbytně moc mít, shrnuli v dopise, kte- a cestovnímu ruchu pomoci,“
uvedl krajský zastupitel pro lánutné lázním přímo a rychle rý směřuje kraj vládě.
„Je to opravdu systémové zeňství a cestovní ruch Vojtěch
pomoci ze strany státu. Jakou
konkrétní podobu by měla po- opatření, které může lázeňství Franta (piráti). Podle něho je
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nutné nabádat vládu, aby se lázeňství věnovala. Podle Franty
dostává KK ránu už ze tří stran.
Jednak řeší ohlášené propouš-

tění až tisícovky zaměstnanců
ze Sokolovské uhelné, která
prochází kvůli vysokým platbám za emisní povolenky

„Do června poskytovatelům
lázeňských pobytů nevystačí
peníze z vlastních rezerv,“ komentoval zastupitel. Mezi podněty kraje vládě je založení záchranného fondu cestovního
ruchu, který by zajistil jeho přežití a perspektivu. Vzniknout by
podle Franty mohly vouchery
na lázeňské pobyty, které by
podpořil i stát, kraj a města.
Kraj navrhuje například úpravy
programu Antivirus tak, aby
platil i po odvolání nouzových
opatření vlády a aby úřad práce
mohl po přechodnou dobu vyplácet mzdy lázeňským zaměstnancům, pro které není nyní
práce. Dalším nástrojem, jak
pomoci lázním, je podle Franty
marketing, který by měl změnit
zažitý model ekonomické nedostupnosti lázní pro tuzemce,
přičemž by se měl zaměřit i na
rodinné dovolené.

V nemocnicích a domovech pomáhají studenti
Rudolf Voleman
V Karlovarském kraji (KK)
pomáhají v nemocnicích a zařízeních sociální péče řádově desítky studentů čtvrtých ročníků
středních škol. Nenařídil jim to
jako v některých jiných krajích
hejtman.
Některé nemocnice a ústavy
sociální péče v kraji se ale napřímo domluvily s vybranými
středními školami v regionu.
„Pracovní povinnost nevy-

plývá z nařízení hejtmana, ale
z opatření vlády, která stanovila dva druhy pracovní povinnosti pro středoškoláky,“ uvedl
karlovarský hejtman Petr Kubis
(ANO).
V karlovarské a chebské nemocnici proto pracuje v souhrnu zhruba třicet studentek čtvrtých ročníků starších osmnácti
let z tamních středních zdravotnických škol.
Dalších šest jich pomáhá
v sokolovské nemocnici a dvě

studentky v jiných zdravotnických zařízeních v regionu.
V sociálních zařízeních pomáhají v KK v současné době
čtyři studentky z karlovarské
pedagogické školy a chebské
zdravotní školy, a to opět na základě přímých dohod mezi zařízeními poskytujícími sociální
služby a školami.
V domově pro nemocné
Alzheimerovou nemocí v Ostrově na Karlovarsku je jeden
student a tři v domově pro seni-
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Kašny se již chystají na léto

PACIENTŮM POŘÍDILI TABLETY. Provozovatel nemocnic Penta Hospitals CZ pořídil pro své pacienty více než čtyři
sta tabletů. Zprostředkoval tak pacientům ve svých nemocnicích audiovizuální kontakt s blízkými. Kvůli šíření nákazy
covidem-19 byl na začátku března nařízen zákaz návštěv. Tablety využívají nejen pacienti, ale i personál, který v nemocnicích kvůli karanténním opatřením trvale zůstává.
(vor)

Jedenáct vodních prvků jako
Hirzova fontána, Ukradené volavky, Chlapec se žábou i další
uvádí v těchto dnech do provozu před hlavní sezonou vodohospodáři
ze
společnosti
ČEVAK v Českých Budějovicích.
„Všechny kašny postupně
čistíme, kontrolujeme jejich
technologii, seřizujeme střiky
a napouštíme je vodou,“ upřesnil postup prací vedoucí provozního střediska České Budějovice společnosti ČEVAK Ondřej Koupal. Doplnil, že jako

první se voda krátce po Velikonocích vrátila do kašen Chlapec se žábou a Ukradené volavky v parku Na Sadech.
Postupně budou následovat
další. Jako poslední si vodohospodáři už tradičně nechávají
Samsonovu kašnu, která je právem dominantou Českých Budějovic. Zde práce potrvají tři dny.
„Bazén kašny bude třeba vypustit, vyčistit a znovu naplnit
vodou. Technici z ní vyjmou
recirkulační zařízení, které
v zimě bránilo zamrzání, a naopak spustí filtraci pro letní

provoz. Zkontrolují také čerpadla a vymění poškozené žárovky osvětlení,“ popsala mluvčí
společnosti Jitka Kramářová.
Součástí údržby, která začne
v pondělí 27. dubna, bude i čištění mušle kašny za pomoci vysokozdvižné plošiny. V plné
kráse se po zimní přestávce
Samsonova kašna představí již
ve čtvrtek 30. dubna.
„Věříme, že i v této nelehké
době udělají tryskající kašny
a fontány obyvatelům města radost,“ dodala Jitka Kramářová.
(orh)

Bývalá kuželna se mění na zázemí pro cyklisty
Místo kuželkářů kolaři, místo koulí a kuželek pumpičky
a servisní klíče. Bývalá kuželna vedle sokolovny v plzeňských Štruncových sadech se
mění v cyklistické komunitní
centrum.
„Doufáme, že jej zprovozníme už počátkem léta, ale uvidíme podle okolností. Nejpozději
to bude na podzim,“ řekla Právu Vendula Mirošovská z neziskové organizace Bikeheart,
která za projektem stojí.
Protáhlý, zpustlý a desítky
let nevyužívaný objekt na břehu Radbuzy – kousek od něj

začínají tři dálkové cyklistické
trasy – se bude rekonstruovat
postupně, pro třetinách, letos
má být zpřístupněna přední
část směrem k Tyršově ulici.
„Uvnitř bude občerstvení
a malá kavárna, infocentrum
pro cykloturisty, koutek pro
svépomocný servis a toalety.
Otevřeno bude po celý rok,“
uvedla Mirošovská.
Přízemní, přes padesát metrů
dlouhá budova vedle památkově chráněné neorenesanční sokolovny získá z vnějšku podo- Omšelá kuželna ve stínu zrekonstruované plzeňské sokolovny.
bu, kterou měla v době svého
vzniku, tedy ve třicátých letech stická kruhová okna a obnovili pady, rozvody vody i elektřiny,
jedno zazděné, střecha je opra- v současné době se dělají podminulého století.
„Zachovali jsme charakteri- vená, kompletně nové jsou od- lahy,“ zrekapitulovala MiroFoto PRÁVO – Ivan Blažek

Ivan Blažek

šovská. První etapa vyjde bez
vybavení na dva miliony korun, z toho více než čtvrtinu
pokryje grant Plzeňského
Prazdroje.
„Zbytek jsou mé úspory, příspěvky drobných dárců a sponzorské dary,“ konstatovala Mirošovská.
Sdružení shání peníze dál.
„Chceme postupně zrekonstruovat celou budovu, jak rychle
to půjde, bude záviset na financích. V dalších částech budovy
jednak počítáme se zvětšením
servisu a budou tam také větší
prostory pro konference, výstavy nebo předváděcí akce,“ uzavřela Vendula Mirošovská.

ory v Mnichově na Chebsku.
Z jiných sociálních zařízení
v KK podle mluvčí Jany Pavlíkové poptávka po pomoci studentů dosud nevzešla, takže
nařízení pracovní povinnosti
ze strany hejtmana zatím nebylo potřeba.
„Studenti sami vyšli vstříc
a jsou s nimi perfektní zkušenosti. Na základě pracovních
dohod tam provádějí především
různé ošetřovatelské činnosti,“
dodal Kubis.

Vracejí se trhy
Budějovičtí se mohou od
23. dubna těšit na tradiční trhy,
které jsou vždy ve čtvrtek na Piaristickém náměstí.
„Trhy budou stejně jako dříve,
tedy každý čtvrtek a sobotu.
Vzhledem k trvajícím nařízením
vlády ČR, je nutné dodržovat
platná omezení, tedy doporučené rozestupy mezi jednotlivými
osobami, mít roušky, při nákupu, ale i při prodeji je nutné použít hygienické rukavice,“ sdělil
Právu náměstek primátora Ivo
Moravec (HOPB).
Doplnil, že ze strany prodejců
je potřeba zajistit krytí prodávaných potravin vhodným obalovým materiálem, což se týká především pečiva a uzenin. (orh)

