Pohotovost v lázních

Lepší podmínky pro seniory

Lidem z Mariánskolázeňska a Tachovska
začala sloužit lékařská pohotovost.
více na straně 3

Do Domova pro seniory v Hranicích kraj
investuje 22 milionů korun.

více na straně 4
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Prezident Miloš Zeman navštívil Karlovarský kraj
Hlava státu po roce znovu zavítala do Karlovarského kraje. Prezident Miloš Zeman se tentokrát
vydal na příklad do Rotas strojíren
v Rotavě, do Nejdku, během třídenní návštěvy zavítal i do Kynšperku
nad Ohří, Chebu, Františkových
Lázní. Nevynechal ani Bochov nebo Chyši.
První kroky Miloše Zemana vedly na krajský úřad, kde diskutoval
se členy zastupitelstva a řediteli
příspěvkových organizací.
Prezident poděkoval krajským
zastupitelům za práci, kterou pro
region v uplynulých letech vykonali, a popřál jim mnoho štěstí do blížících se voleb. Následně se zmínil
o budoucí návštěvě čínského prezidenta, který do České republiky
přicestuje za několik týdnů se svou
delegací. Pro Karlovarský kraj by
mohla být spolupráce s čínskou
stranou zajímavá hned z několika
důvodů. Vzhledem k tomu, že se

PTÁTE SE NÁS

Kde uvidíme práce z výtvarné soutěže pro seniory
„Věk pro nás není překážkou“?

chystá otevření nových leteckých a hydraulickými pohony ve svělinek do čínských metropolí, mohl tě. Po setkání s vedením firmy se
by příliv čínských turistů kompen- prezident i s doprovodem přesuzovat úbytek ruské klientely. S tím nul do haly, kde jej čekaly desítky
by úzce souvisely i investice do lá- zaměstnanců. Během debaty se
zeňství a doprovodných služeb.
hovořilo například o stavu silnic
Prezident rovněž pochválil zapo- v kraji, o nedostatku kvalifikovačatou obnovu Císařských
né pracovní síly či o platech
lázní a výstavbu hosve strojním průmyslu.
picu v Nejdku, které
Hlava státu ocenila
mimo jiné na podvysokou průměrPREZIDENT
zim minulého ronou mzdu, kterou
HOVOŘIL S OBČANY
ku udělil záštitu.
v rodinné firmě
Kriticky se ovšem
lidé pobírají.
O PROTIKUŘÁCKÉM
vyslovil k obnově
Pak se preziZÁKONU
kulturních
padentská kolona
I UPRCHLÍCÍCH
mátek v kraji. „Na
vydala do Nejdku,
území vašeho regina setkání s občany.
onu je 76 zchátralých
V Kynšperku přivítal
kulturních památek. Přál
Miloše Zemana starosta
bych si, aby se Karlovarský kraj Tomáš Svoboda. Setkání proběhzačal starat o památky s větší pé- lo v prostorách Kynšperského
čí,“ uvedl prezident.
pivovaru, který po dlouhých lePrezident od hejtmana Karlovar- tech obnovil tradici zdejšího piského kraje Martina Havla obdržel vovarnictví. Prezident dostal od
koš s regionálními potravinami představitelů místní samosprávy
a model hradu Loket, který vy- dort se třemi svíčkami jako přitvořili vězni z Horního Slavkova. pomínku jeho tříletého působení
Hejtman od hlavy státu dostal v úřadu. Potěšil jej i originální dákožené doplňky. Poté se prezident rek od žáků Střední živnostenské
setkal s vybranými představiteli školy Sokolov, kteří pro něj vlastsociálních služeb a odjel na slav- noručně vyrobili servírovací stolek
nostní oběd s poslanci a senátory na míru. V zaplněném sále Kynšna statek Bernard.
perského pivovaru prezident hoDalší zastávkou prezidenta vořil s občany například o uprchrepubliky Miloše Zemana byla lické krizi, odlivu mladých vzdělaspolečnost Rotas strojírny, která ných lidí z regionu nebo o protikuv současné době patří mezi před- řáckém zákonu. Jeden z obyvatel
ní výrobce strojů s mechanickými požádal prezidenta také o podporu

V úterý 9. 2. 2016 jsme v Sokolově spustili nový, v pořadí již šestý FM kmitočet Radia Egrensis na
frekvenci 100,1 MHz, výkonem
vysílače 100 wattů. Umístění vysílače v Sokolově a spuštění nové
frekvence ve měste bylo reakcí na
četné dotazy našich posluchačů,
kteří nemohli poslouchat stanici
v standardní kvalitě, neboť dyleňský FM kmitočet 92,5 MHz byl
v centru města rušen. Jsme rádi,
že se nám spuštění nového kmitočtu v Sokolově po mnohaletém
úsilí konečně podařilo a můžeme
tak nabídnout sokolovákům kvalitní poslech Radia Egrensis!
www.kr-karlovarsky.cz

vzpomínal na svá studentská léta
v Praze a vyzval je, aby měli pokoru
ke studiu ekonomie.
Ve Františkových Lázních Miloš
Zeman navštívil společnost společnosti Lázně Františkovy Lázně,
nechybělo setkání s vedením města i občany.
Posledním místem prezidentské

návštěvy se stalo město Chyše, kde
prezident setkal s představiteli samosprávy a s občany. Vyzdvihl dva
místní občany, kteří dělají čest svému městu. Dostihového jezdce Josefa Váňu pochválil za schopnost
překonávat překážky a hraběte
Vladimíra Lažanského za opravu
památek

Zájem o kotlíkové dotace předčil všechna očekávání
Krajský úřad Karlovarského kraje začal přijímat žádosti
o kotlíkové dotace. Otevření
speciální podatelny předcházely
den a noc, kdy se žadatelé shromažďovali v prostorách úřadu,
a čekali na sedmou hodinu ranní,
na kterou bylo stanoveno zahájení příjmu dotací.
„Musím všem lidem, kteří přišli
s žádostmi o dotace, poděkovat
za jejich trpělivost a vstřícnost,
s níž čekali dlouhé hodiny, aby
měli větší šanci příspěvek na
pořízení nového kotle dostat.

Všechna přihlášená soutěžní
díla jsou k vidění ve vestibulu budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88,
Karlovy Vary. Výstava potrvá do
15. dubna a navštívit jí můžete
ve všední dny v úředních hodinách, tedy v pondělí a ve středu
od 8 do 17 hodin, v úterý a ve
čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin.
Více na straně 3

Radio Egrensis na nové
frekvenci v Sokolově

zrušení nulové tolerance alkoholu
u cyklistů. V této souvislosti prezident uvedl, že například v Rakousku je cyklistům tolerováno 0,8 promile a že by u nás malé množství
alkoholu také povolil.
V Chebu se prezident Zeman
setkal se studenty Ekonomické fakulty Západočeské univerzity. Za-

Snažili jsme se pro ně vytvořit
takové zázemí, aby čekání bylo
snesitelnější. Všichni to zvládli
s obdivuhodně dobrou náladou
a bez negativních emocí. Cením
si ale také obětavosti kolegů
z odboru investic a grantových
schémat a ostatních zaměstnanců krajského úřadu, kteří se zapojili do organizace celé akce,“
poděkoval hejtman Havel. (na
snímku)
Na první žadatele po sedmé
hodině ranní čekali úředníci,
kteří žádosti okamžitě zaregis-

trovali. „Jen za první hodinu se
nám podařilo přijmout okolo
dvou stovek žádostí, budeme
se snažit nepolevit. Lidi jsou
báječní, vše probíhá zatím v klidu,“ uvedla vedoucí odboru investic Věra Tomsová. Prvním
žadatelem byl unavený, ale spokojený občan z Mariánských Lázní, který plánuje pořízení nového
tepelného čerpadla do svého rodinného domku. Informace, zda
lidé se svou žádostí o kotlíkovou
dotaci uspěli, budou k dispozici
asi do dvou měsíců.

ANKETA

Setkali jste se s prezidentem Zemanem? Jak ho vnímáte
Václav
Novotný
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Martin
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Martina
Levá
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Kohout

Karlovy Vary
obchodník

Karlovy Vary
v domácnosti

Cheb
student

Cheb
studentka

Karlovy Vary
prodavač

Udělal jsem si čas a vyrazil
do Nejdku. Prezidentovi fandím, je vtipný a znovu ukázal,
že má dokonalý přehled.

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Na setkání s Milošem Zemanem jsem se bohužel
nedostala. Myslím, že se za
něj bude jen těžko hledat
náhrada.

Před časem jsem prezidenta
viděl v Praze, působil na mě
unaveným dojmem. Nedá
se ale upřít, že je to velká
osobnost.

Vadí mi některé jeho, mírně
řečeno, neuvážené výroky.
Zřejmě bych Miloše Zemana
už příště nevolila.

O setkání s prezidentem
Zemanem nestojím. Nedá se
mu ale upřít, že má stále velké charisma.

ZPRAVODAJSTVÍ

Krajská nemocnice v roce 2015
hospodařila se ziskem
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Informace z Krajského úřadu
Do domácností v regionu
míří statistici

Český statistický úřad (ČSÚ)
zahájil pravidelné šetření životních podmínek a příjmů domácností. Terénní zjišťování bude
jako každoročně probíhat na území všech regionů až do 5. června.
V Karlovarském kraji se bude
týkat 260 domácností. Odborně
vyškolení pracovníci budou předkládat průkaz tazatele společně
s občanským průkazem a pověřením nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Oprávněnost návštěvy
lze ověřit také na telefonním čísle
Krajské správy ČSÚ v Karlových
Varech 353 114 512.

jejich počet zvýšil o více jak dvě
stovky.

Kraj přispěje na mapování
a ošetřování stromů u silnic

Krajští silničáři postupně pracují na získání přesného přehledu o zeleni, která roste podél silnic II. a III. třídy v celém regionu.
Kvůli výdajům spojeným s mapováním vegetace podél cest navýšili radní pro letošek provozní
příspěvek Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje
(KSÚKK) o 3,8 milionu korun.
Z něho použijí silničáři částku
1,1 milionu korun na další etapu
zdokumentování stavu dřevin,
400 tisíc korun na dendrologické
zhodnocení zbývajících více než
Včelaři opět získají
sedmnácti set stromů na Chebpodporu od kraje
Stejně jako vloni i letos rozdě- sku a 1 milion korun na potřeblí Karlovarský kraj mezi včelaře né prořezy a kácení. Zbývajících
více než milion korun. O dotace, 1,3 milionu korun vydá KSÚKK
na zřízení dvou pracovních míst.

Obnova památek v regionu
může pokračovat

Karlovarská krajská nemocnice zakončila rok 2015 kladným
hospodářským výsledkem. Vyplývá to z neauditovaných výsledků
společnosti. Po letech ztrátového
hospodaření se tak největší zdravotnické zařízení v regionu pohybuje už druhým rokem v kladných
číslech.
„Podle předběžných výsledků by
Karlovarská krajská nemocnice
měla za uplynulé období vytvořit
kladný hospodářský výsledek ve
výši několika set tisíc korun. To má
pro nemocnici a její zaměstnance
obrovský morální význam, protože nemocnice skončila v kladných
číslech už podruhé za sebou, po
letech milionových ztrát. Je to pro
nás zároveň potvrzení toho, že nový management nemocnice zvolil
správnou cestu a dík patří rozhodně všem zaměstnancům,“ uvedl
náměstek hejtmana Jakub Pánik.
“Zásadní měrou se na tomto výsledku podílely především
vnitřní úspory. Těch jsme dosáhli

souborem různých opatření. Šlo
například o zprůhlednění a zefektivnění výběrových řízení, redukci režijní administrativy, nebo
efektivnějším nakládání se zdravotnickým
i nezdravotnickým
materiálem,” řekl ekonomický
ředitel KKN David Bracháček.
Mezi konkrétní opatření patří například zlepšení kódování výkonů
a fakturace zdravotním pojišťovnám, zavedení vnitřního auditu
v nemocnici, nebo zavedení efektivnější průběžné údržby nemocničního areálu.
Kladný hospodářský výsledek
přitom nemocnice udržela druhým rokem i přes stále se zmenšující objem objednávky veřejné
služby ze strany Karlovarského
kraje. Ta se týká chodu některých
pro obyvatele regionu klíčových,
nicméně z principu ekonomicky
ztrátových pracovišť nemocnice,
jako je například lůžkové infekční
oddělení. Meziročně se tato objednávka snížila o téměř dva miliony

korun a s jejím dalším poklesem
se počítá i v roce 2016.
Provozní náklady nemocnice by
se přitom měly snižovat i letos.
“Přispějí k tomu investice, které se
v karlovarské i chebské části KKN
realizovaly právě v roce 2015. Jde
například o projekt centralizace
lékařské péče. Díky němu mohli
zdravotníci v Karlových Varech
opustit funkčně i energeticky zcela nevyhovujících budovy z počátku 20. století. A stejně tak by mělo
přinést úsporu nákladů například
částečné zateplení budovy porodnice v Chebu,” vysvětlil hejtman
Karlovarského kraje Martin Havel
s tím, že hlavní snahou bude udržet vyrovnané hospodaření nemocnice i v nadcházejících letech.
„Smyslem našeho snažení není
vytváření milionových zisků nemocnice. Všechny vydělané peníze chceme vracet zpět, především
do mezd zdravotníků a ostatních
zaměstnanců nemocnice v roce
2017 a dalších letech,“ zdůraznil.

Mezi hlavní úkoly pro rok 2016
pak patří především ekonomické
řízení lékové politiky a maximalizace výnosů vlastních lékáren.
„V tomto směru ještě vidíme značné rezervy a možnosti vytvoření
dalších finančních prostředků využitelných pro navyšování mezd
zaměstnanců Karlovarské krajské
nemocnice. Proto jsem požádal
ekonomického ředitele, aby se
nemocnice zaměřila i tímto směrem,” shrnul Jakub Pánik.
Karlovarská krajská nemocnice
je největším zdravotnickým zařízením na území Karlovarského
kraje. Jejím zřizovatelem je Karlovarský kraj a skládá se z nemocnic v Karlových Varech a Chebu.
Zároveň s 1200 pracovníky jde
o jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu. V roce 2015
KKN ošetřila téměř 37 tisíc hospitalizovaných a více než 720 tisíc
ambulantních pacientů.

které jsou poskytovány za účelem
stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu,
projevilo zájem 119 žadatelů. 13
žádostí bylo zamítnuto, protože
nesplňovaly podmínky dotačního programu. Dalších 5 žádostí
nebylo uspokojeno z důvodu vyčerpání finančního limitu. Každý
z žadatelů může získat dotaci ve
výši 80 procent uznatelných nákladů, maximálně však 14 tisíc
korun. Ze statistik vyplývá, že
v roce 2015 bylo v regionu hlášeno téměř 1 300 včelařů. Od roku
2009, kdy Karlovarský kraj začal s vyplácením podpory, se tak

Celkem 7 milionů korun uvolní
v letošním roce Karlovarský kraj
na obnovu kulturních památek
a památkově hodnotných objektů. Rada na svém zasedání odsouhlasila poskytnutí dotací ve
výši 2 454 000 korun. O zbývajících financích bude rozhodovat
zastupitelstvo. Díky finančnímu
příspěvku Karlovarského kraje
tak budou například probíhat
záchranné práce na vysoké peci
v Šindelové. Významná technická památka, která upomíná na
bohatou historii krušnohorského
železářství, se dočká základního
vyčištění a statického zabezpečení kleneb. Peníze poputují i na
opravu kostela sv. Anny v Sedleci. Z prostředků bude proveden
stavebně historický průzkum
a pracovat se bude rovněž na restaurování nástropních maleb,
obnově vitráže na štítu kostela či
na fasádních omítkách.

Úspěch studentek z Dalovic

Přijímací zkoušky na střední školy se blíží
Žáky, kteří se hlásí ke studiu na
středních školách do oborů ukončovaných maturitní zkouškou,
čekají v dubnu přijímací zkoušky.
Karlovarský kraj patří totiž k regionům, které pokusně ověřují organizaci přijímacího řízení s využitím
povinné přijímací zkoušky. Na podrobnosti jsme se zeptali krajského
radního pro oblast školství Edmunda Janische:
Kde všude budou probíhat jednotné přijímací zkoušky?

Jednotné přijímací zkoušky se
uskuteční ve všech školách v regionu,
které se přihlásily do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Celkem se jedná o dvacet
čtyři škol zřizovaných Karlovarským
krajem, dvě soukromé školy a jedna
škola zřizovaná obcí. Jejich kompletní výčet naleznete na internetových
stránkách www.cermat.cz.

dovednosti a vědomosti uchazečů
Testování uchazečů do čtyřletých pro úspěšné zvládnutí oborů středoborů proběhne 15. dubna. Dne ního vzdělání ukončených maturitní
18. dubna budou skládat testy žáci, zkouškou.
kteří se hlásí ke studiu na šestiletých a osmiletých gymMají uchazeči možnost
náziích. Pokud by se
se předem na testy
uchazeč nemohl ze
připravit?
závažných důvodů
Ilustrační testy
BUDOUCÍ
v daném termínu
z obou předmětů
dostavit k vykobyly zveřejněny 8.
STUDENTY ČEKAJÍ
nání testů a byl
února na interTESTY Z ČEŠTINY
řádně omluven,
netových stránje pro něj připrakách http://www.
A MATEMATIKY
ven náhradní tercermat.cz. Uchamín, a sice 13. květzeči si tak mohou
na.
v dostatečném časovém
předstihu ověřit, jak jsou
Co bude jejich obsahem?
na testy připraveni a kde mají příZkouška se bude skládat ze padné mezery.
dvou centrálně zadávaných testů,
a to z českého jazyka a literatury
Bude výsledek testů jediným kria z matematiky. Testy od společnosti tériem pro přijetí na školu?
CERMAT mají prověřit podstatné
Ne. Celková váha testů v přijímaKdy se zkoušky konají?

cím řízení je stanovena na šedesát
procent u gymnázií, u ostatních
středních škol pak na padesát
procent. Ve zbylých čtyřiceti nebo
padesáti procentech je zohledněn
prospěch žáků za poslední dva roky
školní docházky a další skutečnosti,
které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazečů.
Kde najdeme bližší informace
o jednotných přijímacích zkouš- Úspěšným studentkám předal ocenění krajský radní Edmund Janisch.
kách?

Veškeré informace jsou dostupné
na školském portále Karlovarského kraje na internetových stránkách www.kvkskoly.cz.
S případnými dotazy se pak rodiče a děti mohou obracet na pracovnici krajského úřadu Ing. Irenu
Lauermannovou, e-mail: irena.
lauermannova@kr-karlovarsky.cz,
tel.: 354 222 373, která se touto
agendou zabývá.

Středoškoláci se mohou těšit na stipendia
Studenti z jedenácti středních
škol v regionu získají od Karlovarského kraje motivační a prospěchová stipendia za 1. pololetí školního roku 2015/2016. Stipendia
obdrží žáci vybraných, především
řemeslných oborů. Celkově si mezi sebou rozdělí více jak milion
korun.
Z částky ve výši 1 183 000 kowww.kr-karlovarsky.cz

run připadne přes milion korun
na motivační stipendia a 181 tisíc
korun na stipendia prospěchová.
Motivační stipendium odměňuje
žáky za dobrou docházku a chování. Podmínkou pro získání prospěchového stipendia je studijní
průměr. „V rámci motivačního
stipendia mohou žáci 1. ročníků
získat 1 500 korun, žáci 2. ročníků

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

2 000 korun a žáci 3. a 4. ročníků
až 2 500 korun. Výše prospěchového stipendia je stanovena na
1 000 korun v každém ročníku,“
informoval radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Edmund Janisch.
Za první pololetí se tak na stipendium může těšit 691 žáků
z 20 oborů středních škol. Kraj

prostřednictvím stipendií podporuje zájem studentů o tyto obory,
mezi něž patří například obory
zedník, tesař, truhlář či klempíř.
Kromě středoškoláků kraj prostřednictvím stipendií podporuje
také vysokoškolské studenty. Více
informací o stipendijním programu naleznete na Školském portálu
Karlovarského kraje.

Vynikajícího úspěchu dosáhly
studentky Střední školy logistické
v Dalovicích. Tým ve složení Nikola Maxantová, Karolína Fenárová
a Alena Martinovská a pod vedením učitelky Jany Düringerové,
skončil v celostátním finále soutěže Navrhni projekt na druhém místě. V soutěži, kterou pro studenty
středních škol již počtvrté uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, uspěly se svým projektem
„Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obcí pro
město Chodov“.
„Výběr nejlepšího projektu nebyl
jednoduchý. Návrhy, které postoupily do celostátního kola, byly po
všech stránkách detailně zpracované, realizovatelné a také dlouhodobě udržitelné. Studenti prokázali
vynikající znalost dané problematiky a své návrhy konzultovali nejen
s odborníky, ale také s předpokládanými uživateli navrhovaných
projektů,“ vyzdvihla vysokou úro-

veň přihlášených projektů náměstkyně Olga Letáčková, náměstkyně
ministryně pro řízení sekce NOK.
Letošního ročníku se zúčastnilo takřka šest desítek prací z celé
republiky. Dalovický tým se stal
prvním týmem z Karlovarského
kraje, který se do celostátního finále probojoval. Škola z Dalovic je již
pravidelným účastníkem soutěže
a zkušenosti účastníků z minulých
ročníků se zúročily ve stříbrné
umístění. Studentkám také pomohla výborná znalost problematiky a přímé zkušenosti se záchranářskou problematikou.
„Projekt dopravního automobilu
pro chodovské hasiče je zdánlivě
prostý, ale velmi dobře připravený,
přesně zacílený na potřeby regionu
a plně odpovídající současným prioritám Integrovaného regionálního operačního programu,“ doplnil
Jindřich Čermák, vedoucí Eurocentra Karlovy Vary a konzultant
projektu.
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Na Mariánskolázeňsku začala Sbírka z hejtmanského punče pomůže
obnovit historické křížky u Žlutic
sloužit lékařská pohotovost
Hejtman Karlovarského kraje Martin Havel předal místopředsedkyni
Spolku Žlutice 2000 Haně Hnykové
šek s obnosem ve výši 6 439 korun
na obnovu křížků v okolí Žlutic. Šlo
o výtěžek z dobrovolných příspěvků
za hejtmanský punč, který si mohli
zakoupit návštěvníci adventního jarmarku 11. prosince loňského roku.
„O tom, kam poputuje výtěžek
z dobrovolného příspěvku za punč,
rozhodli občané v online anketě
na internetových stránkách kraje,
kde vybírali ze tří možností,“ uvedl hejtman Martin Havel. Spolek
obnovil již na třicet křížků v okolí
Žlutic a přibližně stejný počet jich
na opravu ještě čeká. Jedná se o památky mimo obce, které mají menší
šanci obdržet dotace než památky
nacházející se v obcích. Kromě obnov drobných památek spolek také
opravuje staré cesty, vytváří naučné
stezky či umisťuje turistické značky.
Podél křížků například vznikla cyklostezka, která je nazývána „křížkovou cestou“.
„Na opravu takovýchto památek

Hejtman Martin Havel předal výtěžek sbírky místopředsedkyni Spolku Žlutice 2000 Haně Hnykové.
spolek získává pravidelný příspěvek od odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
krajského úřadu a dále například
od Ministerstva pro místní rozvoj či
z členských příspěvků. Tento výtěžek konkrétně využijeme na obnovu

interiéru kapličky, která se nachází
mezi Žluticemi a Štědrou,“ uvedla
Hana Hnyková. Spolek Žlutice 2000
je tvořen třemi organizacemi a sdružuje kolem třiceti členů. Více informací o činnosti spolku naleznete
internetových stránkách.

Výtvarná soutěž pro seniory zná vítěze

je pro oblast zdravotnictví Milena
Stárková.
Jednatel společnosti Nemocnice
Mariánské Lázně Zdeněk Kříž garantoval, že firma dokáže jak personálně zajistit provoz pohotovosti,
tak poskytnout potřebné vybavení
jako je rentgen nebo služby laboratoře. Lékařská pohotovostní služba bude otevřena ve všední dny od
15:00 – 21:00 hodin, o víkendech
a svátcích od 9:00 – 21:00 hodin.
Do 21:00 hodin bude k dispozici
pro akutní případy i chirurgická
ambulance, která dosud končila
svůj provoz v 19:00 hodin.

Výsledky soutěže
Ruční práce
Irena Černá,
Karlovy Vary, Kočka a slepice
František Košina,
Karlovy Vary, Šachy (na snímku)

Krajští radní navštívili Kraslice
O zajištění zdravotní péče, odlivu
obyvatel i o problému migrace jednali krajští radní v Kraslicích s členy
Rady města.
Starosta města Roman Kotilínek informoval hejtmana Martina
Havla a ostatní představitele kraje
o záměru města odkoupit budovu
polikliniky, která patří soukromému podnikateli. Kupní cena by se
pohybovala okolo šesti milionů korun, několikanásobně vyšší by však
měly být náklady na rekonstrukci
objektu. „Zdravotní péče je ve měs-

tě v současnosti zajištěna bez problému, nicméně i tady jsou lékaři
vyššího věku, což budeme muset
řešit,“ poznamenal.
Diskutovalo se také o odlivu obyvatel, který se týká i Kraslic. Podle
starosty je zapotřebí uskutečnit řadu opatření, například nastartovat
bytovou politiku zaměřenou na vybudování a nabídku bytů zejména
pro mladé. Za velký problém označil výši mezd v blízkém německém
příhraničí ve srovnání s českými
firmami ve stejných oborech. Hejtman Martin Havel popsal kroky,
které kraj podniká k zastavení odchodu mladých lidí mimo kraj za

vzděláním i profesním uplatněním.
„Podporujeme příchod nové vysoké školy do kraje, v nadcházejícím
akademickém školním roce se otevře středisko Vysoké školy finanční
a správní v Karlových Varech. Přispěli jsme na opětovné fungování
pracoviště Fakulty strojní ZČU
v Sokolově, stále se jedná o možnosti získat do našeho kraje pobočku například FTVS, obor zaměřený
na fyzioterapii. Jednáme se zaměstnavateli o poptávce kvalifikovaných
sil a podle toho se upravují obory

není, ale samozřejmě o tom lidé debatují. Dění pečlivě monitorujeme,“
vysvětlil starosta. Pro hejtmana je
klíčové spojení se starosty, protože jejich podněty zároveň předává
svým kolegům v Bezpečnostní radě
kraje. „Každý týden dostávám podrobný přehled o pohybu uprchlíků
od ministerstva vnitra, jsme ve spojení s policií, která sleduje regionální dění. Na jednání Bezpečnostní
rady jsme se dohodli, že budeme
iniciovat aktivnější spolupráci ze
strany německé policie,“ dodal hejtman. Kraj je připraven v případě zesílení migrační vlny pomoci bezpečnostním složkám například v operativním zajištění vybavení, bude
připraven řešit takové případy, kdy
půjde o zabezpečení zdravotní péče.
Město také plánuje vybudování
cyklostezky z Kraslic do Sokolova.
„Debatujeme s krajem i s Euregiem
Egrensis o našem záměru, máme
hotovou vyhledávací studii, hovoříme o financování nebo technickém
řešení trasy,“ upřesnil starosta Kotilínek. Cyklostezka by měla posílit
cestovní ruch na Kraslicku a rozšířit
krajských středních škol. Uděluje- možnosti místních obyvatel v oblasme stipendia ve vybraných středo- ti cykloturistiky.
školských oborech, totéž platí pro
vysokoškoláky. Máme pobídky určené zdravotníkům a kraj financuje
vzdělávání nekvalifikovaných pedagogů,“ uvedl.
Dalším tématem se stala i bezpečnostní situace v Kraslicích související s umisťováním uprchlíků především ze Sýrie a Pákistánu v sousedním německém Klingenthalu.
„Jsem v úzkém kontaktu se starostou Klingenthalu, ve městě je klid.
I když část obyvatel s umisťováním
uprchlíků nesouhlasí, nevraživost
tam nepanuje. V Kraslicích napětí
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i Plzeňského kraje. Vítáme také přístup města Mariánské Lázně,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik.
Karlovarský kraj částkou ve výši
1,2 milionu korun podpořil zprovoznění lékařské pohotovostní služby, představitelé Plzeňského kraje
podpoří stejnou částkou fungování
chirurgické ambulance, která by ve
všední dny i o víkendech byla otevřena do 21 hodin. „Považujeme
dohodu s Karlovarským krajem
za velmi přínosnou, protože jednu
třetinu pacientů v Mariánských
Lázních tvoří občané z Tachovska,“
uvedla členka Rady Plzeňského kra-

Chodov, Moderní kompozice
Fotografie
Jaroslav Jirásek,
Cheb, Z naší zahrádky
Jiřina Lhotková,
Cheb, Hajský rybník – Cheb
Zdeněk Reischig,
Háje, Poškolák

R.

Obyvatelům z Mariánskolázeňska, ale i ze severního Tachovska začala sloužit lékařská pohotovostní
služba. Zajištěna bude v prostorách
nemocnice v Mariánských Lázních.
„Tato služba v oblasti dlouhodobě
chyběla. Je naším společným zájmem spolu se zástupci Plzeňského kraje, aby pohotovostní službu
mohli využívat naši občané i občané
Tachovska. Vstřícně se k tomu stavěl i majitel společnosti Nemocnice
Mariánské Lázně, která bude provoz lékařské pohotovostní služby
zabezpečovat. Záměr schválila Rada a Zastupitelstvo Karlovarského

Eva Poučková,
Dolní Rychnov, Šperk
Kresba, malba, grafika
Josef Rybáček,
Karlovy Vary, Rolling Stones
Ivana Fořtová,
Karlovy Vary, Vyhozené vzpomínky
Karel Soukup,
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Náměstek hejtmana Jakub Pánik si prohlédl prostory lekařské pohotovosti v Mariánslých Lázních

V uplynulém roce vyhlásil hejtman Karlovarského kraje Martin
Havel soutěž pro seniory s názvem
„Věk pro nás není překážkou“. Jejím
cílem bylo ukázat, že i v pokročilém
věku se dá žít aktivně a výtvarně
tvořit. Celkem se sešlo přes čtyřicet
prací, přičemž autoři těch nejlepších si odnesli hodnotné ceny v podobě dárkových košů a publikací
o regionu.
Výtvarná soutěž pro seniory s názvem „Věk pro nás není překážkou“
se konala již potřetí. „Těší mne, že
soutěž získala tradici a že je o ní
takový zájem. Nejstarší účastnicí
byla seniorka z Mariánských Lázní,
která letos oslaví úctyhodných devadesát šest let. Obdivuji, co dokáží lidé v takovémto věku vytvořit, a přál
bych si, abych byl jednou stejně vitální,“ uvedl hejtman Martin Havel.
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RECEPTY NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Běloruská kuchyně je mimořádně blízká dvěma sousedním
– kuchyni Litvy a Polska – a to
díky časté migraci těchto národů
kvůli politickým vazbám. I když
na jídelníčcích běloruské šlechty
byly patrné vlivy italské, německé a francouzské kuchyně, a ve
většině částí minuly obyvatele,
některé pokrmy z místních verzí

se rozšířily napříč všemi vrstvami společnosti. Lazanki, inspirované italskými lasagnemi, jsou
knedlíky plněné masem, a různé
pokrmy z brambor jako vliv německé kuchyně.

kou, přidat ořechy, vejce, cukr,
skořici a důkladně promíchat.
Udělat kuličky a dát do strouhanky nebo do ovocných vloček.
Smažit ve fritéze, vyložit na papírový ubrousek a nechat olej
okapat.
“Dz‘muchaucí‘‘ s jablečno-klik- Teď připravíme omáčku, která
vovou omáčkou.
taky vychází ze staroběloruské
Tvaroh zamíchat s hladkou mou- kuchyně. Oloupat jablko od semínek a kůry. Dát jablko (nakrájené na kostky) spolu s klikvou
do kastrolku a vařit pokud jablko
nezměkne. Ochladit a přidat med
podle chuti. Dobrou chuť!
Ingredience
Mouka hladká 100 g
Tvaroh polotučné 100 g
Cedrový ořech 30 g
Vejce 1 kus
Jablko 1 kus
Klikva 30 g
Voda
Med
Skořice podle chuti
Cukr podle chuti
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Karlovy Vary budou hostit vrcholnou
soutěž v aerobiku a Hip Hop
Ve dnech 24. – 28. května 2016
se v Karlových Varech v hotelu
Thermal uskuteční FISAF International Fitness & HIP HOP UNITE
Championships 2016 a čeští závodníci budou chtít potvrdit svou
roli evropských favoritů.
V centru magických Karlových
Varů tak uvítáme závodníky z Belgie, Dánska, Finska, Francie,
Holandska, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Ruska, Švýcarska
a domácí České republiky.
První tři dny se bude soutěžit ve
sportovním aerobiku (kategorie

mužů, žen, párů a trií) a fitness
(fitness aerobic grande a petite
a fitness step grande a petite). Ve
všech uvedených disciplínách uvidíme kadety (11 – 13 let), juniory
(14 – 16 let) a dospělé (nad 17 let).
Druhé dva dny se sportovní
účastníci promění v taneční účastníky ME a bude se soutěžit v Hip
Hop kategoriích (small crews, big
crews a battles). I zde se utkají různé věkové kategorie: kadeti, junioři, dospělí a nově také senioři (nad
35 let).
První tři ve všech seniorských

kategoriích obdrží tzv. prize money. Závodníci České republiky
patří dlouhodobě k nejlepším, jak
ve sportovním aerobiku, tak v kategorii fitness. I letos budeme mít
svá želízka v ohni v mnoha kategoriích. Ve většině zemí teď probíhají
jejich národní nominační závody
a ti nejlepší z každé země se přijedou utkat nejprve v květnu na ME
v Karlových Varech a potom v říjnu
na MS ve Vídni.
Jste srdečně zváni přijít se podívat do Spa hotelu Thermal a povzbudit naše závodníky.

Senioři v Hranicích se dočkají
nových jednolůžkových pokojů
Domov pro seniory v Hranicích
na Chebsku projde rekonstrukcí.
V prostorách půdy by měly vzniknout nové jednolůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením.
Na investici za 22 milionů korun
se Karlovarský kraj pokusí získat
dotaci z programu Ministerstva
práce a sociálních věcí.
Investici za 22 milionů korun
měl původně Karlovarský kraj
rozloženou do dvou let s tím, že ji
bude financovat z vlastního rozpočtu. „Nyní se chystáme podat
žádost do programu Ministerstva
práce a sociálních věcí ISPRO-

FIN, ze kterého bychom mohli
získat až 16,5 milionu korun.
Karlovarský kraj by tak výrazně
ušetřil a na realizaci projektu by se
podílel jen částkou 5,5 milionu korun,“ upřesnil náměstek hejtmana
Karlovarského kraje Miloslav Čermák.
Záměrem projektu je využití stávající půdy, která je v současnosti
využívána pouze k sušení prádla.
Demontáží krovu a půdní vestavbou vznikne prostor pro vybudování 12 jednolůžkových pokojů
s vlastním sociálním zařízením.
Jeho součástí bude i společen-

ská místnost a odpočinková zóna
s kuchyňkou. „Kapacita 54 lůžek
zůstane stejná i po rekonstrukci.
Hlavní změna spočívá v tom, že
současné tří a dvoulůžkové pokoje
nahradíme pouze jedno a dvoulůžkovými pokoji. Myslíme si, že
třílůžkové pokoje dnes už do moderních sociálních služeb nepatří,“ dodal Čermák.
Podání žádosti o dotaci musí
ještě schválit Zastupitelstvo Karlovarského kraje. Stavět by se pak
mělo začít na podzim. Práce na
rekonstrukci domova budou probíhat za plného provozu.

Silnice nižších tříd v délce 30 kilometrů
a mosty čeká letos rekonstrukce
Řidiči v regionu se dočkají dalších kompletně opravených cest
a mostů. Karlovarský kraj je připraven zrekonstruovat celkem 30
kilometrů silnic nižších tříd díky
dotaci od Státního fondu dopravní
infrastruktury. Stát přislíbil, že na
modernizaci silnic v našem regionu uvolní 112 milionů korun.
Rada kraje vybrala a schválila
celkem pětadvacet úseků poničených vozovek, trojici mostů a dvě
staticky narušené trasy, které chce
v roce 2016 s pomocí dotace opravit.„V tomto zásobníku jsou zařazeny připravené akce, u kterých
odhadujeme celkové náklady na
283 milionů korun s DPH. Z této
sumy je zřejmé, že projektů jsme
vybrali raději více, abychom měli
kam sáhnout, pokud by se je poda-

řilo vysoutěžit za nižší ceny nebo
kdyby vláda krajům ještě v průběhu roku přidala další peníze na
opravy silnic,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Pánik.
Nejnáročnější bude statické zajištění silnice Oloví – Krajková,
která je v havarijním stavu a nestabilní. Vybudování železobetonové
opěrné zdi založené na mikropilotách vyjde podle odhadů na 63
milionů korun. Až 15 milionů bude stát rekonstrukce mostu mezi
Vintířovem a Lomnicí. Chystá se
zároveň celá série komplexních
oprav povrchů vozovek v délce 30
kilometrů na území celého kraje.
Seznam zahrnuje například úsek
silnice II/230 v obci Skláře na Mariánskolázeňsku, odbočku z I/6
do Žalmanova, trasu Staré Sedlo

– Sokolov, úsek z Mariánské po
abertamskou křižovatku nebo cestu z Krajkové do Habartova.
Vloni získal kraj ze Státního
fondu dopravní infrastruktury
164 milionů a zvládl za ně v celém
regionu uskutečnit více než tři desítky silničních projektů. Rekonstruovaly se komplexně především
úseky, které nebylo možné opravit
běžnou údržbou a lokálními výspravami.
„Pokud by dostával od státu částku kolem 160 milionů každý rok,
dostaly by se silnice v regionu do
téměř ideálního stavu za deset až
patnáct let. Sami silničáři si mohou dovolit investovat do oprav
povrchů vozovek ze svého rozpočtu ročně 50 až 60 milionů korun,“
doplnil Jakub Pánik

Vysoká škola finanční a správní
začíná působit v Karlových Varech
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Vysoká škola finanční a správní
(VŠFS) se sídlem v Praze otevře
1. září 2016 nové studijní středisko v Karlových Varech. Zájemcům
ostudium nabízí řadu oborů jak bakalářského, tak navazujícího magisterského studia. Souběžně s tím
ukončí svou činnost Vysoká škola
Karlovy Vary (VŠKV).
Rozhodnutí VŠFS zahájit výuku
v krajském městě hodnotí pozitivně Karlovarský kraj v čele s hejtmanem Martinem Havlem i město
Karlovy Vary a primátor Petr Kulhánek. „Bez jejich souhlasu s působením naší univerzity bychom
podobný krok neučinili. Je tedy na
místě nejenom oběma institucím
a jejich představitelům poděkovat,
ale přislíbit, že se Vysoká škola finanční a správní bude podílet na
rozvoji celého regionu. Jsem přesvědčena, že nabídka navazujících
magisterských oborů v kraji chyběla a jsem ráda, že tuto mezeru na

edukačním trhu zaplní právě Vysoká škola finanční a správní,“ řekla
Bohuslava Šenkýřová, rektorka
univerzity.
„Příchod VŠFS do Karlových Varů vítám. Dlouhodobě deklarujeme
snahu udržet ve městě mladé lidi
a možnost studia na vysoké škole je
jedním z účinných nástrojů. VŠFS
může počítat s naší podporou
i s prostory, které jí za výhodných
podmínek poskytneme,“ dodal karlovarský primátor Petr Kulhánek.
„Jsem rád, že se v Karlových
Varech otevírá studijní středisko
Vysoké školy finanční a správní.
Náš region se dlouhodobě potýká
s odlivem mladých vzdělaných lidí,
a tak věřím, že je nabídka vyučovaných oborů zaujme a škola přivítá
mnoho nových studentů. V této
souvislosti bych rád připomněl, že
Karlovarský kraj již druhým rokem
vyplácí vysokoškolákům stipendia.
Pokud studenti splní požadované

podmínky, mohou získat až 24 tisíc
korun ročně,“ zdůraznil hejtman
Martin Havel.
Přihlášky ke studiu v novém středisku VŠFS je možné podávat již
nyní. Studovat lze například obory
zaměřené na kriminalisticko právní specializaci, právo v podnikání
či ve veřejné správě nebo řízení
podniku a podnikové finance. Veškeré infromace jsou k dispozici na
stránkách univerzity. Již v těchto
dnech je možné se každou středu
setkat se zástupcem VŠFS v budově Vysoké školy Karlovy Vary, T. G.
Masaryka 541/3, Karlovy Vary, kde
bude VŠFS od 1. září 2016 působit.
Pravidelně také škola bude pořádat
dny otevřených dveří.
Vysoká škola finanční a správní
rovněž získala akreditace oborů
VŠKV pro dostudování všech stávajících studentů Vysoké školy
Karlovy Vary (týká se to i studentů
pražského studijního střediska).
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KULTURNÍ TIPY
Cesta je život

Poselství Karla IV.

- výstava
Jarmila a Heřman Koubovi:
výstava gobelínů a reliéfů pro
Křížovou cestu. Tématem tvorby
textilní výtvarnice J. Koubové je
převážně krajina – stromy, skály,
hory, cesta, obloha plná světel,
a drobné lidské postavy v ní.
Všechny autorčiny tapiserie se
vztahují k člověku, jeho osudům
a cílům. Umělec H. Kouba zde
představí na fotografiích reliéfy,
které vytvořil pro historickou
Křížovou cestu v Nejdku.
Vernisáž výstavy v klášterním
kostele Zvěstování Panny Marie
v Ostrově uvede dne 27.3. od
16.00 hodin Alfréd Strejček
a Jitka Molavcová.

David Koller - koncert
David Koller vystoupí s celou
kapelou na jednom z mála koncertů v roce 2016 v akustické verzi. Toto jaro si kapela dává krátkou pauzu, v níž absolvuje jen
několik speciálních vystoupení,
aby se nadechla před velkým Best
of turné. To má oslavit Kollerovo
35 let na hudební scéně. Městské
divadlo Karlovy Vary 29.3. od
19.30 hodin.

Slavnostní pořad k 700. výročí
narození českého krále a římského císaře. Pořad je sestaven převážně z autentických autobiografických vzpomínek psaných
samotným Karlem IV. ve Vita
Caroli, z ustavujících listů a zákonů, kterými Karel IV. ovlivňoval vývoj naší země, které přednese herečka Táňa Fischerová.
Součástí pořadu je středověká
poezie ze sedmi evropských zemí, která dokumentuje duchovní úroveň doby vlády Karla IV.
Účinkují: Táňa Fischerová a Daniel Dobiáš. Krajská knihovna
Karlovy Vary 31.3. od 17 hodin.

Vážený pane hejtmane,
chtěla bych vám poděkovat za všechny
žadatele o „Kotlíkové dotace“, kteří přišli se svojí žádostí s jednodenním předstihem vyčkávat na jejich příjem. V televizi jsme viděli několik reportáží z jiných
krajů a proto jsme se velice obávali toho,
jak zvládneme čekání venku v dešti, či
mraze…. Vybaveni spácáky, teplým oblečením, jídlem a pitím jsme se vydali na
cestu ke krajskému úřadu.
Byli jsme však velmi překvapeni, když
jsme zjistili, že jste nám zajistili čekání
v teplém prostředí s toaletou a navíc
s možností občerstvení.
Povzbuzující pro nás také bylo, že jste
si udělal chvilku a přišel mezi nás.
Bylo to opravdu únavné a plné napětí. A proto mě velice překvapil přístup
těch, kteří se tohoto maratonu účastnili.
Až na pár výjimek, lidé ukázali vřelost,
soucit, pochopení, i ochotu pomoci druhým. Lidé si krátili čas různě. Někteří si
povídali, vtipkovali, jiní si četli knihu,
nechyběla ani technika (mobily, počítače, tablety). Ve večerních hodinách už
někteří pospávali a odpočívali. S přibývajícím počtem lidí vzrůstalo i napětí
mezi nimi. Hlavně ti co přišli po půlnoci
a zjistili, že je před nimi dvěstě lidí, byli
ve velkém překvapení a stresu. Dlouhá
klikatá chodba se rychle zaplnila lidmi
a proto vaši zaměstnanci museli pro stále přicházející davy otevřít poslanecký
sál. …Každou chvíli se z řad čekajících
ozvalo: „Ještě, že nemusíme stát venku,
v tom mraze:“ (třeba když po půlnoci
začal padat sníh). Netušili jsme, co se
za jedinou noc všechno může stát – nečekaná setkání, nová přátelství, …dala
by se o tom napsat kniha.
Velké dík patří vašim pracovníkům,
kteří nám byli při ruce a svým milým
chováním vnášeli do našich řad trochu
klidu a pocitu bezpečí, který jsme všichni potřebovali.
Nesmím zapomenout na paní bufetářku, která se proplétala s táci jídla a horké kávy, (do devíti hodin večer) mezi

obrázcích nenavštívíme. V rámci přednášky budou promítány
unikátní fotografie a pohlednice
starého Chodova a jeho ulic
Město Chodov ve 20. století
několikrát zásadním způsobem
změnilo svou tvář. Vysídlení
původního obyvatelstva, důlní
činnost a potřeba velkého množství ubytovacích kapacit vedly ke
zničení podstatné části původní
městské zástavby, se kterou vzalo
za své i mnoho krásných a zajímavých staveb. KASS Chodov
4.4. od 17 hodin.

Hop trop 35 let

Ženy na pokraji
nervového zhroucení
Muzikál z dílny tvůrců hitu
Donaha!, momentálně slavící
úspěchy v londýnském West Endu, podle slavného filmu hvězdy
španělské kinematografie Pedra
Almodóvara.
Madrid roku 1987, plný vzruchu, vášně, barev a žen, které muži dohánějí na pokraj nervového
zhroucení vinou své nezodpovědnosti, egoismu a nestálosti.
Bláznivá fraška feydeauovského střihu okořeněná písničkami
ve stylu latin pop. Západočeské
divadlo v Chebu 2.4. od 19 hodin.

Po opravdu úspěšné sadě jarních vystoupení 2015 napříč
Čechy, Moravou a Slovenskem,
vyjíždí legendární kapela Hop
Trop na novou šňůru představení
s novým programem. Turné dvaceti koncertů se uskuteční v březnu a dubnu 2016.
Zazní zde nejznámější písně
souboru (Tři kříže, Amazonka,
Zmizelý Chodov III
Vodácká holka, Jonatán atd)
z nichž řada zlidověla a nezřídka
Pojďme se společně projít po se dnes vyučuje i ve školách. KC
místech, která již jinak než na Svoboda Cheb 6.4. od 20 hodin.

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA

Poděkování

čekajícími a někdy i nervózními lidmi.
A ráno ve čtyři hodiny nám byla opět
k dispozici. Její stánek s občerstvením
zpříjemnil mnohým z nás dlouhé čekání
ve frontě.
Musím poděkovat úředníkům, kteří
nám v předchozích dnech ochotně pomáhali s přípravou žádostí a odpovídali
nám na všechny emaily a dotazy. Pořádali spousty přednášek a měli s námi
trpělivost.
Ráno, po těžké noci, nás přivítaly
usměvavé paní, kterým jsme předali své
žádosti a s radostí, velice znaveni, jsme
se vydali ke svým domovům. Mnozí ří-

kali, že tento zážitek z předešlého dne
zůstane dlouho v jejich vzpomínkách
a vtipkovali, že naposledy stáli frontu
na barevný televizor. Byla jsem ráda, že
vše proběhlo bez problémů. Protože jsem
se bála, že se strhnou mezi lidmi hádky
nebo rvačky. Ke klidnému průběhu akce
jste svým přístupem přispěl právě vy
a vaši pracovníci.
Proto všem výše zmíněným za projev
lidskosti patří velké dík. Zdravím tímto
také všechny účastníky nočního maratonu a vážím si toho, že jsem mohla být
jednou z nich. Jako lidi jsme nezklamali.

Vlaďka Beracková

KUPON

PO PŘEDLOŽENÍ KUPONU ZÍSKÁTE

SLEVU NA VSTUPNÉM VE VÝŠI 10 %
do Zoologické a botanické zahrady města Plzně

Kupon platí pro jednu osobu, nelze
uplatnit ke vstupu do DinoParku.
Pro slosování – jméno, adresa:

....................................................
....................................................
....................................................
Platí do 31.12.2016

ZAJÍMAVOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE

Tajenka křížovky z minulého čísla zněla: Rozhledna Diana v Karlových Varech
Výhercům, kterými jsou Miroslav Diblík z Karlových Varů, Hana Mackeová z Ostrova a Blanka Maronová z Abertam,
gratulujeme. Zasíláme jim publikace o našem kraji.
Stavebníkem dodnes zachovaného pozdně barokního domu byl obchodník a panský Žid Joel Baruch, který roku 1769 koupil, respektive přikoupil zadní část budovy hospody a vzápětí zde postavil rozlehlý dům, dokončený roku 1771. V podlaze sklepu byla nalezena středověká rituální očistná lázeň - mikve - s dřevěnými schůdky.

HEJTMAN
MARTIN HAVEL
DOPORUČUJE

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou posílejte do 5. 4. 2016 na e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz nebo na poštovní adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Veronika Severová, Závodní 353/88, 36006, K. Vary.
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Výhodný dodavatel plynu a elektřiny
Bez skrytých poplatků a sankcí!
PROGRAM BENEFITŮ s výhodami pro Vás
Servisní tým plynových zařízení v regionu
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.
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606 939 959 www.kvplyn.cz
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Portál vzdělávání seniorů:
www.e-senior.cz
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Předváděcí akce „šmejdů“ a zdánlivě výhodné
nabídky určené starším
lidem mají čím dál rafinovanější podobu. Proto
chceme, aby především
senioři měli co nejvíc
informací a dokázali se
bránit. V poslední době
například mohou dostat
lákavou nabídku práce
z domova, kterou by si
přivydělali
k důchodu.
Varování před rizikem takových nabídek najdete
na stránkách Sdružení
obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.:
www.sos-msk.cz
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Organizace přátelské seniorům
a mnoho dalšího:
www.tretivek.cz

NÁZORY KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ TIP NA VÝLET

Jak jsme na tom se vzděláváním?
Edmund
Janisch,
radní
Karlovarského
kraje,
ČSSD

Karlovarský kraj je dlouhodobě vnímán jako region, jehož žáci v celorepublikovém srovnání dosahují horších
výsledků ve vzdělávání. Toto srovnání
je třeba brát s rezervou, neboť žádné oficiální žebříčky úspěšnosti škol
neexistují. Je možné, že jednička na
jedné škole může být trojkou na jiné
škole a naopak. Dle šetření mezi žáky
středních škol všech zřizovatelů získalo celkem 200 žáků v pololetí školního
roku 2015/2016 samé jedničky, a to
z celkového počtu 10 988 žáků, kteří
navštěvovali střední školy v Karlovarském kraji. Počet jedničkářů tedy dosahuje 1,82 % z celkového počtu žáků.
Nejvíce „čistých“ jedničkářů bylo na

gymnáziích, následují střední odborné
školy a učiliště. Rád bych touto cestou
poděkoval těmto žákům za zodpovědný
přístup ke svému vzdělávání a ocenil
jejich schopnost dosáhnout takového
výsledku.
Jsem rovněž velice rád, že se žáci škol
a školských zařízení aktivně zapojují
do vzdělávacích a sportovních soutěží,
kde dosahují velmi kvalitních výsledků nejen v rámci České republiky, ale
rovněž v mezinárodním srovnání. Dík
náleží nejen těmto žákům, ale rovněž
učitelům, kteří se jim věnují v řadě případů nad rámec svých pracovních povinností a dále rodině, která je v jejich
úsilí podporuje.
Ve druhém pololetí školního roku se
uskuteční dvě významné události, které ovlivní život části žáků základních
a středních škol. Jedná se o přijímací
řízení do maturitních oborů středních
škol, které druhým rokem centrálně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy a administrativně zajišťuje prostřednictvím své organizace

CERMAT. Systém jednotných přijímacích zkoušek, který je pilotně testován,
by měl být v budoucnu legislativně
ukotven s cílem zkvalitnit úroveň žáků,
kteří jsou přijímáni do středních škol.
Druhou událostí jsou maturitní zkoušky, které mají již několik let společnou
část. Zde jsou rovněž plánovány změny, přičemž tou nejzásadnější je povinná maturita z matematiky.
Přeji všem žákům, kterých se tyto
události budou týkat, hodně úspěchů,
zkoušejícím pedagogům přeji pevné
nervy a ředitelům škol bezproblémové
zvládnutí náročné administrativy.
Při příležitosti Dne učitelů děkuji
všem kantorům za odváděnou práci,
která je spíše posláním. Vážím si jich,
zaslouží uznání a ocenění. Jsou to právě učitelé, kdo významně ovlivňují budoucnost celé naší společnosti. Bylo by
proto vhodné zvážit zařazení Dne učitelů mezi významné dny. Vždyť i tradice spojená se jménem Komenského
vychovává, je výrazná a z jeho učení
a systému školství čerpáme dodnes.

Karlovarský kraj má v České republice
unikátní technologii na úpravu pitné vody
Josef Hora,
radní
Karlovarského
kraje
HNHRM

Na Karlovarsku, Sokolovsku a Tachovsku není dostatek podzemních
zdrojů pro zásobování obyvatelstva
pitnou vodou, proto se zde musí budovat rozsáhlé vodovodní systémy
s povrchovým zdrojem a kapacitní
vodní nádrží. Vzhledem ke zvyšující se
přítomnosti sinic a řas v nádržích je
navíc nutné k přeměně surové vody na
vodu pitnou zlepšovat i technologie na
úpravu vody. Rozvíjet a řídit takovéto
vodovodní systémy ovšem stojí nemálo
prostředků a také potřebné odborné
znalosti. Obce z tohoto regionu se
v minulosti přesvědčily, že jediným
vhodným řešením je vzájemná spolupráce. Proto se spojily do Vodohospodářského sdružení obcí západních
Čech (VSOZČ), které dnes spravuje
vodohospodářský majetek více než
devadesáti obcí. VSOZČ každý rok
pravidelně investuje desítky milionů
korun z vybraného vodného do rozvoje a modernizace veřejných vodovodů
na spravovaném území. Při těchto
činnostech úzce spolupracuje se svým
provozovatelem, Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary (Vodakva), který
mu zajišťuje kompletní technickou
podporu, založenou na detailní znalosti provozované infrastruktury.
Za dvacet let své existence sdružení
podstatně rozšířilo čtyři velké vodovodní systémy s povrchovým zdrojem,
z nichž nejrozsáhlejší je Oblastní
vodovod Karlovarska, zásobující více

než třetinu obyvatel Karlovarského
kraje. Vodu do tohoto systému dodává
úpravna vody Březová, jejímž zdrojem
je vodní nádrž Stanovice. A právě na
této v Karlovarském kraji největší
úpravně byla začátkem března dokončena instalace nového zařízení,
založeného na nejmodernější membránové technologii, tzv. ultrafiltraci.
Tato technologie z vody spolehlivě odstraní mikroorganismy, včetně bakterií a dokonce i virů. Přestože je ultrafiltrace ve světě na vzestupu, v České
republice jde o její první „průmyslové“
využití. Úpravna vody Březová pochází z 80. let minulého století. Před čtyřmi lety zahájilo VSOZČ její postupnou modernizaci, byly provedeny stavební úpravy provozních budov, byla
vyměněna dosluhující technologická
zařízení a zvýšila se automatizace
provozu. Od zahájení rekonstrukce se
přitom připravovala modernizace samotné technologie úpravy pitné vody.
Cílem bylo doplnit ji o další stupeň,
který lépe vyrovná možné sezónní výkyvy kvality vody v nádrži Stanovice,
především v souvislosti s rozvojem
sinic a řas, a zároveň bude spolehlivým řešením pro případ, že by bylo
v budoucnu nutné kvůli nedostatku
vody v nádrži využít náhradní zdroj,
například řeku Ohři.
Po zvážení řady možností řešení se
VSOZČ spolu s Vodakvou rozhodlo použít v ČR dosud nevyzkoušené
membránové filtry. Rozhodnutí to
bylo přelomové, protože bylo zřejmé,
že se při realizaci projektu budou
muset technici Vodakvy spoléhat
především na své odborné znalosti a schopnosti. Výhodou bylo, že se
vodárenští specialisté mohli poradit
s kolegy mezinárodní vodárenské

skupiny SUEZ, která je vedle VSOZČ
druhým hlavním akcionářem Vodakvy
a má s využitím ultrafiltrace bohaté
zkušenosti. Membránové technologie
jsou velmi účinné při čištění povrchových vod a dnes jsou oprávněně považované za technologie budoucnosti
v oblasti úpravy pitné vody i čištění
odpadních vod. Jsou založené na mechanické filtraci vody přes různé typy
membrán, při které je důležité, přitom
velice složité, zajistit jejich důkladné
praní. Toho je dosahováno dokonalou
automatizací procesu čištění. Ultrafiltrační membrána spolehlivě zachytí
mikroorganismy až do velikosti virů,
ale umožňuje průchod rozpuštěného vápníku a hořčíku, které jsou pro
lidský organismus nezbytné. Touto
novou technologií upravená voda je
zdravotně zabezpečená a dodatečné
chlorování tak může být sníženo na
minimum.
Projekt ultrafiltrace se na úpravně
Březová připravoval od roku 2013,
projektantem a hlavním dodavatelem
byla Vodakva. V současné době probíhají závěrečné testy před uvedením
technologie do zkušebního provozu.
Náklady na projekt dosáhly zhruba
45 milionů Kč, investice byla plně hrazena z vlastních prostředků VSOZČ.
Vzájemná solidarita obcí, rozložených na poměrně rozsáhlém území
nejen Karlovarského kraje, sdružených do VSOZČ zajišťuje dostatek finančních prostředků pro rozvoj a modernizaci i při zachování ceny vody,
která se dlouhodobě pohybuje pod
republikovým průměrem. S odbornou podporou Vodakvy, jako provozní
společnosti, se stává VSOZČ průkopníkem nejmodernějších vodárenských
technologií.

ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY
Tip na výlet: Skalná potěší historií i seismologií
Zážitky ze dvou naprosto nesourodých oborů - historie a seismologie - mohou zkombinovat turisté
ve Skalné na Chebsku. To když po
návštěvě hradu Vildštejn, jednoho
nejstarších v Čechách, zavítají do
muzea seismologie. První písemná
zmínka o Vildštejnu pochází z roku
1225, kdy se jeho jméno objevuje v přídomku jedné z větví rodu
Nothaftů, který patřil mezi přední
šlechtické rody na Chebsku. V roce 1999 koupil zdevastovaný hrad
a zbytky zámku Miroslav Pumr
a po intenzivních opravách památku zpřístupnil. V hradní budově
návštěvníci mohou obdivovat muzeum, královský sál, obřadní síň,
muzeum hasičské techniky a občerstvit se ve stylové středověké
hodovně. Novější zámecký objekt
nabízí prohlídku středověké kovárny, vězení a muzeum vězeňství na Vildštejně. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin. Skalná ale kromě hradu
zaujme i unikátním seismologickým muzeem. V oblasti, kde dochází k zemětřesením v Česku nejčastěji, je k vidění
expozice s nejrůznějšími druhy seismometrů a informačními tabulemi vysvětlujícími, jak k zemětřesení na Chebsku dochází. Návštěvníci si poslechnou i zvuk, který otřesy provází. Muzeum Geofyzikálního ústavu v Praze sídlí ve
Skalné na statku rodiny Noppersových.
Více informací o zajímavostech v okolí Skalné nebo o možnostech ubytování najdete na portálu cestovního ruchu
Karlovarského kraje Živý kraj: www.zivykraj.cz
www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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Od příspěvků pro těžce postižené děti
k budování domova pokojného stáří
Pavel Čekan
zastupitel
Karlovarského
kraje,
ČSSD

Sociální politika je jednou z nejdůležitějších funkcí veřejné správy. Současná situace u nás doma se vyznačuje naprosto dominantní rolí státu.
I z pohledu radnic – zpravidla vše, co
souvisí se sociální oblastí, je vnímáno
jako „státní záležitost“. Tento přístup
má své opodstatnění. Pramení ze skutečnosti, že sociální agendy byly v minulosti během nejrůznějších reforem
veřejné správy několikrát přesouvány
ze státních na samosprávné úřady

a zpět.
Nejen stát, ale také nevládní organizace, humanitární iniciativy a oblastní charity si vytyčují své sociální
programy, své cíle, specifikují adekvátní nástroje a priority své sociální
politiky a pomoci. Celý proces tvorby
a naplňování cílů sociální politiky je
tak do značné míry konfliktní a složitý. Ne vždy se dojde od představ ke
společným cílům, často se narazí na
omezené možnosti jejich realizace,
nejsou k dispozici dostatečné finanční
či jiné materiální prostředky.
A tak na sebe částečně převezmou
obce, města odpovědnost za stát a ze
svých rozpočtů (v rámci možností)
vydávají nemalé peníze tu na dotace
(příspěvky) pro rodiče, kteří se starají
o své těžce postižené děti, jindy na bu-

dování či rozšiřování kapacit domovů
pokojného stáří.
Touto cestou se vydalo město Ostrov, nečekalo s nataženou rukou.
V místním zastupitelstvu schválilo
350 tis. Kč na dotační program pro
těžce zdravotně postižené děti – např.
na úhradu rehabilitační péče nehrazené ze zdravotního pojištění, na zakoupení, popř. doplatek zdravotní či
rehabilitační pomůcky, na obstarání
pečovatelských nebo odlehčovacích
služeb ad. Již před lety převzalo iniciativu při budování domova pokojného
stáří, v letošním roce chce město tyto
kapacity rozšířit a investovat tak do
seniorů 26 mil. Kč. To vše a mnoho
dalšího město buduje spolu v rámci
komunitního plánování sociálních
služeb v ostrovském regionu.

Šance pro všechny obce – soutěž Vesnice roku 2016
Luboš Pokorný,
zastupitel
Karlovarského
kraje,
HNHRM

Začátek března přinesl s sebou, stejně jako jedenadvacet let předtím, další
možnost pro obyvatele vesnic, měst
a městysů aktivně se podílet na rozvoji
svého domova, a to v rámci čerstvě vyhlášeného 22. ročníku oblíbené soutěže
Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Start tohoto venkovského klání byl
slavnostně vyhlášen 1. 3. 2016 na Dni
malých obcí.
Obec Krásná se této soutěže po dvanáct let pravidelně účastnila. V minulém roce se nám podařilo zvítězit v krajském kole, následně jsme byli úspěšní
také v kole celostátním. Účast a úspěch
v soutěži byla pro celou naši obec velikým přínosem - toto klání přineslo naší
obci mnoho pozitivního, upevnily se
vztahy mezi občany, pospolitost občanů
je nyní ještě mnohem zřetelnější. V neposlední řadě jsou naši občané hrdými
občany Vesnice roku 2015.

Pří účasti ve státním kole jsme měli velice silnou podporu našeho kraje, které
si velice vážíme a kraji za ni patří velké
poděkování. Zástupci Karlovarského
kraje se na naší reprezentaci podíleli
nejen finančně a materiálně, ale hlavně svou účastí a odbornou pomocí, a to
jak při hodnocení, tak při slavnostním
vyhlašování. Chtěl bych proto tímto
apelovat na všechny občany kraje, zastupitele a starosty, kteří žijí v obcích,
městech a městysích, jejichž počet obyvatel nepřesáhl počet 7500, aby se této
soutěže zúčastnili a po krajském kole se
stali možnými důstojnými reprezentanty našeho kraje v celostátním kole, ať
už jako vítězové zelené, oranžové nebo
zlaté stuhy.
Cílem uvedené soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní
účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit
širokou veřejnost na význam venkova,
snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich
představitelů a občanů, kteří se snaží
nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice či vytvářejí nové a zapojují se do společenského života v obci.
Nejedná se o vyhodnocení obce, která je

na oko nejhezčí, hodnotitelé hledají místa, kde se lidem dobře žije, obce, kam
se všichni rádi vrací a tráví tam svůj
čas. Celostátní komise je složena z odborníků v jednotlivých oblastech, které
se v rámci soutěže hodnotí. V minulém
roce se nám, jako zástupci Karlovarského kraje, podařilo poprvé za celou dobu
trvání soutěže vyhrát celostátní kolo,
a tím postoupit do evropského kola,
kde budeme společně s obcí Kateřinice
v letošním roce reprezentovat Českou
republiku.
V Karlovarském kraji je velké množství úžasných obcí, kde toho místní
mnoho dokázali a mají se opravdu čím
pochlubit. Účastí v soutěži se obce seznámí s novými pozitivními příklady,
poznají velmi zajímavé osobnosti a stejně jako my budou pyšní na to, co dokázali. Byl bych velmi rád, kdyby se naše
obec stala vzorem pro další a do soutěže se přihlásilo co nejvíce obcí z našeho
kraje. Přál bych všem, aby měli možnost
uspět i v celostátním kole. Věřím, že v letošním roce se naší komisi povede vybrat
ty nejlepší reprezentanty a Karlovarský
kraj bude opět, jako v minulém roce,
v popředí zájmu občanů ze všech koutů
naší republiky.

Nestrašit, nepanikařit, ale být přísní a důslední…
Petr
Zahradníček,
náměstek
hejtmana
Karlovarského
kraje,
TOP 09 + STAN

…tak bych jednou větou stručně
charakterizoval, jak bychom se měli
chovat k evropské utečenecké krizi.
Ano, je to velký evropský problém,
na který se zatím díváme zpovzdálí České republiky i Karlovarského
kraje. Když píši zpovzdálí, mám na
mysli týdenní statistiky ministerstva vnitra o příchodu migrantů na
naše území, které hovoří jasně… Tak
např. v týdnu mezi 15.2. a 21.2.2016
dosáhl počet zadržených nelegálních

migrantů v souvislosti s přijatými
opatřeními v ČR k tranzitní migraci
čísla 10 (7 mužů, 2 ženy a 1 dítě – 4x
ze Sýrie, 3x z Nigerie, 2x z Alžírska
a 1x z Iráku)! Tato čísla přece nejsou žádnou reálnou hrozbou, ani
důvodem přejmenovávat politická
uskupení, jako to například učinil
naprosto populisticky Úsvit, který se
přejmenoval na Úsvit s Blokem proti
islámu. Tím ale nechci celý problém
bagatelizovat, protože zatím putují
migranti za svým vysněným cílem
v Německu jižněji, tedy přes Rakousko. Nálady u našich sousedů na západě i jihu se však mění, zpřísňují se
pravidla a není vyloučeno, že běženci
to vezmou severnější cestou přes nás.
A podobně, jako se to v Německu týká
především Bavorska, tak u nás to
bude záležitost především jižní Mo-

ravy a Čech, Plzeňského a Karlovarského kraje, co se tranzitu běženců
směřujících do Německa týká. Česká
republika má určitý náskok, přijala
ve věci migrace řadu účinných opatření, ale přísnost a důslednost v případě vyhrocení situace bude na místě. Multikulturalismus má své klady
a opodstatnění pouze při respektování jasných pravidel hostitele. Města,
jako Amsterdam nebo nedaleký Lauf
u Norimberka (30ti tisícové městečko, ve kterém žije 60 národností!),
jsou tím správným příkladem. Věřím
proto, že Karlovarský kraj nezachvátí vlna „národní“ populistické xenofóbie a zvítězí zdravý rozum. Nakonec řada našich občanů má osobní
zkušenost s emigrací z doby nedávné
a v současnosti ze svých cest za prací
po celé Evropě.

Řezníci odcházejí do ciziny
Jan
Tancibudek,
zastupitel
Karlovarského
kraje,
KSČM

Ten nadpis jsem si vypůjčil z týdeníku s názvem 5 plus 2. A snad mi to
bude odpuštěno. Řezníci nemusí nikomu dávat na vědomí známé – „děkujeme odcházíme“. Máme prý svobodu. Volný pohyb lidí, zboží, služeb
a kapitálu.
To, že nám z ČR odcházejí vyučenci
všech oborů není nic nového. Někteří do Německa, Irska jiní do Anglie
apod. Horší je, že si s tím neumíme
poradit. Kde se stala chyba? Podle
mě je to výsledek nepolitické politiky
popřevratové činnosti těch, kteří šli
dělat politiku bez zkušeností. To se
samozřejmě hned nepoznalo, čekalo
se na zlepšení všeho kritizovaného. Co
je za stát, kde zakázali zpívat, sdělo-

val národu Karel Kryl. Já si dovolím
vyslovit, co je to za stát, kde nedokážeme vytvořit podmínky pro slušný
a důstojný život všem lidem. Řezníci
se vyučí a odcházejí do světa. Proč ne,
ale kdo bude zajišťovat výrobu tohoto
zboží? Když připomenu, že masokombinát Hroznětín měl své učňovské
středisko pro řezníky uzenáře, tak mi
může někdo namítnout, že vzpomínám za staré časy. Ne, jen je potřeba
poznat skutečné příčiny zmiňovaného
jevu. A mohl bych pokračovat. Dnes
se chlubíme, jaké máme muzeum
v Abertamech z továrny, kde se vyráběly kvalitní rukavice. A vyvážely
se do mnoha okolních států. Když se
dozvím, že máme provozuschopné šicí
stroje, zařízení a další pomůcky pro
výrobu, tak proč nezačneme znovu šít
rukavice? To raději budeme vynakládat miliardy Kč nezaměstnaným. Co
je to za stát, kde neumí lidi zaměstnat? To je ta nepolitická politika, kterou komentoval jakýsi Havel, který se
sám přiznal, že máločemu rozumí…
Ale co teď s tím? To je zásadní otázka.

Rozběh továren stojí peníze, to každý
ví. Jen vytloukáme klín klínem a každý natahuje ruce. V úvahu připadá,
že si zase musíme půjčit a zadlužit
další generaci. Tedy klín za klínem.
Nedokážeme splácet ani úroky. A každý si může najít na internetu, jak se
zadlužuje stát každou minutu. Co lidi
chtěli? To ve své písni naznačil Jarek
Nohavica. „Chtěli jsme jen kousek
štěstí, pro co jiného jsme zvonili klíčema na náměstí“.
Odcházejí také do zahraničí stále lékaři, sestry a postihuje to nejen
Karlovarský kraj. V Hroznětíně nemáme měsíce lékaře a lidi jezdí za
ošetřením mimo město. Vždy tam byl,
ale nic není navždy. Za onoho kritizovaného režimu se musel každý vyučit,
lékaři museli odejít „nesvobodně“ na
místo, kde byli třeba.
To byla vymoženost… Nemáme
řezníky, nemáme obráběče a jiné řemeslníky. Zboží, které jsme vyráběli,
dovážíme. Není – li koncepce hospodářství, nemůže být koncepce zdravotnictví apod.
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Přes pět miliard korun na rozvoj
dopravy přišlo z ROP Severozápad

Celkem 5, 2 miliardy korun z Regionálního operačního programu
Severozápad získaly v uplynulém
období dopravní projekty v Karlovarském a Ústeckém kraji. Díky
evropským dotacím vznikly nové
dopravní terminály, silniční obchvaty, cestující na železnici jezdí
moderními vlakovými soupravami.
„Mezi největší projekty s dotací
z ROP Severozápad, které pomohly rozvoji dopravy v Karlovarském
kraji, patří například dopravní terminály v Sokolově, v Mariánských
Lázních a v Chebu. České dráhy
pořídily nová kolejová vozidla Re-

gioshark, která lidem nabídla novou úroveň cestování. Za pomoci
evropských financí kraj nechal
vybudovat jihovýchodní obchvat
Chebu, zmodernizovat silnice
v okolí Hroznětína nebo trasu přes
krušnohorské obce mezi Merklínem a Pstružím,“ uvedl náměstek
hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik.
Podle ředitelky Úřadu Regionální rady Jany Havlicové peníze
z ROP Severozápad pomohly pozvednout kvalitu dopravy a přiblížit ji evropské úrovni. „Do této
oblasti šlo z operačního programu
nejvíce prostředků. Dopravu totiž

využívají všichni občané regionu ať
už při cestě do práce, do školy, za
lékařskou péčí nebo třeba za kulturou.“ řekla Havlicová.
Kvalitní dopravní stavby v Karlovarském kraji bodovaly také
v různých soutěžích. V roce 2013
například získal dopravní terminál
v Mariánských Lázních cenu ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Česká dopravní
stavba/technologie/inovace. Mariánskolázeňský terminál je moderním dopravním uzlem, který
disponuje odpovídajícím komfortním vybavením a nabízí bezpečný
bezbariérový přístup.

Stát přispěje na demolici ruin
Obce a města z Karlovarského,
Ústeckého a Moravskoslezského kraje mohou podávat žádosti
o dotaci na demolici prázdných
objektů. Vyhlášení programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
s názvem „Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“
v rámci podpory revitalizace území inicioval premiér Bohuslav
Sobotka.
Žadatelem v tomto programu
mohou být obce, které mají ve
svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu a jsou vlastníky

budov určených k demolici. Dotace bude poskytována až do výše
80 procent uznatelných nákladů
akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Na roky 2016
až 2018 vyčlenilo ministerstvo
300 milionů korun. „Pro letošní
rok je v první výzvě připraveno
100 milionů korun. Zvýhodněny
budou nejpostiženější lokality
podle míry sociálního vyloučení
a podpořeny budou především
malé obce,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.
Po demolici objektu musí násle-

dovat celková revitalizace prostoru, včetně možné výstavby objektu sloužícího k jinému účelu než
sociálnímu bydlení (školské nebo
sportovní zařízení, komunitní
centrum atd.). Žadatel by měl mít
zpracován projekt následného
využití revitalizovaného území
s harmonogramem prací a aktivit
následujících po realizaci dotované akce. Přijetím dotace se příjemce zaváže, že navržený projekt do
tří let od ukončení demolice uskuteční. Ukončení příjmu žádostí je
29. dubna 2016.

Kraj nechal vyměnit výtahy
v sokolovské nemocnici

Dva nové výtahy slouží pacientům
i personálu v sokolovské nemocnici.
V pavilonech B a E je nechal místo
zastaralých a dosluhujících nainstalovat Karlovarský kraj.
Staré zdviže technici kompletně
demontovali, opravili šachty, namontovali do nich moderní technologii a samotné výtahy. Ten v pavilonu B zastavuje ve třech patrech,
v budově E v pěti. Druhý zmiňovaný
je zároveň vybaven jako evakuační
pro případ požáru. Plně evakuační
bude až po dokončení celé chráněné
únikové cesty.
„Pokračujeme v investicích do
Nemocnice Sokolov. Náklady na

RestauRant u Bílého koníka
kostelní Bříza 16, n50°06'58 e12°37'18

Prijd'te ochutnat
www.ubilehokonika.cz | tel.: 352 601 217,351 161 351

DoPoRučujeme RezeRvaci místa
Přijďte posílit náš tým
Hledáme zaměstnance pro tyto
pozice ve výrobě:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Operátor/Operátorka ve výrobě
Seřizovač vstřikovacích lisů
Seřizovač montážních zařízení
Směnový mistr/mistrová
Kontrolor, kontrolorka ve výrobě
Údržbář- elektrikář
Plánovač
Technik kvality
Průmyslový inženýr
Referent kontrolingu

KH Czechia/Cetto Czechia s.r.o.
Vintířovská1157,357 35 Chodov
Email: info@kh-czechia.cz
Internet: www.kh-czechia.cz
tel.: + 420 352 606 910

modernizaci výtahů činily 2,6 milionu korun bez DPH. Cenu se podařilo oproti předpokladu snížit téměř
o třetinu,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel. Smlouva
s dodavatelskou společností Schindler CZ se podepisovala vloni v srpnu, do konce roku pak zhotovitel
výtahy vyráběl. Demontáž původních kabin, strojů, lanoví, osvětlení,
žebříků a následné montážní práce
nových zdviží dokončil v polovině února. Stavbu včetně instalace
bezpečnostních prvků zkolaudoval
25. února.
Zároveň kraj připravuje v sokolovské nemocnici další investici.

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

„Kompletní rekonstrukce za přibližně 50 milionů korun čeká lůžkové
chirurgické oddělení v pavilonu B.
Nyní probíhá výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací, s jejich
zahájením se počítá v dubnu,“ dodal
hejtman. Po úpravách, které potrvají zhruba sedm měsíců, vzniknou
dvě zmodernizované chirurgické
stanice se 41 lůžky a s potřebným
technickým zázemím. Za dalších
asi 10 milionů korun se Karlovarský
kraj v areálu sokolovské nemocnice vypořádá s neutěšeným stavem
opěrné zdi a chodníku nad pavilonem C. Samotná akce by měla začít
v květnu a potrvá šest měsíců.
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Prezident Miloš Zeman navštívil kraj Studenti a studentky z ISŠTE

bodovali ve florbalovém turnaji
Ve dnech 11. a 12. 2. 2016 pořádala Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, ve
své sportovní okresní kolo dívek
a chlapců ve florbalu. Ve florbalu
dívek se slečny z ISŠTE Sokolov
zasadily o bronzové medaile.
Florbalu chlapců měl bohatší obsazení a lepší úspěšnost.
Stříbro vyneslo chlapce z ISŠTE
Sokolov do krajského kola, které
pořádalo Gymnázium Cheb. Ani
dvě vítězství a jedna remíza nepřinesla tolik očekávané medaile.
Rozhodoval každý detail a míček.
Turnaj vyhrálo družstvo, které
prohrálo jen jedenkrát, a to s ISŠTE Sokolov.

Jedním z darů pro prezidenta Zemana byl model hradu Loket

Dobrá nálada panovala při návštěvě Rotas strojíren v Rotavě

Z Františkových Lázní si prezident Zeman odvezl pramici

V Chebu Miloš Zeman čelil zvídavým dotazům studentů Ekonomické fakulty
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