
Výstava prozradí, jak to bylo se
školou na bečovském zámku
Bečov nad Teplou – Víte, že
na Státním hradě a zámku Be-
čov kdysi sídlila základní ško-
la? Jestli ne, tak se přijďte po-
dívat na výstavu s příznač-
ným názvem „Škola na zámku
Bečov“. Slavnostní vernisáž
výstavy se uskuteční příští tý-
den ve čtvrtek v 11 hodin.

Výstava vznikla v rámci
projektu „Škola na zámku“, na
kterém spolupracovalo Edu-
kační centrum Bečov s místní
základní a mateřskou školou.
„Žáci během školního roku
mapovali za asistence lektora
a za pomoci archívů i metod
orální historie osudy bečov-

ského zámku v letech 1952 –
1975, kdy zde sídlila základní
škola. Na výstavě bude k vi-
dění šest tabulí prezentují-
cích výsledky projektu,“
upřesnila koordinátorka pro-
jektu Dagmar Wizovská.

To, jak vypadal Státní hrad
a zámek Bečov v dobách, kdy
zde působila základní škola,
dokumentují nejen sesbírané
údaje z archívů, ale i napří-
klad vzpomínky od pamětní-
ků. Návštěvníci si budou moci
rovněž prohlédnout dobové
fotografie.

Pro zájemce pak bude zdar-
ma k dispozici kolektivní mo-

nografie s názvem „Deník
mladého historika aneb Škola
na zámku“. Výstava bude v zá-
meckém areálu probíhat po
celou hlavní návštěvnickou
sezónu. Vstup je volný.

Výstava je součástí projek-
tu „Vzdělávací role Národní-
ho památkového ústavu:
Edukace jako klíčový nástroj
zkvalitnění péče o kulturní
dědictví České republiky“,
který je financován z Progra-
mu aplikovaného výzkumu a
vývoje národní kulturní iden-
tity. Akce je podpořena z pro-
jektu „Plzeň – Evropské hlav-
ní město kultury 2015“. (mel)

Řidiči, pozor! Pohlídají vás radary
Sokolov – Velký pozor si
musejí dávat rychle jedoucí
řidiči v Sokolově. Začaly je tu
jako v jediném městě v Karlo-
varském kraji na dvou mís-
tech fotit radary soukromé
firmy, které si pronajalo měs-
to. Prozatím jsou v ulicích So-
kolovská a Závodu míru. Špat-
nou zprávou pro slušné řidiče
i lidi bydlící v těchto místech
je, že tolik kritizované zpo-
malovací retardéry zde nadá-
le zůstanou. Město chce rada-
ry umístit i na další místa, a to
hlavně na ta s velkým pohy-
bem dětí.

Radary provozuje soukro-
má firma Bezpečná ulice. Z vy-
brané tisícikoruny jí připad-
ne 850 korun. „Kdo projede
mezi velkými cedulemi upo-
zorňujícími na radar rychle,
musí být snad blázen. Nesli-
bujeme si vysoký příjem do
pokladny města, ale větší bez-
pečnost v těchto úsecích,“ ře-

kl radní Jan Picka, pověřený
velením městské policie. Pro-
zradil také, že radary budou
zaměřenéjennarychloujízdu.
Nebudou chytat nepřipoutané
řidiče či ty s mobilem u ucha.
To neznamená, že je nemůže v
daném místě za tyto přestup-
ky pokutovat policista.

Sokolov by chtěl umístit ra-
dary i na jiná místa ve městě.
Zde však byla proti státní po-
licie.Podlejejíchstatistiktotiž
nejde o riziková místa.

„Budeme mít ještě schůzku
s krajským policejním ředite-
lem Tomáškem. Moc si od ní
neslibujeme, ale uvidíme,“
konstatuje starosta Zdeněk
Berka. Sokolov chce fotit i ři-
diče jedoucí na červenou v
křižovatkách u soudu či u 2.
ZŠ v Rokycanově ulici. Zde už
řidiče značky upozorňovat
nebudou.

Zklamaní budou i lidé byd-
lící v těsné blízkosti zpomalo-

vacích retardérů umístěných
na vozovce. Vadil jim hluk a
rány při projetí aut přes tyto
překážky, a to zejména v let-
ních měsících, kdy většina z
nich větrá. Ničí se také auto-
busy sokolovské MHD. Po
spuštění radarů měly překáž-
ky zmizet, ale nadále zůsta-
nou. „Ředitel školy, rodiče dě-
tí i vedoucí dopravní policie je
vnímají pozitivně. Tvrdí, že
jedině retardér zpomalí řidiče
stoprocentně. Pokud bychom
je odstranili, můžeme očeká-
vat řadu peticí,“ dodal Berka.

I kdyby Sokolov neudělil je-
dinou pokutu, město zaplatí za
pronájem 200 tisíc korun roč-
ně. A to prý za prevenci stojí.
Sokolov je ochoten pronajaté
radary za poplatek poskyt-
nout i okolním obcím. Mají o
radary enormní zájem. Na-
příklad v Lomnici, Březové,
Šabině, Dolním Rychnově a
Horním Slavkovu. (roc)

Hasiči vyráží bojovat proti svým kolegům za čest kraje
I přes to všechno je pro ně požární sport až na druhém místě po jejich práci. „Hlavně neskončit poslední,“ přeje si trenér Uhlík

PETR TOMAN

Karlovarský kraj – Chodí
tam, odkud jiní utíkají, a kro-
mě toho se na vrcholové úrov-
ni věnují požárnímu sportu.
Nejlepší krajští hasiči nyní
spojí síly a vyjedou se poměřit
se svými republikovými kole-
gy do jižních Čech, kde se kon-
cem června uskuteční mis-
trovství České republiky v po-
žárním sportu.

Reprezentovat Karlovar-
ský kraj bude deset nejlepších
hasičů. „Přípravy na tuto sou-
těž máme v rámci každoden-
ního tréninku, bohužel každý
slouží na jiné stanici či v jiné
směně. Proto čas na společný
nácvik není,“ řekl trenér
družstva Dušan Uhlík s tím, že
u některých disciplín to vadí.
„Třeba u výstupu do 4. podlaží
cvičné věže, rekord je kolem
13 vteřin,“ vysvětlil Uhlík.

Většina disciplín však
spolupráci hasičů přímo vy-
žaduje. Asi nejvíce je to znát
na požárním útoku, který je

označován za královskou dis-
ciplínu.

Tato disciplína se nejvíce
přibližuje úkonům při zása-
hu.

„Tady jde hlavně o výbor-
nou spolupráci mezi členy tý-
mu. Sedm lidí zde musí praco-
vat v podstatě jako jeden muž.
Ještě nás čeká několik trénin-
ků, než se naše pohyby sladí a
sjednotí,“ komentoval při-
pravenost krajského týmu je-
ho trenér.

Každý z hasičů je jedineč-
ný, někomu jde lépe běh na 100
metrů s překážkami, jiný je
pro změnu přeborníkem ve
zdolávání čtyřpodlažní cvičné
věže. Většina z nich podřizuje
přípravě i část svého volného
času.

„Občas to jinak nejde, na-
še rozdílné směny nás občas
nutí jít trénovat i ve volném
čase, ale baví nás to,“ uvedl
Uhlík.

Další možností je trénovat
a jezdit na další závody s dob-
rovolnými hasiči z Karlovar-
ského kraje. „Někteří z nás už
bez toho skoro nemohou být, a
tak si sami přidávají,“ vy-
světluje spokojený trenér Uh-
lík.

I přes to všechno je pro ně
požární sport až na druhém
místě po jejich práci. „Ne-
chceme hlavně udělat ostudu,
takže budeme rádi, když ne-
skončíme poslední. Před lety
jsme skončili dokonce pátí, ale
od té doby už uteklo hodně vo-
dy,“ směje se Uhlík.

Jeho tým je namixován jak
dravým mládím, tak i zkuše-
nostmi.

Jak vše dopadne, se roz-
hodne 27. – 29. června na Vý-
stavišti v Českých Budějovi-
cích, kde se proti sobě postaví
hasiči z celé České republiky.
„Největšími soupeři pro nás
budou Liberečáci a Pardubi-
čáci,“ soudí krajský hasičský
trenér Uhlík.

Soutěžní družstvo
Karlovarského kraje
Karas Jiří
Horych Ondřej
Krumphanzl Roman
Mottl Daniel
Pospěch Miloslav
Bílek Milan
Krbec Ondřej
Smolák Petr
Žižka Patrik

Vedoucí: Horník Jiří
Trenér: Uhlík DušanHASIČSKÝSPORTprověří příslušníky hned v několika ohledech. Vyplatí se sázka předevšímna tým. Foto: Deník

TRENÉRTÝMU DušahUhlík (vpravo) společně s vedoucímvýpravy
JiřímHorníkemna karlovarské hasičské stanici. Foto:Deník/Petr Toman
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