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V kraji přibyly čtyři 
nové přírodní památky 
Na téměř 40 se rozrostl seznam přírodních památek 
a rezervací v našem kraji. O jaké?                             strana 2

Denní stacionář
pro handicapované
V Sokolově by měl vzniknout stacionář pro lidi s men-
tálním a kombinovaným postižením.                strana 3

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,

léto je v plném proudu, a přes-
tože to není právě doba pro váž-
ná témata, nad jedním z  nich 
bych se rád pozastavil. Byť pat-
říme k nejmenším krajům v re-
publice, měli by lidé z Ašska, od 
Toužimi, ze Žlutic nebo z Kruš-
nohoří mít stejné podmínky do-
sažitelné zdravotní péče jako ti 
z Prahy, Ostravy nebo Brna.

Kam tím mířím? Už delší do-
bu se snažím přesvědčit minis-
terstvo zdravotnictví, že by měl 
mít náš kraj zajištěnu kvalit-
ní a moderní onkologickou pé-
či pro pacienty s  těmito vážný-
mi zdravotními problémy. Po-
dařilo se získat garanci Všeo-
becné zdravotní pojišťovny, že 
bude tuto péči hradit v chebské 
nemocnici, kde jsou lůžka pro 
onkologicky nemocné, i  po ro-
ce 2015. 

Naopak s  negativní odezvou 
se setkala naše snaha vybudovat 
v  kraji Komplexní onkologické 
centrum. Proto jsem nyní oslo-
vil ministra zdravotnictví, aby 
byla chebská nemocnice ales-
poň zařazena jako přidružené 
pracoviště ústeckého onkocen-
tra na seznam center ČR, a bu-
du bojovat za to, aby se tak stalo.

A teď úplně z jiného, a veselej-
šího soudku: kromě vašich stíž-
ností nebo žádostí mi často při-
cházejí také dopisy s poděková-
ním za podporu nebo pomoc. 
Moc mě to těší, ať už jde o po-
děkování akordeonového or-
chestru z Mariánských Lázní za 
fi nanční příspěvek, rodičů po-
stižených dětí za mou podporu 
vzniku denního stacionáře v So-
kolově, Charity ČR za krajskou 
pomoc lidem z  Ukrajiny nebo 
dík starostů za řešení jejich pro-
blémů. Věřte, že je to pro mě 
velká motivace pomáhat dál, 
kdykoliv to bude možné.

Příjemné letní dny
přeje hejtman Josef Novotný

Hroznětínská krůtí šunka od La-

dislava Zdeňka nebo třeba slad-

ký tvarohový krém s čokoládou 

z nežichovské biofarmy Beli-

na. Celkem devět výrobků s vý-

jimečnou kvalitou a chuťový-

mi vlastnostmi z Karlovarské-

ho kraje se stalo novými držite-

ly značky kvality a původu Regi-

onální potravina 2014.  

O žádanou značku se letos uchá-
zelo 84 výrobků od dvaceti zdej-
ších výrobců. Soutěžili v devíti ka-
tegoriích, přičemž nejsilnější za-
stoupení měly kategorie Masné vý-
robky tepelně opracované a Ostat-
ní. Vítězové nyní mohou užívat lo-
go Regionální potraviny po do-
bu čtyř let na obalech oceněných 
výrobků. Spotřebitel se jeho pro-
střednictvím dozví, že tento výro-
bek splňuje ty nejpřísnější evrop-
ské i národní požadavky na kvali-
tu potravin a místní původ.

„Kvalita produktů našich regio-
nálních zemědělců a  potravinářů 
stále stoupá. Hodnotitelská komise 
proto neměla vůbec jednoduchou 
práci! Věřím, že se nám nakonec 
podařilo vybrat skutečně to nej-
lepší z naší místní nabídky,“ uvedl 

krajský radní Václav Jakubík.
Výrobky usilující o  značku, na 

kterou dnes zákazníci slyší, hod-
notila osmičlenná komise tvoře-
ná zástupci ministerstva zeměděl-

ství, krajského úřadu, Státního ze-
mědělského intervenčního fondu, 
Státní zemědělské a  potravinářské 
inspekce, Státní veterinární správy 
ČR, agrární komory a Potravinář-

ské komory ČR. Hodnotitelská ko-
mise nakonec udělila značku Re-
gionální potravina Karlovarského 
kraje 2014 devíti výrobkům v  ná-
sledujících kategoriích:

Masné výrobky tepelně opracova-
né včetně uzených mas: 
Hroznětínská krůtí šunka, 
Ladislav Zdeněk
Masné výrobky trvanlivé: 
Chebský kabanos, 
Roman Jelen
Sýry včetně tvarohu:
Ovčí sýr Arnika, 
Horský statek Abertamy s.r.o.
Mléčné výrobky ostatní:
Sladký tvarohový krém 
s čokoládou, Belina s.r.o.
Pekařské výrobky včetně těstovin:
Chléb Boží Dar, Karlovarská 
pekárna TREND s.r.o
Cukrářské výrobky 
včetně cukrovinek:
Bečovské oplatky, 
Stanislav Pytlík
Alkoholické a nealkoholické 
nápoje:
Polotmavý 12 ležák, 
Pivovar Permon  s. r.o
Ovoce a  zelenina v  čerstvé nebo 
zpracované formě:
Sušené višně, 
Regent Plus Žlutice spol. s r.o.
Ostatní:
Krásenské čajování – švestkové, 
Jitka Šimůnková 

                       (dokončení na str. 2)

Ovčí sýr či klobása. Celkem devět
potravin získalo značku kvality 

Odliv návštěvníků z Ruské fe-

derace, kteří tvoří podstatnou 

část klientely lázní v našem re-

gionu, tvrdě dopadá na pro-

vozovatele lázeňských domů 

v Karlovarském kraji a jejich 

zaměstnance. Karlovarský kraj 

se proto znovu obrátil na mi-

nistra zahraničních věcí s žá-

dostí o řešení, resp. zjednodu-

šení procesu udělování víz. 

„Sílí naše obava, že mnozí ruš-
tí turisté kvůli složitému získávání 
víz do České republiky zamíří ra-
ději do Německa, ale dnes už i do 
Turecka, Itálie nebo Řecka. Tako-
vá situace začíná mít velmi ne-
gativní dopad do zaměstnanos-
ti v  lázeňských zařízeních a  na-
vazujících službách. Hovořil jsem 
o  tom už dříve s  prezidentem 
Klausem, apeloval jsem také na 
bývalého ministra zahraničí Karla 
Schwarzenberga, vždy ovšem bez-
výsledně. Vím, že v současnosti se 
tématem zabývá také prezident 
Miloš Zeman, s nímž jsem o vízo-
vé politice rovněž diskutoval. Ak-
tuálně jsem oslovil ministra za-
hraničních věcí Lubomíra Zao-
rálka, který by měl náš kraj na-
vštívit během července a společně 
bychom měli tuto problematiku 
projednat,“ vysvětlil hejtman Kar-
lovarského kraje Josef Novotný.

Karlovarský kraj se řešením 

problematiky zabývá dlouhodo-
bě, protože návštěvníci a  lázeň-
ští hosté z  Ruska patří k  nejvý-
znamnější klientele lázní. V  po-
sledním období však propad v ná-
vštěvnosti ruských hostů činil až 
třicet procent. Kvůli složité vízo-
vé politice už nyní ztrácí Karlo-
varský kraj část možných příjmů 
z turistického ruchu tím, že turis-
té ze zemí bývalého Sovětského 
svazu letí kvůli vízu přes jinou ze-
mi a v České republice jsou o den 
až dva dny méně. Jedná se přitom 
o movitou klientelu s dlouhou do-
bou pobytu. 

„I  přesto, že se Karlovým Va-

rům často ironicky přezdívá „rus-
ké město“, je třeba si uvědomit, že 
právě bez ruských hostů a  hos-
tů ze zemí bývalého Sovětského 
svazu mohou lidé pracující v  lá-
zeňství a ve službách velmi rych-
le přijít o svá pracovní místa,“ při-
pomněl Josef Novotný.

O případných krocích minister-
stva by chtěl hejtman informo-
vat regionální podnikatele v  lá-
zeňství a cestovním ruchu. S mi-
nistrem zahraničí chce zároveň 
mluvit o postupu České republiky 
v souvislosti s uvalením sankcí na 
Rusko s ohledem na současný vý-
voj na Ukrajině.

Karlovarský kraj pokračuje
v tlaku na řešení vízové politiky

                                                                                                                                                                                                           Fotokoláž Václav Fikar

Zjednodušení vízového styku s Ruskem je důležité zejména pro oblast lá-
zeňství.                                                                                 Ilustrační foto Václav Fikar    

Celkem čtyřicet dárců z celé-

ho kraje, z toho tři ženy, převza-

lo v polovině června ocenění za 

dárcovství. Šest jich získalo Zla-

tý kříž II. stupně za 120 odběrů, 

třicet čtyři obdrželo Zlatý kříž 

III. stupně za 80 a více odběrů.

„Krev je to nejcennější, co můžete 
darovat. Za to vám všem patří vel-
ký dík. Svým konáním zachraňuje-
te životy a  upevňujete zdraví nám 
ostatním,“ poděkoval dárcům ná-
městek hejtmana pro oblast zdra-
votnictví a sociálních věcí Miloslav 
Čermák. 

Podle lékařů spotřeba krve při 
operacích díky technologickému 
pokroku a  novým postupům ve 
zdravotnictví stále klesá, nicméně 
dobrovolné dárcovství je zatím stá-
le potřebné a nenahraditelné. 

„Jsou situace, kdy se bez krve sku-
tečně nelze obejít, například ha-
várie a  některé poporodní stavy,“ 
uvedla primářka transfuzního od-
dělení sokolovské nemocnice Zuza-
na Fialová.

Dárci získali rudou růži, pamět-
ní list, diplom, drobné dárky a pře-
devším Zlatý kříž s  osvědčením 
o oprávnění jej nosit.        

Čtyřicet dárců krve
převzalo ocenění 

Náměstek hejtmana Miloslav Čermák děkuje dárcům krve za darování nej-
cennější tekutiny.                                                                                                          Foto KÚ

Ministryně poznávala 

sociální služby v kraji
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Markso-
vá-Tominová v Karlovarském kraji.                      strana 2

Fotokoláž Václav Fikar
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Na adresu Krajského úřadu 
Karlovarského kraje každoročně 
přicházejí nejrůznější stížnos-
ti, podněty a  žádosti od obča-
nů. O tom, kolik jich vloni přišlo 
a  čeho se nejčastěji týkaly, jsme 
hovořili s  ředitelem Krajského 
úřadu Karlovarského kraje Ro-
manem Rokůskem.

Kolik jste v  uplynulém roce 
přijali podání?

Krajský úřad přijal vloni 172 po-
dání. Konkrétně se jednalo o  74 
stížností, 10 podnětů, 47 oznáme-
ní a  žádostí, 28 anonymních po-
dání a 13 petic.

Jak se podání vyřizují? 
Každé podání je u nás evidová-

no na odboru kontroly, který jej 
předává k prošetření kompetent-
nímu odboru, orgánu, instituci 
apod. Podání je obvykle vyřízeno 

do 30 dnů, přičemž vloni trvalo 
jeho vyřízení v  průměru 29 dnů. 
V  případě složitějších případů 
pak dochází k  prodloužení lhůty 
na 60 dnů. Stěžovatel je následně 
o výsledcích písemně vyrozuměn.

Kterých oblastí se podání nej-
častěji týkala?

Podání nejčastěji řešily odbory 
zdravotnictví, školství, dopravy 
a stavebního úřadu.

Jednalo se vždy o  oprávněná 
podání?

Z  celkového počtu 172 podá-
ní bylo 16 oprávněných, 16 čás-
tečně oprávněných a 57 neopráv-
něných. Zbylých 71 podání neby-
lo v kompetenci krajského úřadu, 
proto byly postoupeny jiným or-
gánům a  institucím, a  12 podání 
bylo založeno. 

V poslední době se pak setkává-

me s tím, že se na nás obracejí ob-
čané opakovaně s podáními, kte-
rá se nakonec ukážou jako neo-
právněná. Čas, který byl věnován 
jejich vyřizování, mohli úředníci 
využít smysluplněji.

Mluvil jste o tom, že se na vás 
občané obracejí opakovaně, 
vzpomenete si na nějaký případ 
z poslední doby?

Ano, tak například jeden z oby-
vatelů Šemnice na Karlovarsku 
nás několikrát upozorňoval na to, 
že přes most v obci jezdí náklad-
ní vozidla, která most neúměrně 
zatěžují, a že zde při manévrování 
dochází k ničení veřejného i sou-
kromého majetku. 

Zároveň si stěžoval na neschop-
nost, liknavost ale i nezájem Kar-
lovarského kraje o vyřešení toho-
to problémů. 

Jak jste v této věci postupovali?

No tak v prvé řadě bych rád řekl, 
že není pravdou, že by se Karlo-
varský kraj tímto problémem ne-
zabýval. Ba naopak. Již v prosinci 
minulého roku byly na most na-
instalovány fotopasti, které most 
nepřetržitě monitorují a z každé-
ho průjezdu vozidla pořizují 2 až 
3 snímky. 

Za tu dobu, co zde fotopasti 
jsou, bylo zaznamenáno necelých 
500 průjezdů nejrůznějších vozi-
del nákladního typu. Jak se nako-
nec ukázalo, z necelých 500 prů-
jezdů byla pouze tři vozidla vy-
hodnocena tak, že mohla při pře-
jezdu teoreticky překročit ma-
ximální přípustnou hmotnost. 
O enormním zatížení mostu tedy 
nemůže být řeč. 

Most je navíc pravidelně kon-
trolován ze strany Policie České 
republiky, která zde provádí kon-
troly minimálně jednou denně.

Ředitel krajského úřadu informuje:
Stížnosti, podněty a žádosti od občanů

Roman Rokůsek

V Y  S E  P T Á T E ,  H E J T M A N  O D P O V Í D Á

Pane hejtmane, proč se mění povrch vcelku pěkné silnice Ostrov 
nad Ohří-Karlovy Vary? Proč se neopraví silnice Ostrov-Velichov-
Jakubov? Ostrov nad Ohří-Hájek? Ostrov-Vykmanov? Ostrov nad 
Ohří-Hluboká? Prostě všechny silnice v okolí Ostrova? Děkuji za od-
pověď. Ivo Krejčí 

Vážený pane Krejčí, děkuji Vám za dotaz. Vzhledem k tomu, že silni-
ce č. I/13 z Karlových Varů do Ostrova nepatří Karlovarskému kraji, ný-
brž státu, obrátil jsem se s Vaším dotazem přímo na Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, které jí spravuje. Ředitel Správy Karlovy Vary, Bc. Lukáš 
Hnízdil, mne informoval, že k opravě silnice bylo přistoupeno na zá-
kladě diagnostického průzkumu zpracovaného akreditovanou labo-
ratoří. V úseku mezi Karlovými Vary a Borem byly zjištěny následující 
závady: kaverny, vysprávky, mozaikové trhliny, trhliny úzké podélné, 
trhliny úzké příčné, trhliny široké podélné, trhliny široké příčné, trhli-
ny rozvětvené příčné, vyjeté koleje, plošná deformace vozovky a ne-
spojení asfaltových vrstev. Silnice by měla být zprůjezdněna do za-
čátku srpna tohoto roku. V případě dalších dotazů kontaktujte, pro-
sím, Bc. Lukáše Hnízdila na e-mailu: lukas.hnizdil@rsd.cz.
Pokud se jedná o další silnice na Ostrovsku, které jsou naopak ve vlast-
nictví Karlovarského kraje, tak dle informací ředitele Krajské správy 
a údržby silnic Karlovarského kraje, Ing. Zdeňka Pavlase, v současné 
době probíhá oprava silnice č. III/22127 ve Velichově, v  rámci které 
by měly být staticky zajištěny kraje vozovky. Pro letošní rok je ještě 
naplánována oprava povrchu dvou úseků silnice č.  III/22127 na tra-
se Velichov–Radošov a oprava povrchu silnice č. III/0242 do Vykma-
nova. Ve všech třech případech dojde k položení nového asfaltové-
ho koberce. 

(pokračování z str. 1)
Soutěž Regionální potravina je 

projektem Ministerstva zeměděl-
ství určeným na podporu malých 
a  středních zemědělců a  produ-
centů potravin v jednotlivých kra-
jích České republiky. Letos se ko-
nala popáté. První výrobky, které 
v Karlovarském kraji získaly znač-
ku Regionální potravina, byly v ro-
ce 2010 například chléb Doktor 
vícezrnný z  karlovarské pekárny 
Trend, přírodní bylinný likér Golf 
z rodinné fi rmy Arnika v Drmou-
lu nebo kozí sýr Barbora z horské-
ho statku v Abertamech.  

Podle chebského řezníka Roma-
na Jelena, který vloni získal značku 

Regionální potravina na ořechový 
salám, úspěch v soutěži prodeji vý-
robku jednoznačně pomohl.

„Díky Regionální potravině a její 
publicitě se ořechový salám vyšvihl 
mezi naše nejprodávanější výrob-
ky. Jeho prodej po úspěchu vzros-
tl zhruba o 100 procent, a to se jed-
ná o dražší salám. Ukazuje se, že li-
dé si za ověřenou kvalitu a původ 
rádi zaplatí. Díky loňskému úspě-
chu jsme se také dostali na farmář-
ské trhy, a to až do Loun. A pro sa-
lám si k nám začali jezdit zákazní-
ci například z  Mariánských Láz-
ní nebo z Plzně. Celkově to naše-
mu ochodu pomohlo,“ upozorňu-
je Roman Jelen.  

Celkem devět potravin 
získalo značku kvality

Ministryně se zajímala 
o realizované projekty

Karlovarský kraj prostřednic-
tvím odboru správa majetku 
Krajského úřadu Karlovarské-
ho kraje nabízí pronájem neby-
tových prostor v  hlavní budově 
Krajského úřadu za účelem pro-
vozování kantýny. 

Záměr pronájmu nebytových 
prostor byl zveřejněn na úřed-
ní desce dne 30. 6. 2014 na do-
bu 30 dní, po kterou lze zasílat 
žádosti. Zájemci o pronájem na-

leznou veškeré potřebné infor-
mace na webové stránce www.
kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/
deska/Stranky/140630_PRON_
DV.aspx. 

S případnými dotazy se zájemci 
mohou také obrátit na Mgr. Sta-
nislava Kantnera, vedoucího od-
dělení evidence majetku odbo-
ru správa majetku, tel. 354 222 
569, e-mail: stanislav.kantner@
kr-karlovarsky.cz.

Krajský úřad pronajme
prostory pro kantýnu

Blažejský rybník, Za Údrčí, Tý-

niště, Lomnický rybník a  Vladař. 

První čtyři zmíněné lokace jsou 

od nynějška novými přírodními 

památkami na území Karlovar-

ského kraje, Vladař pak přírod-

ní rezervací. Chráněná území vy-

hlásil Karlovarský kraj v  souladu 

s  rozvojem soustavy chráněných 

území Natura 2000. 

Přírodní památka Za Údrčí je ob-
last na východ od Bochova, kterou 
tvoří komplex vlhkých luk a  rybní-
ků s  cennou fl orou a  faunou a  pře-
devším s  výskytem jednoho z  nej-
vzácnějších druhů motýlů v Evropě 
- hnědáska chrastavcového.

Lomnický rybník poblíž Dlou-
hé Lomnice a Blažejský rybník me-
zi Nežichovem a  Branišovem chrá-
ní rovněž hnědáska chrastavcového, 
kromě něj však také soubor celé řady 
významných biotopů a  rostlinných 
druhů. Přírodní památka Týniště je 
malá lokalita, jejíž centrum tvoří be-
zejmenný rybník na východ od Tý-
niště. V oblasti se vyskytuje význam-

ná populace kuňky ohnivé a  čolka 
velkého. V případě již existující pří-
rodní rezervace Vladař došlo k pod-
statnému rozšíření jejího území, by-
la tedy vyhlášena znovu. 

„Předmětem ochrany jsou zde cen-
ná lesní, ale i bezlesá stanoviště, kde 
rostou například orchideje vstavač 
kukačka nebo vzácný vstavač bledý, 
jehož výskyt je zaznamenán v našem 
kraji pouze v této oblasti,“ upozornil 
Martin Chochel z odboru životního 
prostředí krajského úřadu.

Začleňování nových území do sou-
stavy Natura 2000 postupně pokra-
čuje a kromě řady evropsky význam-
ných lokalit, které jsou již nyní for-
málně chráněny institutem základní 
ochrany, je i řada s vyšším statutem. 
Mimo působnost Správy CHKO 
Slavkovský les jsou to například 
přírodní rezervace Vysoký kámen, 
U  sedmi rybníků, Ostrovské rybní-
ky a další. Jak doplnil krajský radní 
Václav Jakubík, v současnosti se v re-
gionu, mimo území CHKO Slavkov-
ský les, nachází bezmála čtyřicet pří-
rodních památek a rezervací.

V kraji přibyly čtyři
nové přírodní památky  

Hejtman Josef Novotný zalo-

žil Nadační fond Josefa Novot-

ného, který se zaměří na po-

moc hendikepovaným dětem 

a seniorům, na podporu vzdě-

lávání a  sportu dětí a  mláde-

že. Hejtman bude na jeho účet 

každý měsíc posílat svůj posla-

necký plat.

 Josef Novotný tím zareagoval na 
dosavadní neexistenci zákonné 
úpravy, která by řešila platy po-
slanců, kteří jsou současně třeba 
ministry, primátory či senátory.

„Rozhodl jsem se před časem 
zůstat ve funkci hejtmana i  po-
slance. Zůstává mi tedy dvojná-
sobný objem práce, ale vzhle-
dem k  tomu, že naše legislati-
va stále neřeší platy v  případě 
souběhu funkcí, budu tzv. čistý 
plat poslance zasílat na účet no-
vé zřízeného nadačního fondu. 

O  příspěvky z  tohoto fondu bu-
dou moci žádat například rodi-
če hendikepovaných dětí nebo se-
nioři v nouzi. Pomoci chci ale ta-
ké talentovaným žákům škol ne-
bo mladým sportovcům,“ uvedl 
hejtman. 

Během letních měsíců bude 
fond zaregistrován u  soudu, na 
podzim se počítá s příjmem prv-
ních žádostí o fi nanční podporu. 

„Vyzývám samozřejmě i  všech-
ny ostatní politiky se dvěma pla-
ty a souběhem funkcí, aby společ-
ně se mnou do fondu přispívali 
a usnadnili tak život lidem, kteří 
nutně fi nanční pomoc potřebují,“ 
dodal Josef Novotný.

Žádosti o fi nanční podporu bu-
de správní rada fondu vyhodno-
covat jednou za čtvrt roku. For-
muláře pro žadatele budou k dis-
pozici na speciálně vytvořených 
webových stránkách.

Hejtman založil nadační fond 
na pomoc hendikepovaným

Blažejský rybník u Nežichova. Jedna ze čtyř nových přírodních památek
v Karlovarském kraji.                                                                                     Foto Václav Fikar

V závěru června se v Karlových 

Varech uskutečnil 5. ročník 

konference IMPA®, která před-

stavila řadu úspěšně realizova-

ných ICT projektů ve veřejné 

správě západních Čech.

Konference představila ICT 
projekty česko-německé spolu-
práce a seznámila veřejnost s ICT 

strategiemi Karlovarského a  Pl-
zeňského kraje i  některých pří-
hraničních německých krajů 
(Th ueringen, Sachsen). Vzájem-
ná výměna poznatků o  úspěšně 
fungujících projektech v  rámci 
konference má docílit zkvalitně-
ní služeb veřejné správy, doprav-
ní informatiky a pomoci veřejné 
správě k vyšší efektivitě za využití 
nejmodernějších technologií.

Zpestřením dvoudenní konfe-
rence byla komentovaná projížď-
ka regionálním vlakovým spo-
jem RegioShark z Karlových Va-
rů do Johanngeorgenstadtu, kte-
ré se jako průvodce zhostil Vla-
dimír Omelka, ředitel Krajského 
centra osobní dopravy ČD v Kar-
lových Varech.

„Chtěli jsme moderní soupravy 
RegioShark ukázat v  praxi, a  to 
s  možnostmi navazujícího spo-
jení v Německu. V kraji jich má-
me osm a není bez zajímavosti, že 
první vozidlo tohoto typu vyro-
bené na světě bylo dodáno právě 
nám. Má registrační číslo 001,“ 
řekl Vladimír Omelka.

Konference představila 
úspěšné projekty

Bývalá léčebna v Nejdku, dnes 

Zařízení následné rehabilitační 

a hospicové péče, prošlo zásad-

ní proměnou. Zrekonstruova-

ná budova s příjemnými interié-

ry se stala vyhledávaným místem 

pro rehabilitaci pacientů po úra-

zech a útočištěm nevyléčitelně 

nemocných. 

Zařízení nyní získalo prestiž-
ní certifikát zaručující klientům 
nejvyšší standardy péče. K získá-
ní akreditace muselo zařízení pro-
jít dvouletým náročným akredi-
tačním procesem Společné akre-
ditační komise, která zkoumá do 
nejmenších detailů kvalitu a bez-

pečnost poskytované péče. 
„Poskytujeme rehabilitaci po ná-

ročných operacích a přes 40 pro-
cent našich pacientů se po ukon-
čení léčby vrací zpět domů,“ uved-
la ředitelka zařízení Olga Po-
korná. Stoupající úroveň zaříze-
ní si pochvaluje také Karlovarský 
kraj. „Získání akreditace je jas-
nou známkou kvality, což by mě-
ly zohlednit i zdravotní pojišťov-
ny, které péči hradí. Kraj finančně 
podpořil opravy budovy a zaříze-
ní, ale jinak je organizace schopná 
hospodařit bez příspěvku z kraj-
ského rozpočtu,“ ocenil náměstek 
hejtmana Karlovarského kraje Mi-
loslav Čermák

LDN Nejdek získala 
prestižní certifi kaci

Účastníci konference IMPA® 2014 
na nádraží v  německém Johann-
georgenstadtu, kam je v  rámci 
praktické ukázky dovezl moderní 
vlak RegioShark. 
                                      Foto Václav Fikar

Konference IMPA. Mezi přednášejícími byli i náměstek hejtmana Kar-
lovarského kraje pro EU, legislativu a informatiku Martin Havel (druhý 
zleva) a náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro regionální roz-
voj Petr Navrátil (vpravo).

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová - Tominová navští-
vila v doprovodu náměstka hejtmana Miloslava Čermáka hned tři sociál-
ní zařízení v  Karlovarském kraji - SOS dětskou vesničku v  Doubí, Domov 
PRAMEN v Mnichově a společnost Český západ v Dobré Vodě na Toužim-
sku - plus klášter trapistů Nový Dvůr. „Snažím se objíždět kraje a řešit pro-
blémy přímo s poskytovateli sociálních služeb. Chci vidět realizované pro-
jekty a promluvit si s řediteli a tom, co by potřebovali a chtěli změnit,“ řek-
la po příjezdu do Varů. Během návštěvy Domova pro osoby se zdravotním 
postižením PRAMEN si prohlédla pokoje i společenské prostory klientek (na 
snímku). „Snažíme se klientkám život co nejvíce zpříjemnit, pořádáme pro 
ně různé akce,“ informovala ministryni ředitelka domova Monika Šumová.
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Díky kvalitně vybudované sí-

ti plynofi kace a několika dobře 

fungujícím systémům centrál-

ního zásobování teplem je Kar-

lovarský kraj jedním z regionů, 

které se mohou pyšnit čistotou 

ovzduší. Krajského radního Vác-

lava Jakubíka jsme se zeptali, 

zda má kraj ještě rezervy, které 

je třeba řešit.

„Problémem v  Karlovarském 
kraji jsou, stejně jako v celé repub-
lice, prachové částice. Ze strategií 
a  programů na zlepšování kvality 
a snižování imisí plyne, že v Karlo-
varském kraji je hlavním zdrojem 
znečištění ovzduší především do-
prava. Oblasti s větší zátěží pracho-
vými částicemi a dalšími znečišťu-
jícími látkami v  ovzduší kopíru-
jí hlavní dopravní tepny regionu.“

Jak se dá tato situace řešit?
V  připravovaném Programu pro 

zlepšování kvality ovzduší jsou 
uvedeny návrhy některých opat-
ření. Opatření jsou navrhována 
s ohledem na potřeby kraje a z ná-
vrhů vyplývá, že hlavní směr ke 
zlepšení kvality ovzduší, kterým by 

se měl kraj ubírat, je tedy například 
zvýšení intenzity čištění komuni-
kací, ekonomická podpora veřej-
né dopravy, výsadba izolační zele-
ně apod.

Ovlivňují kvalitu ovzduší v kra-
ji nějak zásadně také domácnos-
ti?

Domácnosti, resp. vytápění z do-

mácností není v našem kraji zásad-
ním faktorem, který by ovlivňoval 
kvalitu ovzduší. V krajích, kde ale 
je vytápění z domácností podstat-
ně větší problém, přispívají svým 
občanům na výměnu zastaralých 
kotlů v rodinných domech v rám-
ci tzv. „kotlíkové dotace“. Podpo-
ra je poskytována maximálně do 
výše 60 procent pořizovacích ná-

kladů jako investiční účelová do-
tace. Je ale třeba si uvědomit, že 
emise z lokálního vytápění (u kot-
lů na tuhá paliva) nejsou záležitos-
tí jen zastaralých kotlů, ale roli hra-
je také používání nekvalitního uh-
lí nebo mokrého dřeva, či dokonce 
spalování domácích odpadů. Pod-
le aktuálních údajů o stavu ovzdu-
ší a  podle údajů o  vlivu vytápění 
z domácností na kvalitu životního 
prostředí by však zavedení podob-
ného dotačního titulu zrovna v na-
šem kraji nepřineslo žádný výraz-
ný efekt.

Pokud by se však majitelé sta-
rých kotlů stejně rozhodli získat 
nějaký příspěvek na jejich výmě-
nu, co jim poradíte?

V současné době je možné na vý-
měnu kotlů žádat o příspěvek z do-
tačního titulu Nová zelená úspo-
rám, kde je možné získat příspě-
vek až do výše 55 procent uznatel-
ných nákladů. V příštím roce bude 
možné získat dotaci také z Operač-
ního programu životní prostředí. 
Přesná pravidla budou známa až 
po schválení příslušného operační-
ho programu.

Karlovarský kraj patří k regionům, 
které mají nejčistší ovzduší

Krajský radní Václav Jakubík.                                                             Foto Václav Fikar

Talentovaní žáci Prvního čes-

kého gymnázia Karlovy Va-

ry dosáhli mimořádného úspě-

chu. V silné konkurenci ostat-

ních škol na celostátní přehlídce 

Středoškolské odborné činnosti 

(SOČ) se neztratili, Thi Thu Giang 

Tran dokonce vybojovala 1. mís-

to a tím i nominaci na světovou 

přehlídku ve Spojených státech. 

Ústřední kolo soutěže student-
ských vědeckých prací se uskuteč-
nilo v polovině června v Plzni. 

První české gymnázium a Karlo-
varský kraj reprezentovali vítězo-
vé krajského kola SOČ, žáci septi-
my A: Th i Th u Giang Tran - Mo-
nika v  oboru Zdravotnictví s  pra-
cí „Deriváty ferrocenu a titanocenu 
jako potenciální protinádorová léči-
va“, Jáchym Kuba v oboru Chemie 
s prací „MikroRNA jako potenciální 
nádorové markery a jejich stanovení 
pomocí elektrochemických metod“ 
a dále Gabriela Randáková v oboru 
Filozofi e, politologie a  ostatní hu-
manitní a společenskovědní obory 
s názvem práce „Zdravotní pojiště-
ní: právo či povinnost?“

Všichni účastníci skvěle repre-
zentovali svou školu a region. 

Jáchym Kuba získal osmé mís-
to, Gabriela Randáková se umísti-
la čtvrtá a navíc dostala zvláštní ce-
nu. Byla navržena do soutěže o ce-
nu České hlavičky - SANITAS „Ži-
vot a zdraví člověka“.

Největšího úspěchu však na celo-
státní přehlídce SOČ dosáhla Th i 
Th u Giang Tran - Monika, která 
suverénním způsobem zvítězila ve 
svém oboru. Vlastní práci obhájila 
před komisí složenou z odborníků 
onkologického oddělení nemocni-
ce v Motole, experimentální medi-
cíny Akademie věd Praha a ze zá-
stupců královéhradecké farmaceu-
tické fakulty. 

„Její práce byla označena za do-
konalou, srovnatelnou s prací dok-
torandskou,“ uvedl ředitel gym-
názia Zdeněk Papež s  tím, že nej-
větším oceněním je širší nomina-
ce žákyně na účast ve světové pře-
hlídce, která by se měla konat příš-
tí rok v USA (Intel ISEF 2015 bude 
v Pittsburghu) a v Evropě (EUCYS 
2015 bude v Miláně, Itálie).

Monice i  Jáchymovi přispíval 
Karlovarský kraj od roku 2013 na 
dlouhodobou vědeckou stáž na 
Masarykově onkologickém ústavu 
v Brně. 

„Oba měli díky fi nanční podpoře 
Karlovarského kraje možnost pra-
covat na svém výzkumu v  Ústavu 
experimentální medicíny RECA-
MO při onkologické nemocnici na 
Žlutém kopci. Mladí stážisté se ak-
tivně podíleli na svěřených dílčích 
úkolech aktuální týmové vědecko-
výzkumné práce ústavu. Velký dík 
patří vedoucímu RECAMA, panu 
RNDr. Bořivoji Vojtěškovi, DrSc., 
dále konzultantům, kteří se odbor-

ně postarali o stážisty - Mgr. Marti-
nu Bartošíkovi, Ph.D. a Mgr. Mar-
tě Nekulové, Ph.D,“ upřesnil ředi-
tel gymnázia. 

Ten také ocenil odbornou pé-
či nejen konzultantů zmíněného 
ústavu, ale zejména bioložky Prv-
ního českého gymnázia Kateřiny 
Pavlasové, která pro vědeckou čin-
nost žáky získala a po celý čas jejich 
stáž organizačně zajišťovala, vědec-
ké práce žáků konzultačně vedla 
a na soutěž je připravovala. 

„Úspěch Prvního českého gym-
názia v Karlových Varech v 36. roč-
níku soutěže je společným vítěz-
stvím žáků, školy i kraje. Naše pod-
pora nadaným mladým lidem se 
skutečně zúročila,“ dodal náměstek 
hejtmana Karlovarského kraje Vác-
lav Sloup.   

Středoškolská odborná činnost 
patří k tradičním a prestižním sou-
těžím. Soutěžícím, kteří postoupi-
li do ústředního kola, otevírá cestu 
k dalšímu navazujícímu studiu ne-
jen u nás, ale i v zahraničí.

Vítěznou práci gymnazistky 
odborníci označili za dokonalou

Úspěšní studenti Prvního českého gymnázia Karlovy Vary. Zleva: Gabriela 
Randáková, Thi Thu Giang Tran - Monika a Jáchym Kuba. 

V Sokolově plánují denní 
stacionář pro handicapované

Divadlo, koncerty, taneční 

vystoupení i atrakce pro ma-

lé i velké. Tak vypadal 3. roč-

ník kulturně-zábavného fes-

tivalu Patafest, jehož cílem je 

podpora integrace lidí s  po-

stižením do přirozené komu-

nity občanů na Ašsku a Cheb-

sku. Festival se uskutečnil 

v červnu v areálu DOZP Pata 

u Hazlova.

 „Prostřednictvím osobní zku-
šenosti mohli všichni sdílet spo-
lečnou atmosféru akce, ve kte-
ré žádný hendikep nepředstavu-
je překážku, a kde si příležitost 
k  radosti může najít opravdu 
každý. Patafest 3 navštívila i mi-
nistryně práce a sociálních věcí 
Michaela Marksová-Tominová 
v doprovodu pana senátora Ne-
nutila,“ ohlédla se za festivalem 
Lucie Poláková z organizačního 
týmu festivalu, jehož motto zní: 
Být odlišný je normální.

Třetí ročník Patafestu mj. na-
bídl osmi stovkám návštěvíků 
výstavu kresleného humoru Th e 
Tap Tap načerno, obří bublifuk, 
chůzi po slackline, karaoke, pro-
jížďku na koni, kreativní a šper-
kařské dílny, pletení houpacích 
sítí či bubnovací dílnu. Nechy-
bělo také tradiční divadlo ani 
živé koncerty kapel 0609, Neza-
hráli či Dark Side Crew. 

Patafest 3 
přilákal 
stovky lidí

Nejrozsáhlejší den otevřených 

dveří ve své historii připravilo 

u příležitosti dvou letošních vý-

ročí (10. výročí převodu letiště 

z majetku státu do majetku kra-

je a 85. výročí zahájení výstavby 

karlovarského letiště v Olšových 

Vratech). Navštívilo ho zhruba 

4000 návštěvníků. 

Návštěvníci letiště a  fanoušci le-
tecké dopravy měli unikátní příle-
žitost prohlédnout si celý areál le-
tiště, včetně projížďky autobusem 
po letištních plochách - vzletové 
a  přistávací dráze. Zpřístupněny 
tedy byly prakticky veškeré prosto-
ry nového i původního terminálu, 

včetně míst, kam je za normálních 
okolností přístup veřejnosti i  ces-
tujícím zakázán či  omezen. 

Návštěvníci se tak mohli podí-
vat například do třídírny a  pro-
stor bezpečnostní kontroly zavaza-
del, posadit se do měkkých křesel 
ve VIP salónku nebo se seznámit 
s  fungováním zařízení na bezpeč-
nostní kontrolu cestujících. Také 
si prohlédli letištní techniku a na-
hlédli do jedné z původních staveb 
letiště - historického hangáru.

Společnost Letiště Karlovy Va-
ry ale připravila pro návštěvníky 
mnohem víc. Například speciální 
suvenýr - brožuru, kterou návštěv-
níci dostávali zdarma při vstupu. 

Vedle zmíněného si návštěvníci 
také prohlédli výstavu dokumen-
tů, fotografi í a  projektů z  histo-
rie a  současnosti letiště, stejně ja-
ko plány k budoucímu rozvoji in-
frastruktury letiště. 

„Vzhledem k nebývalému zájmu 
o prohlídku letiště ze strany veřej-
nosti, pro kterou byl den otevře-
ných dveří po delší době vzácnou 
příležitostí seznámit se s karlovar-
ským letištěm, zvažujeme pravi-
delné opakování dne otevřených 
dveří. Aby občané našeho regio-
nu mohli sledovat rozvoj a fungo-
vání letiště,“ říká obchodní a mar-
ketingový manažer společnosti Ra-
dek Zábranský. 

Davy lidí si prohlédly letiště zblízka

V  Sokolově vznikne denní stacionář pro občany s  mentálním a  kombi-
novaným postižením. Vznik stacionáře, který již odsouhlasilo sokolovské 
zastupitelstvo,  plně podporuje i hejtman Karlovarského kraje Josef No-
votný (na ilustračním snímku). Denní stacionář, který by mohl vzniknout 
v budově obývané občanským sdružením ZDRAPOSO v Gagarinově uli-
ci, by měl pomáhat rodinám, které pečují o handicapované dítě nebo do-
spělého. „Za sebe mohu říci, že naprosto podporuji jeho vznik a budu hle-
dat cesty k zajištění fi nancování,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Jo-
sef Novotný. 

N O V Ě  O T E V Ř E N Á  K A V Á R N A

CAFÉ MOSER
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Navštivte moderní kavárnu „Café Moser“, která byla vybudována v prostoru 
Návštěvnického centra. Hostům nabízíme příjemné posezení nejenom v interiéru kavárny, 

ale i na letní terase s výhledem na náměstí Ludwiga Mosera a křišťálové plastiky 
s fontánou. Lahodná káva a domácí koláče Vám jistě  zpříjemní Vaši návštěvu sklárny Moser. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Otevřeno 7 dní v týdnu 9:00 - 18:00 hodin

Kpt. Jaroše 46/19, 360 06  Karlovy Vary
Tel.: +420 353 146 132, museum@moser-glass.com

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM SKLÁRNY MOSER
EXKURZE  SKLÁŘSKÉ MUZEUM  PRODEJNÍ GALERIE  CAFÉ MOSER

 Klientům léčebny dlouhodobě nemocných   
v Dolním Rychnově pomáhá          
nejen lékařská péče a rehabilitace, ale i     
aktivní pobyt  

ŘŘŘeeedddiii ttteeelllkkkaaa   llléééčččeeebbbnnnyyy      
MMMaaagggdddaaalllééénnnaaa   RRRaaadddooošššooovvvááá       

DOP HC s.r.o., Bergmannova 140, Dolní Rychnov, www.dop-hc.cz 
tel.: 352 628 698, mob.: 739 457 565, e-mail: soc.pracovnik@dop-hc.cz 
 

         

Pacienti mohou tréno-
vat paměť, zapojit se do 
kondičního cvičení, 
vařit, péct, účastnit se 
muziko a arte terapie, a 
nebo hrát společenské 
hry. V létě zas mohou v 
zahradě hrát petangue a 
nebo pěstovat rostliny. 
A stejně jako v sále 
léčebny, tak i venku, jim 
zahrají pozvaní hudeb-
níci, mezi nimi i tak 
populární, jako byl loni 
Josef Zíma. 

Maggaagggggaaaaggggdaléna Radošoooooooooooooooovvvvvvvááááááááááááááááááááá

U nás se pacienti 
nenudí 

poskytuje své služby seniorům v jednolůžko-
vých pokojích s vlastním sociálním zařízením. 

Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou 
závislostí na péči druhé osoby (tzn. i ležící klienty).

Od 1. 1. 2013 poskytujeme nový druh sociální služby – domov 
se zvláštním režimem. Tuto službu poskytujeme  
seniorům s chronickým duševním onemocněním.

Domov pro seniory
 v Lázních Kynzvart 

Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cz web: www.domovkynzvart.cz

zv
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Obrazem: Večer Karlovarského 
kraje na filmovém festivalu

Lidé, kteří chtějí prožít zajíma-

vý večer, by si rozhodně nemě-

li nechat ujít příležitost navštívit 

zážitkovou restauraci Le Marché 

v Karlových Varech. Každý den 

v ní šéfkuchař restaurace Jan 

Krajč nabízí hostům jiné gur-

mánské menu, přičemž jeho ku-

chyně je navíc úplně otevřená.

„Host za námi může přijít do ku-
chyně a podívat se, z  jakých suro-
vin mu jídlo připravujeme. Může si 
s námi o svém jídle povídat a jeho 
přípravu v  kuchyni sledovat,“ vy-
světluje šéfk uchař Jan Krajč pojem 
„otevřená zážitková kuchyně“. 

Krajčova kuchyně stojí výhrad-
ně na kvalitních čerstvých surovi-
nách, aby jídlo bylo jedinečné svým 
vzhledem, vůní, konzistencí a chu-
tí. Složení menu se přitom řídí se-
zónou a  aktuální nabídkou čerst-
vých surovin od dodavatelů masa, 
ryb, zeleniny a ovoce z celého světa. 

„Protože menu není nikdy stej-
né, je u nás každý den premiérou. 
Každý den vlastně neseme kůži na 
trh. Aby jídlo v naší restauraci by-
lo především zážitkem, nikoliv jen 

jídlem, musíme denně obhajovat 
své umění,“ říká šéfk uchař restau-
race, který čerpá ze své bohaté ku-
chařské praxe v  předních českých 
i zahraničních hotelech a restaura-
cích. A  který je také autorem ku-
chařky „Snadná jídla v barvě, chu-
ti a konzistenci“ i bývalým foodsty-
listou časopisu Styl.

Kde hledá Jan Krajč inspiraci pro 
tvorbu zážitkového menu? 

„Samozřejmě se inspiruji všude, 
ale nakonec vařím podle své nálady 
a  fantazie. Jedná se o  mou kuchy-
ni,“ říká s tím, že tento koncept je 
jedinečný v tom, že odlišuje restau-
raci Le Marché na Mariánskolázeň-
ské ulici v Karlových Varech nejen 
od ostatních ve městě, ale v celém 
regionu.     

I  proto je nutné si místa v  re-
stauraci, která letos v květnu osla-
vila rok od svého otevření, rezer-
vovat předem (rezervační formu-
lář naleznete na webu restaura-
ce - www.le-marche.cz). Dvoucho-
dové obědové menu i večeři o třech 
chodech si v Le Marché můžete vy-
chutnat vždy od pondělí do sobo-
ty.                                                     (pr)

Každý den premiéra aneb 
zážitková restaurace Le Marché

Šéfkuchař karlovarské restaurace 
Le Marché Jan Krajč.

Sdružení českých spotřebite-

lů vyhlásilo 12. ročník soutěže 

„Spokojený zákazník Karlovar-

ského kraje“. Tuto cenu mohou 

získat malé, střední a velké firmy 

či podnikatelé z našeho regionu. 

Ocenění „Spokojený zákazník“ 
znamená, že firma, která ho získa-
la, trvale poskytuje kvalitní a spo-
lehlivé služby ve svém oboru a do-
káže naplnit očekávání zákazníka. 
Uděluje se na dva roky. Pro podá-
ní návrhu lze použít formulář na 
stránkách sdružení (www.kon-
zument.cz). Je třeba uvést jméno 
a příjmení navrhovatele s kontakt-
ní adresou, obchodní jméno navr-
hovaného podnikatele/firmy, jeho 
IČ, adresu provozovny a stručné 
zdůvodnění předloženého návrhu. 
Uzávěrka návrhů je 30. září 2014.

Spokojený 
zákazník 2014

Samostatná odborná práce (SOP) studenta Střední školy živostenské Soko-
lov Jana Lindnera získala 3. místo v soutěži SOP, kterou u oborů kuchař, číš-
ník, kadeřník a cukrář vyhlašuje Národní ústav vzdělávání v Praze. Do té-
to soutěže přihlásila sokolovská škola, vůbec poprvé ve své historii, za kaž-
dý obor jednu práci. Lindnerova uspěla, v září si v Praze převezme ocenění.

Bronz pro sokolovskou školu

Foto Stanislava Petele

Nejúspěšnější český a možná 

i středoevropský zpěvák vystou-

pí po letech opět v Karlových Va-

rech, stane se tak 16. října ve vel-

kém sále hotelu Thermal.

Jedná se o  jediné samostatné vy-
stoupení Karla Gotta v letošním ro-
ce u nás s výjimkou jeho bilančního 
turné po sportovních halách Čech 
a  Moravy. Koncert sice nebude tak 
velkolepý jako ty, které se uskuteč-
ní v rámci turné na hokejových sta-
dionech, ale bombastičnost velkých 
koncertů nahradí jedinečná až té-
měř komorní atmosféra Karlovar-
ského Th ermalu. Kdy umělec vy-
stupuje tak blízko divákům, že ne-
ní problém podívat se mu přímo do 
očí. Což většinou ve sportovních ha-
lách nelze.  A co mistr zazpívá? Sa-
mozřejmě, že nebude moct předvést 
ani zlomek ze své pětapadesátileté 
kariéry, ale protože v  letošním ro-
ce oslaví kulaté životní jubileum, tak 

i svůj repertoár zohlednil tímto smě-
rem a vybral to nejlepší. Zazní tedy 
ty nejoblíbenější vlastní písně dopl-
něné o hity světové klasiky. Jako do-
provod mistrovi poslouží Boom! 

Band Jiřího Dvořáka. Vstupenky lze 
koupit v předprodejních místech sí-
tě Ticketpro, nebo si je můžete ne-
chat poslat na dobírku až domů, po-
drobnosti na telefonu 603 889 845.

Vstupenky na Karla Gotta až domů

fo
to

: J
ak

ub
 L

ud
ví

k

easy patrový:
2

GSM: 602 480 321

BRIKETY

1 kg rašelinových briket 
= 2,5 kg uhlí

 www.djb-trade.com
 parimuchav@seznam.cz

 602 480 321

Výkup 
starého papíru

za 7 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 . s c h r o t t m o b i l . i n f o  
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AARAU,
ACUTE,

AULD, ETIN,
MITAS,
SNOUT

BICEPS SKOTSKÁ
SUKNĚ

OSOBNÍ
ZÁJMENO

ŠACHOVÝ
VELMISTR

VZLÉTNUTÍ
(MN. Č.)

BUJNÍ
KONĚ CHRČET ANGLICKY

AKUTNÍ
CHEM.ZN.
RADONU

PODNIK
V PRAZE

JEDNO-
BAREVNÝ KABELA NĚMECKY

S
MPZ 

DÁNSKA
SVŮDNÁ

ŽENA EVROPANKA

BRIT BODAVÝ
HMYZ

KAL

ALKIN

ŘÍMSKÝCH
1506

DŮVOD
TRESTU

1. DÍL 
TAJENKY

PŘESTO

BÝV.ZN.
AVIVÁŽE

ANGLICKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

CHEM.ZN.
HLINÍKU

TRPASLÍK

OMAMNÉ
LÁTKY

UKLID-
ŇOVAT
SPZ 

OKRESU
KARVINÁ

INICIÁLY
SPISOIV.
KUNDERY
ANGLICKY

NEBO

ZKRATKA 
LEHKÝCH
TOPNÝCH

OLEJŮ

CHEM.ZN.
TELURU

ÚSKOKY

NÁSTAVBA
NAD 

ŘÍMSOU

CHEM.
ZN. 

KRYPTONU

NĚMECKY
DĚDEČEK

AVŠAK

PARTNER
VOSKOVCE

MZDA

2. DÍL 
TAJENKY

BÍLÝ 
SPORT NÁJEZDNÍK 4. DÍL 

TAJENKY
DRUH

JAZZOVÉHO
ZPĚVU

ALKOHO-
LICKÝ
NÁPOJ

ŘÍMSKY
49

ZKRATKA
HORSKÉ
SLUŽBY
MUŽSKÉ
JMÉNO

ČESKÝ
HOKEJISTA
(MARTIN)

VZNEŠENÝ MOZARTOVO
JMÉNO

CHOROBA

CHEM.ZN.
RADIA

DIETLOVA
ZDRAVOTNÍ

SESTRA

ANGLICKY
ADAPTOVAT

VYMEZENÝ
PROSTOR

IRSKÁ
REPUB.

ARMÁDA
VAŘENÉ

VEPŘOVÉ

BĚLOVESKÁ
KYSELKA

POSVÁTNÉ
SLOVO

BUDHISTŮ
ZÁMEZÍ
VE HŘE

TVOŘIT
SOCHU

... 
CTI 

NETRATÍ

PRVNÍ
ŽENA

VÝCHODNÍ
NĚMEC

BOHATĚ
ROZVĚTVENÝ

BOJOVÝ
PLYN

ČESKÝ
MALÍŘ

JEZERO
V AUSTRÁLII

RUSKY
FILMOVÉ
PLÁTNO

VRHAT
INICIÁLY
LYŽAŘE
BAUERA

ZNAČKA
KOSMETIKY DÍTĚ SOUPUTNÍK

HROMU

ALPINIA

MALÉ 
PORANĚNÍ

REPTÁNÍ

ČESKÝ
ARCHIVÁŘ

MLADÁ
VĚTVIČKA

SOURO-
ZENEC

PRIMÁT

PROVDAT

VÝTVARNÉ
DÍLO

INDIÁNSKÁ
VESNICE

KÓD 
SAUDSKÉ

ARÁBIE

KOVBOJOVA
POMŮCKA

SPZ STARÉ
LˇUBOVNĚ

VŠECHNO

A SICE

CITOSL.
ODPORU

POROST
SAVCŮ

SPZ 
ROKYCAN

NORSKÝ
DRAMATIK

ODMÍTNUTÍ

RADIO-
LOKÁTOR

SLOVENSKÁ
PLOŠNÁ

MÍRA

ŠVÝCARSKÉ
MĚSTO

3. DÍL 
TAJENKY

ROZPOUŠ-
TĚTI SE
TEPLEM

ANGLICKY
ČENICH

ČAJOVÁ
RŮŽE

DŘÍVĚJŠÍ 
MAJETEK 
ZÁDRUHY

ZTLOUST-
NOUT

Křížovka o ceny 
POZORUHODNÁ MÍSTA 
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: Chebský hrad.

Výhercům, kterými jsou 
Ludmila Hladovská 
z Chebu, Miroslav Zálužský 
z Karlových Varů a Jiří Štolfa 
z Toužimi, gratulujeme. 
Zasíláme jim publikace 
o našem kraji.

Je opředena legendou, kte-
rá sahá až do bájných dob Artu-
šovských. Příběhem krále Trista-
na, potomkem krále Artuše, jeho 
dcery Alviny a  chlapce, kterého 
Tristan vyrval ze spárů medvě-
da – Ursina. Když Ursinus vyros-
tl v  muže, zatoužil po královské 
hodnosti. Aby jí dosáhl, oblou-
dil srdce princezny Alviny, která 
zatím vyrostla v  krásnou pannu. 
Protože však Tristan nedal svole-
ní k  nerovnému sňatku, rozhodl 
se Ursinus, že jeho dceru unese. 
Její srdce pak svádělo těžký boj. 
Láska k  otci ji držela pevným 
poutem k  domovu, avšak Ursi-
nova hrozba, že se před ní pro-
bodne dýkou, nebude-li mu po 
vůli, ji donutila, že se s  ním vy-
dala v dálnou cizinu. Přeplavili se 
přes moře, překonali hory, doly, 
dál a dál k východu, aby je královi 
poslové nedostihli. Až se dosta-
li do údolí Ohře… Vystoupili na 
neznámou horu, z  jejíhož teme-
ne se naskýtal široširý rozhled do 
kraje. A rozhodli se, že tady už zů-
stanou. Na této hoře Ursinus vy-
stavěl hrad...

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 6. 8. 2014 
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na 
poštovní adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika 
Severová, Závodní 353/88, 
36021, Karlovy Vary.

Němci - přítomnost a aktivity v regionuZdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. Desítky 

osobností, které každý den zachrání někomu z nás ži-

vot. Ať již instrukcemi z operačního střediska, při zá-

sahu v terénu nebo na operačním sále. Je nám ctí vám 

je představit.     

Co mě přivedlo k mé současné práci:
Před sedmi lety jsem nastoupil na záchrannou službu ja-

ko řidič-záchranář. Pro tuto práci jsem se rozhodl hned 
z několika důvodů. Určitě je to adrenalin, který s naší pra-
cí souvisí, dále je to možnost pomoci někomu, kdo ji po-
třebuje a zachránit mu život. Před dvěma lety jsem k prá-
ci řidiče-záchranáře začal organizovat také odborné zdra-
votnické dohledy na různých akcích. Co mě k tomu vedlo? 
Vlastně to byla potřeba ZZS KVK, kdy bylo nezbytné za-
vést systém a bezproblémový chod těchto akcí. 

S čím se setkáváme:
První náročnou záležitostí je organizace, rozmístění 

a správný odhad počtu záchranářů, kteří odborný zdravot-
nický dohled budou na akci poskytovat. U sportovních ak-

cí se samozřejmě nestaráme pouze o zá-
vodníky či hráče, ale také o všechny diváky, což pro před-
stavu znamená průměrně 2 až 5 tisíc lidí a každému z nich 
se může stát cokoli, proto musíme být připraveni na vše. 
Většina zbytečných úrazů se stává z důvodu nedodržování 
pravidel akcí – vstup na zakázaná místa či přecenění vlast-
ních možností.

Abychom ale nehovořili pouze o odborných dohledech, 
věnujeme se také prevenci a osvětě veřejnosti v oblasti po-
skytování první pomoci. Jak z výjezdů, tak ze zajištění akcí 
máme totiž zkušenosti s tím, že přihlížející nejsou ve větši-
ně případů schopni pomoci. Snažíme se tedy lidem vysvět-
lovat, jak se zachovat v situaci, kdy někdo potřebuje jejich 
pomoc a tu poskytnout, než na místo dorazí naše posádky“

Případ, který se mi vryl do paměti:
Jeden z obtížnějších případů se stal na motokrosovém zá-

vodě. Míst, kam je možné rozestavit posádky s vozy v blíz-
kosti trati je velmi málo. Závodník při skoku na překážce 
na trati špatně doskočil a upadl. Další za ním se nedoká-
zal vyhnout a přejel mu nohu tak nešťastně, že vše skonči-
lo otevřenou zlomeninou dolní končetiny. Pro záchranáře 
začal adrenalin. Museli se rychle dostat ze stanoviště, kte-
ré bylo na kopci nad tratí, přibližně tedy 50 metrů výško-
vého rozdílu. V tomto terénu se však nedá dojet k pacien-
tovi vozem, byť používáme techniku 4x4. Všechno potřeb-
né vybavení museli záchranáři snést. První problém byl, že 
závod stále pokračoval. Museli jsme pacienta co nejrych-
leji dostat z blízkosti závodní dráhy, abychom neohrožo-
vali ani jeho, ani sebe. Vzhledem k tomu, že se ale jedna-
lo o otevřenou zlomeninu, bylo nejdříve potřeba pacien-
ta stabilizovat a  dolní končetinu zafi xovat. Což byl dru-
hý problém, protože se vše odehrávalo v bahně, které bylo 
nad kotníky. Jednak neusnadňovalo práci a také bylo po-
třeba, aby se nedostávalo do rány. Ale ani tím problémy 
nekončily. Závodníka jsme zafi xovali do vakuové matrace 
a  do kopce, kde byla připravená sanitka, jsme jej museli 
vynést. Záchranka ho dovezla do nemocnice, kde šel rov-
nou na operační sál. Byť se jednalo o náročný zásah, vše 
dopadlo dobře.

Co mě má práce naučila:
Práce záchranáře samozřejmě pokoře a  úplnému pře-

skládání životních priorit. Zkušenosti z odborných zdra-
votnických dohledů navíc hledání rychlého řešení a kom-
promisů. Zajištění akcí totiž znamená být stále ve střehu 
a sledovat všechny zúčastněné a dohlížet na jejich zdraví. 
Většinou jde o komplikované terény, nebo  se obtížně k pa-
cientovi dostáváme. 

Čemu se věnuji ve volném čase:
Vzhledem k mému pracovnímu vytížení mi volného ča-

su  moc nezbývá, ale i přesto se snažím volný čas co neje-
fektivněji využít  například sportem, cestováním a také tro-
chou relaxace.

S E R I Á L  K R A J S K Ý C H  L I S T Ů

Zachraňují naše životy

Jméno: Miroslav Čvančara
Věk: 37 let
Znamení: rak
Záchranářem jsem od roku: 2007 - řidič-zá-
chranář, 2012 - referent zdravotnických asisten-
cí a dohledů

P Ř E D S T A V U J E M E  N Á R O D N O S T N Í  M E N Š I N Y  V   K R A J I

Dovolte, abychom představi-
li činnost a aktivity naší němec-
ké menšiny v Karlovarském kraji, 
kterou ve Výboru pro národnost-
ní menšiny zastupuje paní Krista 
Hrubá ze Společnosti Balthasara 
Neumanna v Chebu.  

Tato společnost byla založena 
v červnu 1992 s cílem odstraňová-
ní předsudků, které mezi českými 
občany a  občany Německa byly, 
a zachování a další rozvoj „Cheb-
ského-Egerlandského“ kulturního 
dědictví. Je dobře, že jsou odstra-
ňovány předsudky minulosti a od-
straňují se překážky pro vzájem-
né porozumění mezi oběma náro-
dy, zvlášť, když jsme sousedy. Ne-
boť když se s někým přátelím, stý-
kám, pak nemůže být můj nepří-
tel. A mnoho projektů“ příhranič-
ní spolupráce, např. Hudba nezná 
hranic, to jen dokazuje.

Společnost Balthasara Neuman-
na má dva nositele:

1. Bund der Deutschen Land-
schaft  Egerland (BdD-LE) – Svaz 
Němců žijících v Čechách 

2. Eghalanda G´moi – dřívější 
rodáci – Chebané.

BdD-LE má šest místních sku-
pin: skupina Cheb, Skalná, Soko-
lov, Karlovy Vary, Nejdek a Nečti-
ny. Naše činnost se zakládá na bá-
zi kulturní s našimi občany a bý-
valými rodáky (Chebany) a všemi, 
co dobré vůle jsou a  chtějí vědět 
pravdu a spolupracovat pro poro-
zumění obou národů.

Ve Společnosti Balthasara Ne-
umanna se skupina Cheb schází 
každé druhé úterý v  měsíci. Spo-
lečnost Balthasara Neumanna, 
pod záštitou německého velvysla-
nectví v Praze, pořádá kurzy něm-
činy ve školním roce pro dospělé 
– začátečníky i pokročilé. 

Máme také patronát nad 13. ma-
teřskou školou v Chebu, kde se dě-
ti učí německy, protože nejrychleji 
se jazykům učí mládež. Jako člen-
ka výboru se zúčastňuji všech akti-

vit  a  zasedání. Za celá ta léta jsem 
z  důvodu nemoci chyběla jen 1x. 
Aktivně se podílíme i na Dni ná-
rodnostních menšin svými ukáz-
kami hry na citeru a zpěvem eger-
landských písní i  ženským sou-
borem Heimatchor z Kraslic. Po-
kračovatelem citeristky, paní Bertl 
Růžičkové z Nejdku, je mladý Voj-
těch Šulko z Nečtin.

Pořádáme  také vzdělávací semi-
náře pro seniory, kde jsou členové 
také informováni, kromě kultur-
ních akcí, o činnosti výboru Mgr. 
Pavlem Vaculíkem, jeho tajemní-
kem.

Též se pořádají výstavy, např. 
100 let Eghl. Gmoi = 100 let Cheb-
ských spolků. Tuto výstavu navští-
vil i Výbor pro národnostní men-
šiny, který se účastnil 16. 5. i po-
dařených oslav Dne matek v Kras-
licích, kde místní organizace Kul-
turního sdružení občanů ČR ně-
mecké národnosti, v  partnerství 
se Sdružením seniorů Klingenthal, 
vyvíjí mnoho aktivit, za což pat-
ří dík p. Edeltraud Rojíkové a  je-
jím dětem - p. Soně Šimánkové 

a  dr. Petru Rojíkovi. Nyní probí-
hala výstava Toni Eckert – obrazy 
a  plastiky. Umělce narozeného r. 
1936 v Mariánských Lázních, kte-
rý vystavoval v Německu, Rakous-
ku, Maďarsku, Čechách, ve Francii 
a dalších zemích. 

Jinou aktivitou jsou přátelská se-
tkávání v  Domě Balthasara Neu-
manna v  Chebu. Přátelé z  Čech, 
Moravy a Slezska při seniorských 
seminářích, ale i  v  Lokti, Nejd-
ku, Kraslicích a v Chebském dvo-
ře v  Karlových Varech u  rodi-
ny p. Wernera Krause. Jsme činní 
rovněž v  charitě a  v  ochraně zví-
řat, účastníme se poutí českoně-
meckého porozumění aj. Vydává-
me regionální časopis (měsíčník) 
v němčině – Eghl. Bladl a provo-
zujeme i  webové stránky www.
egerlaender.cz, kde jsou uvedeny 
termíny našich akcí a zájemci zde 
naleznou veškeré další informace 
o naší aktivní činnosti a mnoho ji-
ných zajímavostí.     Krista Hrubá, 

členka Výboru pro národnostní 
menšiny při Zastupitelstvu

Karlovarského kraje

Bertl Růžičková

Zdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. Desítky cí se samozřejmě nestaráme pouze o zá-

S E R I Á L  K R A J S K Ý C H  L I S T Ů
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Naše kolegyně

Romana Kuchenreuther

vám ráda poradí česky!

Marktredwitz

Cheb

Sokolov
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30%50%70%
ihned platné slevy

ve všech našich odděleních!
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Upřímně jsem se snažil vyhnout 
tomu, abych reagoval na kolegy za-
stupitele, napadající politicky velmi 
naivně komunisty. Článek předse-
dy klubu ODS mne k porušení této 
snahy donutil. Nejen, že kolega za-
stupitel opakuje zprofanované po-
liticky nekorektní úvahy, ale svým 
pohledem do minulosti pomíjí řeše-
ní aktuálních úkolů v budoucnosti. 

Nabyl jsem dojmu, že tragický vo-
lební výsledek ODS, vlastně u všech 
typů voleb v  posledních letech, ge-
neroval oprášení prastarých proti-
komunistických hesel z počátku 90. 
let, jako představení nového politic-
kého potenciálu argumentace pra-
vice. Bohužel, je v  tom vidět pouze 
politická prázdnota. Řada dnes ře-
šených vážných problémů má pů-
vod v době vlády ODS. Při pouká-
zání na tuto skutečnost pak slyšíme; 
nevracejte se stále do minulosti. Pak 
najednou se ODS vrátí svojí argu-
mentací více jak o 50 let zpět a  ří-
ká: nesmíme zapomínat. Je to zce-
la komické.  

Důležitou je pro nás všechny spí-
še budoucnost. Jak se podaří řešit 
problémy, které před krajem vyvsta-
nou. Důležitou a  prioritní oblastí 
je bezesporu zdravotnictví. Stabili-
zace Karlovarské krajské nemocni-
ce, a.s. je nutností a základním kro-
kem k  zabezpečení péče o  zdraví 
v našem kraji. Kupodivu zastupite-
lé ODS tento krok nepodpořili. Je už 
celkem jedno, jestli chtěli delší dis-
kusi nebo kratší, zda se budou scho-
vávat za spoustu jiných důvodů, ale 
prosté hlasování o fi nančním zabez-
pečení nemocnice nepodpořili. Jsou 
přece opozice. To občanům jistě po-
může, když potřebují akutní lékař-
skou pomoc pro sebe nebo pro své 
blízké. Řešení koncepce zdravotnic-
tví v kraji, a to za účasti všech zde 
působících zdravotnických subjek-
tů, je jedním z  nezbytných úkolů. 
Bude si s ním muset poradit asi ko-
alice sama.

Další oblastí, která čeká na zásad-
ní řešení, je rozvoj a údržba silnič-
ní sítě. Co motoristů má oprávněné 
kritické připomínky ke stavu komu-
nikací. V  kritice je na jednání za-
stupitelstva s  nimi zajedno i  ODS. 
Když se hlasuje, jak zabezpečit zlep-
šení uvedeného stavu tím, že se na-
ší společnosti, pod kontrolou zastu-
pitelstva, dá do správy jako závazek 
veřejné služby ona silniční síť, pan 
zastupitel najednou opět není pře-

svědčen o tom, že se jedná o nutné 
řešení a nedá svůj hlas tomuto kro-
ku. A opět může být uváděna řada 
důvodů proč ne a  ne podpořit ně-
co, co by občanům zlepšilo jejich 
každodenní život. KSČM podpo-
řila krok směřující k  zajištění kva-
litní opravy komunikací a zajištění 
zaměstnanosti v  kraji tím, že svo-
ji vlastní společnosti svěříme tuto 
práci formou závazku veřejné služ-
by. A tak bychom mohli pokračovat. 
Ale myslím, že to není účelné.

Mimo uvedené problémy, které 
musí v dalším období zastupitelstvo 
kraje řešit, čeká zastupitele také ob-
last školství, která je zcela pochopi-
telně dynamicky se vyvíjející  oblas-
tí reagující na potřeby společnos-
ti. Snad pan zastupitel neskončí za-
se u toho: odvolejte toho a toho. Již 
opozice navrhovala odvolat celou 
řadu zastupitelů koalice z rady kra-
je. A u toho většinou končí diskusi. 

Školství musí fungovat tak, aby 
dokázalo reagovat na současné po-
žadavky vývoje. Počet žáků a  stu-
dentů bude zcela jistě kolísat dle sí-
ly nastupujících ročníků, ale kvali-
ta vzdělávání musí jedině růst, po-
kud chceme zachovat krok s  okol-
ním světem. Jsem přesvědčen o tom, 
že musíme hledět do budoucnos-
ti a z  tohoto pohledu řešit budoucí 
problémy. Vyzývám k tomu všechny 
kolegy zastupitele.

Vstříc budoucím úkolům
Josef Murčo,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Náš kraj patří dlouhodobě k nej-
navštěvovanějším regionům v  naší 
republice. Abychom si udrželi úro-
veň poskytovaných služeb a  přilá-
kali ještě více hostů, čeká nás řada 
důležitých úkolů.

V první řadě je nezbytné udržovat 
vnímání regionu v duchu tradiční-
ho českého lázeňství, s další nabíd-
kou možností pro krátké i delší po-
byty. Rovněž bychom měli opako-
vaně a pravidelně propagovat mož-

nosti relaxace, turismu a  místních 
kulturních a  společenských akcí. 
Vždyť Karlovarský kraj nejsou „jen 
lázně“.  

Náš kraj má kvalitní síť moder-
ních cyklostezek, jsou zde možnos-
ti ke koupání a provozování dalších 
rekreačních sportů. Proto je třeba 
využít zvýšeného zájmu o  aktivní 
trávení volného času a nabízet zá-
jemcům i  tyto možnosti. Nesmíme 
zapomínat ani na rodiny s  dětmi. 
Pokud se u nás bude líbit dětem, rá-
dy se k nám v dospělosti vrátí a bu-
dou připomínat sobě a  svým po-
tomkům hezké chvíle, které tu za-
žily. Pro úspěšný rozvoj cestovního 
ruchu je potřebné udržovat a  roz-
šiřovat nákupní možnosti, dostup-
nou cenovou úroveň služeb a zpří-
stupnit náš kraj všem věkovým sku-

pinám. Samozřejmě nesmíme za-
pomínat ani na zlepšení dopravní 
infrastruktury. Potřebujeme rovněž 
využít každé příležitosti pro propa-
gaci kraje, počínaje světovou výsta-
vou EXPO 2015 v Miláně, přes kaž-
doroční kulturní a  společenské ak-
ce pořádané v kraji s využitím všech 
marketingových strategií.

Zapomenout nesmíme ani na péči 
o památky. Chceme úspěšně dokon-
čit zápis Lázeňského trojúhelníku 
a  Hornické kulturní krajiny Kruš-
nohoří /www.montanregion.cz/ do 
Seznamu světového kulturního dě-
dictví UNESCO.

Myslím si, že obliba Karlovarské-
ho kraje roste podle toho, jakým 
způsobem přijímáme návštěvníky 
a co jim můžeme nabídnout. To ale 
v podstatě záleží na každém z nás.

Turistům máme co nabídnout, 
čeká nás ale ještě mnoho práce

Edmund Janisch,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Inovační vouchery, který-

mi Karlovarský kraj finančně 

podporuje spolupráci inovač-

ních firem s vysokými školami, 

úspěšně využívají již třetím ro-

kem místní podniky z výrob-

ních i nevýrobních odvětví.   

„Převážně se jedná o malé nebo 
střední firmy, ale podporu může 
získat i velká firma, pokud k pří-
spěvku přidá ještě stejnou část-
ku ze svých zdrojů,“ uvedl Pe-
tr Navrátil, náměstek hejtmana. 
Jednou ze společností, která pat-
ří do této kategorie a která v roce 
2012 získala a výhodně zužitkova-
la inovační voucher, je Momenti-
ve Specialty Chemicals, a.s.

Firma navazující na dlouhole-
tou tradici chemické výroby v So-
kolově je významným středoev-
ropským výrobcem a vývozcem 
produktů z kyseliny akrylové a je-
jích dalších sloučenin. Finanč-
ním a majetkovým propojením 
s významnou americkou chemic-
kou společností – uznávaným líd-
rem v oblasti speciálních chemi-
kálií a materiálů - se dále upevnila 
pozice společnosti zejména v Ev-
ropě.

Odpady z výroby akrylových 
sloučenin v Momentive jsou likvi-
dovány v oxidačních spalovnách, 
které dále zpracovávají odpad-
ní vody, destilační zbytky a něko-
lik druhů odpadních plynů. Pro-
voz těchto jednotek je však znač-
ně energeticky nákladný, proto-

že spotřebovávají velké množ-
ství zemního plynu a zatěžují ta-
ké životní prostředí emisemi oxi-
du uhličitého. Proto firma hle-
dá technologie, které by energe-
tickou náročnost snížily, a to při 
současném dodržení emisních li-
mitů. 

Jako vhodné řešení se ukáza-
la instalace dodatečného zařízení 
(katalytická oxidační jednotka), 
které může pracovat při nižší tep-
lotě, a tedy i nižší spotřebě paliva, 
a významně tak přispěje k zefek-
tivnění procesu. 

„Technologie katalytické oxida-
ce je poměrně rozšířená, ale odpa-
dy vznikající zde u nás v Momen-
tive jsou specifické a vyžadují uši-
tí procesu na míru,“ říká Jan Ná-

jemník, ředitel pro procesní tech-
nologie.

Aby firma získala přehled 
o technické proveditelnosti a pří-
padné finanční náročnosti náhra-
dy stávající spalovny, oslovila pra-
covníky Vysokého učení technic-
kého v Brně, konkrétně pracoviš-
tě Ústavu procesního a ekologic-
kého inženýrství, které disponuje 
širokým know how v této oblasti. 

Předmětem projektu bylo polo-
provozní odzkoušení nové tech-
nologie na jedné ze spalovacích 
jednotek v areálu Momentive 
v Sokolově, což znamenalo sérii 
technických měření a dlouhodo-
bý zátěžový test. Po ukončení po-
loprovozní zkoušky byly posou-
zeny ekonomické faktory navrže-
né technologie, investiční náklady 
a byl navržen další postup při ře-
šení návrhu katalytického reakto-
ru na spalovací jednotce.

„Řešitelé úkolu pro nás navrh-
li, vyrobili a instalovali polopro-
vozní reaktor pro zpracování od-
padního plynu ve spalovací jed-
notce v našem závodě v Sokolo-
vě. Naměřené hodnoty vyhověly 
platným emisním limitům a uká-
zaly, že instalace zařízení je mož-
ná. Výsledky testů budou použity 
pro návrh inovativního způsobu 
likvidace odpadů a projekt bude 
zařazen do dlouhodobého plánu 
investic. Budeme tak zase o něco 
více konkurenceschopní,“ zhod-
notil spolupráci s výzkumníky 
z VUT v Brně Jan Nájemník.

Jak využili inovační vouchery
K A R L O V A R S K Ý  K R A J  P O D P O R U J E  V Ý Z K U M  F I R E M

To, že je tento nadpis pravdivý, by 
vám potvrdil každý senior z  vlast-
ní zkušenosti. Dnešní uspěchaná 
doba plná nových technologií a in-
ternetu, jejichž uživatelé jsou nejví-
ce mladí lidé, je sice hezká věc, ale 

přesto stále platí, že osobní přístup 
a kontakt žáka s učitelem je vklad 
do nové mladé generace. 

Rodina a škola musí být propoje-
ny, stavebním kamenem je základ-
ní školství, kde jsou dětem pokládá-
ny návyky v budoucím studiu i do 
života. Dobré a  kvalitní vzdělá-
ní je branou k  úspěšnému pracov-
nímu uplatnění. Ne všechny ško-
ly jsou stejně kvalitní nebo nabíze-
jí atraktivní obory. Každý rodič by 
měl dobře zvažovat, jaké vzdělání 
je pro jeho dítě nejpřínosnější, jaký 
má talent a co jej baví. 

Dnes je vzdělání přístupné všem,  
a  to i  seniorům na tzv. univerzi-
tách třetího věku. I senioři tak mají 
možnost dále prohlubovat své zna-
losti. Sám dlouhodobě podporuji 
více peněz pro mateřské, základní 
i  střední školy v Karlových Varech 
a jejich výběr je široký. Ale jedinou 
vysokou školu, která má v  našem 
kraji i  své sídlo a  vedení, je Vyso-
ká škola Karlovy Vary, která posky-
tuje ucelené vysokoškolské bakalář-
ské vzdělání právního směru v ná-
vaznosti na systém vzdělávání uni-
verzitního. 

Vzdělání a znalosti jsou na celý život
Richard Ullisch,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Potřebou každého člověka je kva-
litní rodinné společenství, které mu 
musí umět poskytnout pocit bezpe-
čí, jistoty a rodinného zázemí. Ro-
dina tak svým významem umožní 
kvalitní a plnohodnotný rozvoj ne-

jen dětí, ale i dospělých. Ne všech-
ny děti měly možnost žít v harmo-
nické a plnohodnotné rodině, proto 
i pozdější naplnění funkčnosti rodi-
ny může být pro ně podstatné. 

Nejen v dětství, ale i v průběhu ži-
vota získává člověk nové podněty 
a zkušenosti jako partner nebo ro-
dič. Proto je důležité, aby i  senioři 
zůstali zařazeni do rodinného živo-
ta, realizovali se aktivně ve vlastní 
rodině, přímo měli možnost ovliv-
ňovat rozvoj uvnitř rodinné jed-
notky a  podělili se o  své znalosti 
a schopnosti s mladší generací. 

Na druhou stranu senioři mu-
sí pociťovat zpětně užitek z  rodin-
né soudržnosti, péči, pocit bezpečí 
a  ochrany. Nejpodstatnějším poci-
tem pro seniory bývá možnost po-
dílet se na spolurozhodování v  ro-
dinných záležitostech.

 Rodič nebo prarodič se totiž s po-
tomky identifi kuje, a pokud potom-
ci splní jejich očekávání, utužuje 
a  stvrzuje to vzájemné rodičovské 
a  sociální vazby. Nezapomínejte, 
že jak rodičům, tak i  prarodičům 
leží na srdci prestiž vlastní rodiny 
a blízkého okolí. 

I senioři vytvářejí rodinu jako instituci
Marian Odlevák,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Chtěla bych se s vámi podělit o své 
rozčarování z  hospodaření Karlo-
varského kraje v  čele s hejtmanem 
a  poslancem Josefem Novotným. 
Jde totiž o veřejné prostředky, tedy 
peníze nás všech. Zákon v kontex-
tu s nimi jasně stanovuje, že se mají 
vynakládat účelně, efektivně a hos-
podárně. Pod stávajícím vedením 
Karlovarského kraje se tak ale, bo-
hužel,  neděje. 

Jeden příklad za všechny. Na roz-
voj dopravní infrastruktury, silnic 
II. a  III. třídy, čerpala příspěvko-
vá organizace Karlovarského kraje 
Krajská správa a údržba silnic do-
tace z Evropské unie. Audit minis-
terstva fi nancí ale zjistil, že zadava-
tel při projektech nedodržel zásady 
transparentnosti, rovného zacháze-
ní a  diskriminace, což mohlo mít 
vliv na výběr dodavatele. 

Na základě těchto a  dalších po-
chybení musí kraj zaplatit devět 
platebních výměrů za celkem cca 
19,5 milionů korun. A  jako kdyby 

daná sankce nestačila a  na úřadě 
bylo málo odborníků, krajský úřad 
si na odvolání proti platebním vý-
měrům najal advokátní kancelář. 
Pracovala pro něj od 13. ledna do 
7. února, tedy necelý měsíc, a za tu 
dobu si vyfakturovala částku 643 
tisíc korun. Budiž ke cti krajského 
úřadu, že alespoň provedl poptávku 
na výběr advokátů, ale proč vybral 
kancelář účtující si 3 tisíce korun + 
DPH na hodinu, když byly i levněj-
ší nabídky, mi nepřipadá hospodár-
né a především podivné. 

Vlastní odborník, menší odbor-
ník? 

Sedm let jsem byla starostkou 
Horního Slavkova. Odvolání pro-
ti platebnímu výměru psali naši 
zaměstnanci, úředníci v  čele s  ta-
jemníkem města. Bylo to levnější 
a  úspěšné. Dostatečným aparátem 
zcela jistě disponuje i Krajský úřad 
Karlovarského kraje, využívá se ale 
jen někdy a někde. 

Nedávno jsme se třeba na zastu-
pitelstvu zabývali odvoláním pro-
ti platebnímu výměru, který podal, 
ale také přímo vypracoval, odbor 
školství krajského úřadu. Proč to 
i u jiných odvolání nedělají vlastní 
lidé? 643 tisíc, které za ani ne mě-
síční práci požadovala advokátní 
kancelář, znamená - přepočteno na 
rok - průměrný měsíční plat 53 ti-

síc korun! Kolik lidí v  zaměstnání 
v jednom z nejchudších krajů v ČR 
má takové peníze? Jsou snad úřed-
níci na kraji menší odborníci než 
experti najatí? 

Z cizího krev neteče
Ale budiž, ještě se na celou věc 

zkusím podívat shovívavěji. Třeba 
šlo o rozpočtově vázané peníze, kte-
ré nelze využít na mzdy, ale na ná-
kup služeb. Jenže i tak! Za 643 tisíc 
korun by se přece daly pořídit služ-
by, které je skutečně třeba a budou 
mít požadovaný efekt. Přístup ve-
dení kraje však spíš ukazuje na to, 
že si u veřejných peněz je vědomo, 
že nejdou z jeho vlastní peněženky. 
A tak je tolik neřeší. Každý rozum-
ný člověk by si zcela jistě rozmys-
lel, když by měl z vlastního zapla-
tit právníkovi za necelý měsíc práce 
víc než půl milionu korun. Vedení 
krajského úřadu však na moje do-
tazy, které i v této věci pokládám na 
zastupitelstvu, neodpovídá. 

Myslí si snad vedení kraje, že pří-
stup řádného hospodáře a  hájení 
zájmů občanů Karlovarského kra-
je, ke kterým se před dvěma lety za-
vázalo při složení slibu zastupite-
le, vypadá jako mlčení? Že jde fakt, 
že se tak trochu vyhodilo z okna víc 
než půl milionu korun, „vymlčet“? 
S  tím rozhodně nemůžu souhlasit. 
Budu se ptát dál.  

Jak Karlovarský kraj hospodaří?
Jana 
Vildumetzová,
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje

Byl jsem zděšen, když jsem zjistil, 
že Zastupitelstvo města Horní Slav-
kov odsouhlasilo před časem neob-
vyklý fi nanční dar ve výši 100 ti-
síc korun za činnost starostky měs-
ta Mgr. Vildumetzové, která na-
víc sama hlasovala pro tento způ-
sob vynaložení veřejných prostřed-
ků. Věcí se zabývalo dokonce Minis-
terstvo vnitra ČR, které doporučilo 
usnesení zastupitelstva města č. ZM 
VI/13/117 ze zasedání dne 30. pro-
since 2013 zrušit. 

Překvapilo mě také, že před pod-
zimními volbami do poslanec-
ké Sněmovny dostali občané Hor-
ního Slavkova dopis, v  němž čle-
nové rady města doporučují volbu 
Mgr. Vildumetzové coby poslanky-
ně, která by kupodivu zároveň zů-
stala starostkou Horního Slavkova!  
A  není to snad právě Mgr. Vildu-
metzová, která u ostatních kumula-
ci funkcí snáší jen velmi špatně? Ta-
ké tady samozřejmě vyvstává otáz-
ka, kdo rozeslání dopisu všem obča-
nům zaplatil.

Tatáž Mgr. Vildumetzová nyní 
vyjadřuje své rozčarování z  hospo-
daření Karlovarského kraje. Jako 

by to snad nebyla ona (mimo jiné 
členka fi nančního výboru krajské-
ho zastupitelstva), kdo má společ-
ně s ostatními krajskými zastupite-
li k dispozici potřebné údaje a pra-
videlně schvaluje vynakládání ve-
řejných prostředků z krajského roz-
počtu. Stejně tak rozčarován jsem já 
z  toho, že bývalá starostka Horní-
ho Slavkova neuhlídala vlastní Zá-
kladní uměleckou školu Horní Slav-
kov, která bude muset za porušení 
rozpočtové kázně zaplatit 1,6 mili-
onu korun. 

Mgr. Vildumetzové se nelíbí, že si 
Krajská správa a údržba silnic na-
jala právní služby advokátní kance-
láře, jež vypracovala devět odvolání 
proti platebním výměrům z auditů 
projektů ROP. Za 212,5 hodiny prá-
ce bylo advokátní kanceláři uhraze-
no přes 600 tisíc korun, přesně 2 500 
korun za hodinu plus DPH. Služ-
by jiných kanceláří přitom stojí ješ-
tě podstatně více. Výsledkem prá-
ce specialistů na evropské právo je 
úspora ve výši 95,1 milionu korun! 
Mnohdy nesmyslně udělované po-
kuty za pochybení v  projektech to-
tiž původně dosahovaly 114,6 mili-
onu korun, po prominutí činí odvod 
19,5 milionu korun. 

Práci měli podle Mgr. Vildumet-
zové zastat právníci krajského úřa-
du. Už od dubna 2012, kdy krajské 
projekty dotované z EU prověřova-
li auditoři najatí ministerstvem fi -
nancí a  později auditoři Evropské 
komise, fungovala pracovní skupi-

na krajského úřadu, která společ-
ně s KSÚS zpracovávala stanoviska 
ke zprávám z auditů. Všichni krajští 
zastupitelé dostali k  dispozici CD, 
které obsahovalo kromě jiného 317 
důkazů k podaným odvoláním pro-
ti platebním výměrům. Důkazy při-
pravila uvedená pracovní slupina ve 
spolupráci s KSÚS.  Není ale možné, 
aby se 4 právníci krajského úřadu, 
kteří pracují na plný úvazek a mu-
sí ročně posoudit nebo vypracovat 
850 návrhů smluv, přes 230 legisla-
tivních návrhů vlády, 120 vymáhá-
ní dluhů Karlovarského kraje nebo 
vést desítky odvolacích řízení a pro-
vádět kontroly v obcích, ještě specia-
lizovali na evropské právo. Je vidět, 
že práce mají víc než dost.

Materiál týkající se podaných od-
volání a příspěvku na právní služby 
dozoroval náměstek hejtmana Ing. 
Navrátil a  nemyslím si, že by po-
chybil. Dokument byl předložen Ra-
dě Karlovarského kraje a poté kraj-
ským zastupitelům. Ti jej schválili.

Závěrem je třeba říci následující: 
vedení Karlovarského kraje obra-
cí každou korunu, než ji vydá. Pro-
to na jedné straně kraj sice vynaložil 
statisícovou úhradu za externí ad-
vokátní kancelář, ale na straně dru-
hé díky tomu uspořil téměř sto mili-
onů. A to je nezvratný fakt, o jehož 
podstatě se Mgr. Vildumetzová ne-
zmínila, nebo zmínit nechtěla. Do-
poručuji paní zastupitelce, aby si 
nejdříve zametla před vlastním pra-
hem.

Sama si odsouhlasila dar
Josef Novotný,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje
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Po angažování nejlepšího hráče 

slovinské ligy uzavřel Volejba-

lový klub Karlovarsko kontrakt 

s další zahraniční osobností. Ex-

traligového nováčka posílí zná-

mý smečař Andy Rojas.  „Tě-

ším se na další novou zkuše-

nost a jsem plný očekávání, vě-

řím, že máme na to hned v prv-

ní sezoně udělat dobrý výsle-

dek,“ prohlásil šestatřicetiletý 

volejbalista.

Andy Agustin Rojas Gueva-
ra působil dlouhé roky v  národ-
ním mužstvu Venezuely, s  nímž 
bojoval na olympijských hrách, 
mistrovství světa i  ve Světové li-
ze. V roce 2003 pomohl Venezue-
le k zisku zlata na Panamerických 
hrách. Do české extraligy se vra-
cí po předchozích angažmá v Čes-
kých Budějovicích a v Příbrami.

„Dívám se do další sezony s  ta-
kovou vizí, že bych měl působit 
jako zkušený hráč a  svým spolu-
hráčům jít příkladem při trénin-
ku i na hřišti,“ uvažoval. „Ale pod-
le toho, jak se tým staví, jsem pře-
svědčen, že půjde o kvalitní muž-
stvo, lídr nebude jen jeden, ale 
klidně jich může být dvanáct. 
Hlavní je, že všichni půjdeme za 
stejným cílem.“

Při zkušenostech Andyho Rojase 
s mezinárodním a i českým volej-
balem není vyloučené, že se vene-
zuelský reprezentant stane v  kar-
lovarskému týmu kapitánem. 

„Jeho vůdčí schopnosti by-
chom chtěli využít,“ potvrdil prv-
ní místopředseda klubu Jan Me-
runa. „Zásadně je Andy skvělý ja-
ko přihrávající smečař, a tak s ním 
ohromným způsobem posílíme 
obranu i následný útok.“

Šéf klubu Jakub Novotný půso-
bil po boku Rojase jako spoluhráč 
v  Českých Budějovicích i  v  uply-
nulé sezoně v  Příbrami. „Po-
znal jsem ho jako kvalitního vo-
lejbalistu a  velkého profesioná-
la, proto jsem ho do týmu vybral. 
V Karlových Varech by měl patřit 
k  lídrům. Vím, že Andy má svůj 
věk, ale věřím, že v  naší extralize 
bude patřit k osobnostem.“

S  českobudějovickým týmem 
slavil Andy Rojas mistrovský ti-
tul a  získal jedno stříbro, letos 
na jaře pomohl v play off  Příbra-
mi a  stal se nejlépe přihrávajícím 
hráčem vyřazovací části soutěže. 
Ve čtvrté sezoně v české extralize 
tak nastoupí v dresu třetího klubu. 
„V  Karlových Varech jsem nikdy 
nebyl, ale vím, že je to krásné měs-
to. Ideální pro život,“ těší se Rojas 
na další výzvu.

Extraligové volejbalisty 
Karlovarska posílil Rojas

V minulém vydání Krajských lis-

tů jsme se ohlédli za uplynulou 

úspěšnou sezonou FK Baník So-

kolov, konkrétně za dospělým áč-

kem. V červencovém vydání při-

pomeneme fotbalovou sezonu 

2013/14 z pohledu mládežnic-

kých družstev Baníku. 

Dorosty
S dorosteneckými kategoriemi mů-

že být klubové vedení spokojené, ne-
boť tři týmy této kategorie reprezen-
tují barvy Baníku skvěle. 

Nejstarší U19 si tři kola před kon-
cem soutěže zajistila 1. místo v České 
lize sk. A, stala se mistrem a v květnu 
se v baráži střetla o postup do nejvyš-
ší dorostenecké soutěže v naší zemi.  

Také U17 a  U16 bojovaly v  Čes-
ké lize dorostu a zatímco se U17 po-
hybovala kolem středu tabulky, nej-
mladší U16 svedla s  pražskou Duk-
lou souboj o  první místo. Baníkov-
ci nakonec skončili druzí, ale po loň-
ském tažení v  žákovské U15 znovu 
prokázali velký potenciál.

Žáci
V  minulém roce se naše U15 zú-

častnila ligového fi nále, které se ko-

nalo v  Sokolově. I  letos baníkovská 
U15 dlouho držela šanci na zopako-
vání tohoto úspěchu, avšak v možná 
klíčovém duelu s vedoucím Mostem 
doma prohrála a 1. místo ve své sou-
těži neobhájí a ligové fi nále se obejde 
bez domácího zástupce. 

I  starší žáci U14 skončili v  horní 
polovině tabulky. Mladší U13 s U12 
sbírají hlavně zkušenosti, umístění 
není nejdůležitějším měřítkem. 

Oba týmy však svými výsledky roz-
hodně ostudu neudělaly, U12 do-
konce nastřílela přes třista soutěž-
ních branek.

Přípravky
Nejmladší členové Baníku Soko-

lov se zatím učí fotbalové dovednos-
ti a  v  krajském přeboru, kterého se 
všechny přípravky kromě vstupního 
výběru účastní, se potkávají s regio-
nálními celky, s nimiž baníkovci svá-
dějí někdy úspěšné, někdy neúspěšné 
bitvy, zažívají radost z  výher i  zkla-
mání z porážek. 

Výsledky však u této nejmladší ka-
tegorie nejsou vůbec podstatné, dů-
ležité je, aby je bavilo sportovat a jed-
nou z nich mohli vyrůst třeba úspěš-
ní fotbalisté.

Ohlédnutí za rokem Baníku

Baníkovská radost .                                   

Město Cheb si může na seznam 

úspěšných sportovců připsat 

další jméno. Titul mistryně Čes-

ké republiky v terčové lukostřel-

bě pro rok 2014 přivezla v zá-

věru června Martina Zikmundo-

vá z klubu LK ESKA Cheb. Stu-

dentka chebského gymnázia ho 

vybojovala v Plzni mezi starší-

mi žákyněmi v kategorii kladko-

vý luk. 

Úspěšné tažení za titulem nazna-
čila Zikmundová už v sobotu v zá-
kladní části soutěže. V ní postoupi-
la z  druhé příčky o  pouhých dva-
náct bodů za svou stájovou sou-
peřkou Zuzanou Jalovcovou, kte-
rá zvítězila s  nástřelem 560 bodů. 
A formu potvrdila i v eliminacích, 
kterými hravě proplula až do závě-
rečného souboje s Jalovcovou. Ta jí 
byla v prvních sadách zdatnou sou-
peřkou a  vyrovnaný souboj slibo-
val drama až do samotného konce. 
Nakonec ale Jalovcová souboj psy-
chicky neustála a  podlehla na ku-
mulativní skóre 123:131 bodům.

Republikový titul Zikmundové 
je už druhým úspěchem v doroste-
necké kategorii, který chebští luko-
střelci v letošním roce získali. V zi-
mě totiž mistrovský titul v  klad-
kovém luku vybojovala také další 
členka LK ESKA Cheb Katrin Cha-
loupková. V letní sezóně se jí však 
vůbec nedaří.

Ti, kteří neměli možnost sledo-
vat v  Plzni špičkové výkony sed-
mi desítek mladých střelců, ma-
jí možnost podívat se na vrcholo-

vou lukostřelbu i  v  Karlovarském 
kraji. Ve dnech 12. až 14. září to-
tiž bude právě Cheb hostit jubilejní 
80. ročník Mistrovství ČR v terčo-
vé lukostřelbě dospělých a dorostu. 
Na něm by se měl představit i vů-
bec nejúspěšnější člen chebského 

klubu, dvojnásobný mistr ČR, úřa-
dující lídr českého žebříčku a člen 
reprezentace pro rok 2014 Martin 
Hámor. Ten se navíc už za několik 
týdnů chystá na ME v terčové luko-
střelbě v arménském Echmiadzinu.             
 Vladislav Podracký

Zikmundová mistryní republiky

Mistryně České republiky 2014 v  terčové lukostřelbě - chebská závodnice 
Martina Zikmundová.                                                             Foto Vladislav Podracký

Prodej hezkého řadového rodin-
ného domu v klidné části Horního 
Slavkova - Kounice. Dispozice do-
mu 4+1+garáž. K domu náleží za-
hrada o výměře cca 270 m2. Klid-
né a pohodové bydlení v zeleni.
Tel.: 603 448 822

P R O D E J   S L E P I Č E K 
firma Dráb opět PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN 
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant - černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. 

Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149 -180 Kč/ks dle stáří. 
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!

Prodej v sobotu 30. srpna  a 27. září 2014
Horní Slavkov, restaurace U Karkulky, 14.00 hod.

Loket, čerpací stanice EuroOil, 14.20 hod.
Sokolov, vlak. nádraží, 15.15 hod

Habartov, autobus. nádraží, 15.50 hod.
Cheb, Selka - Cheb, 17.10 hod.

Prodej ve čtvrtek 14. srpna a 11. září  2014
Cheb, Selka - Cheb, 16.15 hod.
Prodej v neděli 21. září 2014

Cheb, Selka - Cheb, 12.30 hod.
Františkovy Lázně, vlak.nádraží, 13.20 hod.

Skalná, u pošty, 13.55 hod.
Prodej v neděli  24. srpna a 21. září 2014

Děpoltovice, u obchodu, 11.00 hod.
Nejdek, vlak. nádraží, 11.40 hod.

Černava, u Obec.úřadu, 12.20 hod.
Oloví, nádraží ČD, 13.20 hod.
Krajková, u kostela, 13.40 hod.

Josefov, u autobus. zastávky, 13.55 hod.
Sokolov, vlak. nádraží, 14.30 hod.

Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod. 
tel.: 6015 76 270, 606 550 204, 728 605 840 

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

inzerce

Vysílání z Karlových Varů 
91,0 K. Vary      96,7 Aš 98,2 Sokolov      100,8 Cheb 103,4 Jáchymov

15.00  - 18.00
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