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SLOVO HEJTMANA

Vážení čtenáři,
máme za sebou téměř celý 

měsíc nového roku, na jehož 
začátku jsme přivítali na svět 
první miminko roku 2015 v so-
kolovské nemocnici a jeho mat-
ce jsme předali fi nanční dar ve 
výši 10 tisíc korun, odstarto-
vala také tradiční Tříkrálová 
sbírka. Rada kraje opět odsou-
hlasila přispět na kulturní akce 
konané v regionu téměř dvěma 
miliony korun, další skoro tři 
miliony bude schvalovat kraj-
ské zastupitelstvo.

Avizoval jsem, že k  31. led-
nu 2015 skončím ve funk-
ci hejtmana Karlovarského 
kraje. K  tomuto rozhodnutí 
jsem dospěl poté, kdy nejprve 
chebská a  později karlovarská 
část krajské sociální demokra-
cie prohlásila, že mě nadále 
nebude podporovat na postu 
hejtmana a  zároveň poslance 
Parlamentu ČR (byť jsem plat 
poslance dával na dobročin-
né účely). Byl jsem původně 
ujišťován, že má práce v obou 
funkcích přinese kraji nespor-
né výhody, zřejmě ale časem 
došlo ke změně názoru někte-
rých lidí. 

Stanovisko svých kolegů re-
spektuji, a  protože už nemám 
jejich podporu pro svou práci 
tady v regionu, budu se v příš-
tím období věnovat „jen“ práci 
poslance.

Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří se mnou v  uplynulých 
šesti letech spolupracovali 
a  s  nimiž jsem měl tu čest se 
setkat. Ať to byli starostové, 
zdravotníci, hasiči, záchraná-
ři, zástupci fi rem, osobnosti 
z  oblasti kultury, sportu nebo 
sociálních věcí. 

Děkuji vám, obyvatelům 
Karlovarského kraje, kteří jste 
po celou dobu stáli při mně 
a vyjadřovali jste mi své uzná-
ní v  časech dobrých i  zlých. 
Přeji našemu kraji, aby se dál 
proměňoval k lepšímu pod ru-
kama lidí, jež v něm žijí rádi.

               Josef Novotný, 
hejtman

Nové silniční povrchy, nové 

mosty nebo rovnou nově vzniklé 

silnice. Na řidiče v Karlovarském 

kraji čeká v  roce 2015 zprovoz-

nění hned několika velkých sil-

ničních staveb. Největšími jsou 

jihovýchodní obchvat Chebu, 

obchvat Hroznětína a  rekon-

strukce úseku krušnohorské sil-

nice Merklín-Pstruží.      

Dvě kruhové křižovatky už od 
listopadu slouží řidičům, u  měst-
kých částí Háje a  Švédský Vrch 
navíc vyrostly hrubé stavby 142 
metrů dlouhého mostu přes údo-
lí Hájského potoka a  108 metrů 
dlouhého mostu přes železniční 
trať Cheb-Plzeň. Stavba téměř 3,4 
kilometru dlouhého jihovýchodní-
ho obchvatu Chebu, započatá před 
devíti měsíci, postupuje rychle. 
Kdyby se stejným tempem v uply-
nulých letech ubírala stavba úseků 
rychlostní silnice R6, už bychom 
mezi Karlovými Vary a Prahou jez-
dili stotřicítkou.

Obchvat za 390 milionů korun 
má odvést část tranzitní dopravy 
od bývalého hraničního přechodu 
Svatý Kříž na rychlostní silnici R6 
a ulevit centru města.

„Zmírní hlukovou, emisní a bez-
pečnostní zátěž pro obyvatele Che-

bu,“ vysvětloval ještě před započe-
tím stavby náměstek hejtmana pro 
dopravu a  dnešní starosta Chebu 
Petr Navrátil, jaký je hlavní přínos 
stavby pro bývalé okresní město 
u hranice s Bavorskem.

Z  celkové částky, již zmíněných 
390 milionů korun, pokryje větší 
část dotace Evropské unie, přičemž 
stavba má být hotova v srpnu letoš-
ního roku. 

Jak bude jihovýchodní obchvat 
Chebu vypadat, si mohou lidé 
prohlédnout v  osm a  půl minuty 

dlouhém propagačním videu na 
Youtube. 

Pokud jde o celkový objem inves-
tovaných peněz, ještě větším projek-
tem, než jakým je jihovýchodní ob-
chvat Chebu, je obchvat Hroznětína. 
Tato stavba si vyžádá investici ve 
výši 435,2 milionu korun, přičemž 
většinu činí dotace Evropské unie. 
Karlovarský kraj uhradí zbývající 
miliony.

Také obchvat Hroznětína, stej-
ně jako obchvat Chebu, má odvést 
zejména kamiony z  centra města. 

A stejně, jako v případě Chebu, i ta-
dy měla nová stavba v době příprav 
své odpůrce i zastánce.

„Obchvat Hroznětína našemu 
městu pomůže. Za vším je třeba vi-
dět Jáchymov, kterému se podařilo 
prosadit zákaz vjezdu kamionů do 
města, a tak jim nezbývá nic jiného, 
nežli jet na Hroznětín,“ hájil před 
časem stavbu jeden z internetových 
diskutujících.

„Osobně si myslím, že je potřebný 
nejen pro občany Hroznětína, ale 
zkvalitní také cestu řidičům mezi 

Potůčky a  Ostrovem, případně dál 
do Německa. Díky modernizaci sil-
nic v  oblasti Hroznětína by se pak 
měla posílit kapacita tzv. Podkruš-
nohorské paralely, s níž Karlovarský 
kraj počítá ve svém územním plánu 
jako s  alternativou zpoplatněné sil-
nice R6,“ uvedl k  obchvatu krajský 
hejtman Josef Novotný.           

Obchvat Hroznětína  odkloní řidi-
če ve směru od Ostrova před Bystřicí 
a vyvede je směrem na Odeř.

                                      Václav Fikar
                    (pokračování na str. 2)

Řidiče v Karlovarském kraji čeká 
rok zprovoznění nových silnic 

 První občánek roku 
2015? Anetka z Nebanic

Je bílá stopa sjízdná?Běžkařům 
opět radí speciální aplikace

Milovníci běžeckého lyžování 

mohou, stejně jako v  loňském 

roce, využít aplikaci, ve které na-

jdou snad všechny potřebné in-

formace o  stavu běžeckých tras 

v  Krušných horách a  vybraných 

lokalitách Slavkovského lesa.

  

„Přestože se vloni kvůli nedo-
statku sněhu téměř nedalo vyjet na 
běžky, věříme, že letos bude situace 
lepší. Díky aplikaci, kterou nabízí 
Karlovarský kraj na svém webu,  si 
mohou běžkaři své výlety mnohem 

lépe naplánovat,“ informoval ná-
městek hejtmana Petr Navrátil.

Jak aplikace získává informace? 
Po úpravě trasy odešlou jednotliví 
rolbaři esemesku, na jejímž základě 
se trasa v aplikaci vybarví zeleně. 

V  příštích 24 hodinách pak běž-
kaři vidí, kolik hodin uplynulo od 
poslání SMS, přesněji před kolika 
hodinami byla trasa rolbována. Ze-
lená barva znamená, že trasa je mo-
mentálně upravená. Naopak červe-
ná říká, že tudy rolba neprojela už 
nejméně sedm dní.

V  aplikaci je dále možné vybra-
nou běžeckou trasu změřit, obrázek 
si vytisknout nebo si trasu prohléd-
nout nad ortofomapou. 

Údržbu přibližně 220 kilometrů 
běžeckých tras ve stále oblíbeněj-
ších Krušných horách nově koordi-
nuje obecně prospěšná společnost 
První Krušnohorská, která zastře-
šuje oblast od Bublavy po Loučnou. 
Podle Jana Nováka z  První Kruš-
nohorské bude Krušnohorská ma-
gistrála strojově upravována třikrát 
týdně, ve středu, v sobotu a v nedě-
li, v  úseku Hlava-Chaloupky Lou-
čná a  dvakrát týdně mezi Rolavou 
a Bublavou. Údržbu místních okru-
hů zajistí příslušné obce. 

Na údržbu běžeckých tras přispí-
vá Karlovarský kraj. „V  roce 2014 
jsme na příspěvcích, určených na 
údržbu a  budování lyžařských bě-
žeckých tras, vynaložili 1,2 milionu 
korun,“ upřesnil Navrátil s  tím, že 
další peníze přidávají obce.

Přispět na úpravu běžeckých stop 
však mohou také sami lyžaři. Za-
koupením sběratelské placky s  fo-
tografi í úspěšných regionálních 
lyžařů. Placky v hodnotě 100 korun 
(víkendová a týdenní) a celosezon-
ní za 300 korun jsou k dostání v in-
focentrech, vybraných penzionech 
a hotelích a prodejnách či půjčov-
nách s lyžařským vybavením.
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Pětačtyřicet minut po půlnoci prvního dne roku se v Karlovarském kraji 
narodilo první letošní miminko. Anetka Kočová z Nebanic spatřila svět-
lo světa v sokolovské nemocnici. 
Jak se již stalo tradicí, první narozené miminko v roce získalo od Karlo-
varského kraje fi nanční dar.
„Věřím, že tímto darem přispějeme k  tomu, aby rodiče mohli zajistit 
Anetce vše, co miminko do začátku potřebuje,“ předala náměstkyně 
hejtmana Eva Valjentová matce malé Anetky, Pavlíně, šek na deset tisíc 
korun a květiny.
Porodní váha holčičky byla 3420 gramů, Anetka měřila 51 centimetrů.
Není bez zajímavosti, že v loňském roce se v porodnicích (gynekologic-
ko – porodnických odděleních) nemocnic v Karlovarském kraji narodilo 
2325 dětí. 
Nejvíce pak v  Karlových Varech. Porodníci v  karlovarské nemocnici 
přivedli na svět 822 dětí. V  nemocnici v  Ostrově se narodilo 535 dětí, 
v Chebu 499 a v sokolovské nemocnici 469 dětí.    Foto KÚKarlovarský kraj nabízí na svých internetových stránkách aplikaci, která 

informuje o aktuálním stavu běžeckých tras.                                       Ilustrační foto

Rozestavěné nové mosty v Chebu. Vznikají na jihovýchodním obchvatu města - u Hájů. Pod silničním mostem na snímku vpravo, který směřuje do loka-
lity Švédský Vrch, vede trať Plzeň - Cheb.                                                                                                                                                                                                           Foto Václav Fikar
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Uchazeče, kteří se hlásí ke stu-

diu na středních školách a  ví-

celetých gymnáziích, čeká v  le-

tošním roce významná změna. 

Karlovarský kraj se přidal k  pi-

lotnímu projektu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR, kterým se zavádí jednotné 

přijímací zkoušky. O  tom, jak 

budou probíhat, jsme si povída-

li s  ředitelem krajského úřadu 

Romanem Rokůskem.

Kde všude se budou jednotné 
přijímací zkoušky konat?

Jednotné přijímací zkoušky se 
uskuteční ve všech školách v regi-
onu, které se přihlásily do pilotní-
ho projektu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. Celkem 
se jedná o  dvacet čtyři škol zři-
zovaných Karlovarským krajem, 
tři soukromé školy a  jednu školu 

zřizovanou obcí. Jejich kompletní 
výčet naleznete na internetových 
stránkách www.cermat.cz. 

Kdy se konají jednotné přijíma-
cí zkoušky?

Testování uchazečů do čtyřletých 
oborů proběhne 15. dubna. O den 
později pak budou skládat testy 
žáci, kteří se hlásí ke studiu na šes-
tiletých a  osmiletých gymnáziích. 
Pokud by se uchazeč nemohl ze zá-
važných důvodů v daném termínu 
dostavit k vykonání testů a byl řád-
ně omluven, je pro něj připraven 
náhradní termín, a sice 14. května. 

Co bude obsahem jednotných 
přijímacích zkoušek?

Zkouška se bude skládat ze 
dvou centrálně zadávaných testů, 
a  to z  českého jazyka a  literatury 
a  z  matematiky. Testy mají pro-

věřit podstatné dovednosti a  vě-
domosti uchazečů pro úspěšné 
zvládnutí oborů středního vzdělání 
ukončených maturitní zkouškou. 
Doposud využívané Scio testy bu-
dou nahrazeny testy od společnosti 
CERMAT.

Mají uchazeči možnost se pře-
dem na testy připravit?

Ilustrační testy z obou předmětů 
budou zveřejněny 6. února na in-
ternetových stránkách http://www.
cermat.cz. Uchazeči si tak budou 
moci v  dostatečném časovém 
předstihu ověřit, jak jsou na tes-
ty připraveni a  kde mají případné 
mezery.

Bude výsledek testů jediným 
kritériem pro přijetí na školu? 

Ne. Celková váha testů v přijíma-
cím řízení je stanovena na šedesát 

procent u  gymnázií, u  ostatních 
středních škol pak na padesát pro-
cent. Ve zbylých čtyřiceti nebo 
padesáti procentech je zohledněn 
prospěch žáků za poslední dva ro-
ky školní docházky a další skuteč-
nosti, které osvědčují schopnosti, 
vědomosti a zájmy uchazečů.

Kde najdeme bližší informace 
o  jednotných přijímacích zkouš-
kách?

Veškeré informace jsou dostupné 
na školském portále Karlovarského 
kraje na internetových stránkách 
www.kvkskoly.cz. 

S  případnými dotazy se pak ro-
diče a děti mohou obracet na pra-
covnici krajského úřadu Ing. Irenu 
Lauermannovou, e-mail: irena.
lauermannova@kr-karlovarsky.
cz, tel.: 354 222 373, která se touto 
agendou zabývá.

Jednotné 
přijímací zkoušky

Kraj nabízí investorům 
další průmyslové plochy

Zájemci o  investice v  Karlovar-

ském kraji najdou na krajském 

portálu investičních příležitostí 

pět nových ploch, připravených 

pro realizaci investičních zámě-

rů. Kraj tak v současnosti nabízí 

celkem dvanáct volných ploch. 

 Mezi stávající lokality na portálu 
investičních příležitostí přibyl prů-
myslový Panattoni Park Aš, který 
se nachází v těsné blízkosti němec-
ké dálnice A93 nedaleko saských 
i bavorských automobilek.

„Umístění průmyslového parku 
je strategické, navíc v této oblasti je 
i dostatek kvalifi kovaných zaměst-
nanců. Tato plocha by se mohla 
stát ideálním místem pro investory 
z Německa nebo dodavatele od nás 
do Německa,“ myslí si náměstek 
hejtmana Petr Navrátil.

Další nabízenou lokalitou na 
krajském portálu je plocha ve Skal-
né, vhodná pro investiční výstavbu 
v oblasti průmyslové a drobné vý-
roby, s dobrým dosahem inženýr-
ských sítí. 

Na Sokolovsku mohou investoři 
ukázat na průmyslovou zónu Báň-
ské stavební společnosti. Plocha 

o rozloze přes 14 hektarů se nachá-
zí přímo na území města Sokolov 
podél Chebské ulice, která spojuje  
Sokolov a Dolní Rychnov. 

„V areálu jsou k dispozici admi-
nistrativní objekty, haly a  sklady. 
Nechybí ani návaznost na rych-
lostní silnici R6 Cheb-Karlovy Va-
ry a vlečka napojená na železniční 
síť. Dokážu si představit, že by 
v  prostoru mohlo vzniknout lo-
gistické centrum, lze jej ale využít 
i pro průmyslovou výrobu,“ vypo-
čítává Navrátil.

Zajímavý pro podnikatele mů-
že být také Panattoni Park Cheb 
v průmyslové zóně v Dolních Dvo-
rech, který tvoří dvě nájemní haly 
vhodné i  k  rozdělení do menších 
jednotek. Celková zastavěná plo-
cha je 6,2 hektaru. 

Téměř dva hektary plochy pro 
investory jsou k  dispozici také 
v Kraslicích, a to přímo u hranice 
s Německem.

Portál investičních příležitostí  
v  Karlovarském kraji se nachází 
na adrese www.karlovyvary-regi-
on.eu. Stránky slouží k  podpoře 
investic a lepší orientaci investorů 
v regionu. 

Kardiostacionář: 
V nemocnici
jen jeden den

Karlovarská nemocnice otevřela 

nový kardiostacionář. Využít ho 

mohou pacienti, kteří potřebují 

takzvanou radiální katetrizaci, 

tedy výkon, kdy se z tepny v zá-

pěstí zavedou katetry k  srdci 

a  díky tomu se mohou léčit zú-

žené srdeční tepny.   

  

Výhodou takového zákroku je, že 
pacientovi stačí pouze jednoden-
ní hospitalizace. Ještě ten den totiž 
odchází domů. Radiální katetriza-
ce je pro pacienty zároveň méně ri-
ziková, vyskytuje se menší procen-
to krvácivých komplikací, snadněji 
se ošetřuje místo vpichu. 

„Pacient přichází ráno na stacio-
nář, kde je přijat lékařem a sestrou. 
Na katetrizačním sále je proveden 
výkon v  místním znecitlivění ces-
tou vřetenní tepny. Po zobrazení 
srdečních tepen na angiolince ná-
sleduje léčebná angioplastika s im-
plantací stentu. Výkon trvá  dvacet 
až šedesát minut v  závislosti na 
celkovém stupni postižení,“ uvedl 
primář kardiologického oddělení 
karlovarské nemocnice Michal Pa-
ďour. 

Po výkonu je nemocný převe-
zen do kardiostacionáře, kde tráví 
nejdéle šest hodin pod kontrolou 
lékaře a sestry. 

Pacienti by přitom měli co nej-
méně vnímat nemocniční prostře-
dí. „Prostor stacionáře a  veškerý 
management nemocného je proto 
„civilní“. Jde o  efektivní a  rychlý 
zdravotnický servis 21. století, ni-
koli o pobyt v nemocnici v tradič-
ním slova smyslu,“ doplnil primář.

V Chebu staví bunkr pro lineární urychlovač
V  areálu chebské nemocnice by-

la v samotném závěru roku 2014 

zahájena stavba jednopodlažní 

budovy pro umístění nového 

lineárního urychlovače. Nákup 

moderního přístroje byl pod-

mínkou Všeobecné zdravotní 

pojišťovny (VZP) pro zachování 

onkologické péče v  Chebu i  po 

roce 2015. 

  

Stavba takzvaného bunkru přijde 
na 27,7 milionu korun, další desítky 
milionů bude stát samotný lineární 
urychlovač. Celá tato investice do 
onkologického oddělení chebské 
nemocnice si vyžádá více než 120 
milionů korun.

„Karlovarský kraj požádal na 
projekt stavby budovy pro lineární 
urychlovač dotaci z ROP Severozá-
pad. O tom, zda dotaci získá, by se 
mělo rozhodnout v  těchto dnech. 
Pokud dotaci získáme, 85 procent 
nákladů půjde z dotace a 15 procent 
z  krajského rozpočtu. Kdyby kraj 

s  žádostí o  dotaci neuspěl, počítá 
se s fi nancováním akce z krajského 

rozpočtu. Po dokončení stavby do-
jde k   umístění nového lineárního 

urychlovače a jeho zkušební provoz. 
Na pořízení nového přístroje kraj 
plánuje vynaložit dalších asi 100 
milionů korun,“ uvedla náměstkyně 
hejtmana Eva Valjentová.

Nový lineární urychlovač bude 
k pacientům mnohem šetrnější než 
dosluhující kobaltový přístroj.

„Jen za posledních deset let tech-
nika a  technologie pokročily úpl-
ně jiným směrem. Například věci, 
které děláme manuálně, už dělá 
přístroj sám. Jedná se třeba o  vy-
krývání ozařovacích polí, a tím pá-
dem šetření zdravých tkání, které 
nechceme během ozařování postih-
nout,“ uvedl primář onkologického 
oddělení v  Chebu Pavel Krištof, 
přičemž přístroje - dosluhující a bu-
doucí - přirovnal k několik let staré 
felici a novému BMW.

Chebskou onkologií projde ročně 
zhruba 650 nových pacientů. Karlo-
varský kraj se přitom s výskytem ná-
doru zažívacího traktu řadí na špici 
republikové statistiky.                    (vf)

Ř E D I T E L  K R A J S K É H O  Ú Ř A D U  I N F O R M U J E :

KARLOVY VARY letos defi nitivně 
dokončí Meandr Ohře. Stavba parko-
viště pro padesát aut, příjezdové silnice 
z křižovatky u  staré vodárny a  zvedací 
lávky přes Ohři začne již v únoru. Za za-

jímavou je přitom možné označit právě stavbu zvedací lávky. Ta bude 
mít v obou podpěrách válce, které se v případě zvýšené hladiny Ohře 
natlakují olejem a lávka se zvedne o 1,55 metru. Dlouhá bude 48 me-
trů a široká pět metrů (v ČR má podobnou lávku už jen Beroun, ov-
šem delší). Akce za 38,1 milionu korun bez DPH má být dokončena 
v červenci letošního roku.

V obci KYSELKA vzniká muzeum stáčení minerálních vod a znač-
ky Mattoni. V jeho expozici naleznou návštěvníci i skutečné uniká-
ty, například originál sochy Heinricha Mattoniho, originál busty Dr. 
Löschnera, obrazy zachycující historickou Kyselku i osobnosti Kysel-
ky a zrcadlo určené jako dar dětí Heinricha Mattoniho k jeho zlaté 
svatbě. K vidění zde budou také historické láhve a etikety či ručně 
psaná historie rodu Mattoni, získaná generálním ředitelem společ-
nosti Karlovarské minerální vody (KMV) Alessandrem Pasqualem 
na aukci v Německu. Muzeum bude v Löschnerově pavilonu, jehož 
rozsáhlá rekonstrukce v Kyselce právě fi nišuje. 

Reprezentační kasina ano, herny ne. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ plánují 
vyhlášku, která úplně zakáže herny ve městě. Vedení města má za to, 
že regulace heren, například vymezením oblasti nebo omezením pro-
vozní doby tak, jak to dělají v jiných městech, se často míjí účinkem. 
„Nejlepší způsob regulace hazardu ve městě je herny rovnou uzavřít,“ 
říká místostarosta města Martin Hurajčík. Heren je v Mariánských 
Lázních    asi deset, dalších zhruba šedesát automatů a výherních ter-
minálů se nachází v restauracích a barech. Zrušením heren zchudne 
městský rozpočet asi o 15 milionů korun ročně, vyhláška by měla být 
hotova do konce května s tím, že platit by měla od 1. 1. 2016. 

STRUČNĚ Z REGIONU

Pavel Krištof, primář Oddělení radioterapie a klinické onkologie Nemoc-
nice Cheb, před původním ozařovačem, který dosluhuje. Přibližně v po-
lovině letošního roku jej nahradí nový. Bez něj by od příštího roku museli 
pacienti z Karlovarského kraje za ozařováním nádorů do Plzně nebo Ústí 
nad Labem.                                                                                                        Foto Václav Fikar

(pokračování ze str. 1)
Stavba zahrnuje jak přeložku 

silnice, tak výstavbu nového, 140 
metrů dlouhého mostu, a kruhové 
křižovatky u „Rafandy“. Dokonče-
na má být na konci září 2015.

První polovina roku 2015 bude 
také rokem intenzivních prací na 
modernizaci silničního úseku me-
zi krušnohorskými obcemi Mer-
klín a  Pstruží. Druhá etapa, na-
vazující na dokončené stavby z let 
2008-2010, začala v  dubnu 2014. 
Hotova má být na konci letošního 
srpna. 

„Celkové náklady dosáhnou 
necelých 80 milionů korun, z  to-
ho Karlovarský kraj uhradí 11,7 
milionu korun, zbytek bude za-
placen z  dotace Evropské unie,“ 
připomněl hejtman Josef Novotný 
s  tím, že po dokončení bude tato 
silnice širší, a tím také bezpečněj-
ší. Stabilitu silnice zajistí opěrné 
zdi na břehu koryta Bystřice a ob-
kladní gabionové zdi na zářezové 
straně silnice. I  zde se počítá se 
stavbou mostu přes Bystřici.

Kromě očekávaných dokončení 

velkých staveb Karlovarský kraj ne-
dávno zprovoznil tři zmodernizo-
vané úseky různých silnic. Všechny 
byly otevřené v listopadu.

Modernizace průtahu obcí Louč-
ky u Nového Sedla si vyžádala 12,5 
milionu korun (většinu nákladů 
pokryla dotace EU) a modernizace 
silničního úseku z krušnohorského 
Perninku do Nejdku 76 milionů 
korun (i  tady pokryla většinu ná-
kladů dotace EU).

„Oblast Krušnohoří jednoznačně 
nabývá na významu, proto je nutné 
usnadnit turistům i  domácím do-
pravu v těchto místech,“ dodal Petr 
Navrátil s tím, že kvalitní dopravní 
propojení místních center pro hor-
skou turistiku je důležité.

Třetí stavbou byla II. etapa mo-
dernizace silnice Aš–Hranice, která 
si vyžádala více než 33 miliony ko-
run (většinu z  této částky pokryla 
dotace EU).       (vf)

Řidiče v kraji čeká rok zprovoznění...
Velké silniční projekty Karlovarského kraje posledního roku

Projekt Celkové náklady Dotace EU Termín dokončení

Obchvat Hroznětína cca 435,2 milionu ano 9/2015

JV obchvat Chebu cca 392,6 milionu ano 8/2015

Merklín - Pstruží cca 78 milionů ano 8/2015

Pernink - Nejdek cca 75,8 milionu ano 11/2014

Aš-Hranice, II. etapa cca 33,5 milionu ano 11/2014

Loučky - průtah 12,5 milionu ano 11/2014

Modernizovaný úsek silnice Aš-Hranice.                                                  Foto KÚ

Kraj rekonstruuje 
budovu gymnázia

Výraznou proměnou nyní prochází budova Prvního českého gymná-
zia v  Karlových Varech. Namísto původních prostor budou mít stu-
denti i pedagogové k dispozici moderní západní křídlo s novou aulou, 
učebnami a knihovnou. Kdy? Už v závěru letošního roku. 
První část rekonstrukce, započaté před půl rokem, zahrnovala demo-
lici bývalé „školičky“, která původně sloužila jako zázemí pro školní 
družinu a později jako prostor pro výuku výtvarné výchovy. Zhotovitel 
musel nechat odtěžit velký objem zeminy a v nepříznivých geologic-
kých podmínkách vybudovat základy objektu. Na nich postupně vy-
rostla celá nosná konstrukce budovy, jejíž hlavní částí bude aula pro 
více než 120 lidí. 
Jak zaznělo na kontrolním dnu stavby, kterého se v doprovodu ředi-
tele školy Zdeňka Papeže a představitelů zhotovitelské fi rmy zúčastnil 
krajský radní Václav Sloup (na snímku vlevo), druhá část rekonstrukce 
vyřeší šatnové prostory, vznikne také nová knihovna a  čítárna. Plá-
nuje se celková rekonstrukce vchodu do gymnázia, který bude zabez-
pečen čipovým systémem. V rekonstruovaných prostorách se počítá 
s bezbariérovým přístupem. 

Roman Rokůsek
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Šest zastavení v šesti
 hejtmanských letech

„Mám za sebou kus práce a mám 

z  ní radost,“ usmívá se při svém 

bilancování hejtman Karlovar-

ského kraje Josef Novotný. Do 

křesla hejtmana usedl v  roce 

2008, na konci ledna 2015 od-

chází, protože část sociálních de-

mokratů v kraji i přes počáteční 

podporu nadále nechce, aby se-

trval ve funkcích hejtmana i po-

slance zároveň. 

„Bez toho, abychom tady v  kraji 
táhli za jeden provaz, být hejtma-
nem nemůžu. Snad to lidé pocho-
pí,“ doufá. 

Pod jeho vedením za šest let 
v kraji vyrostly nové školy v Soko-
lově a v Ostrově, moderní pavilon 
v  karlovarské nemocnici, chebské 
gymnázium získalo nové komuni-
kační centrum, opravily se silnice 
v  okolí Aše, v  Krušnohoří nebo 
na Sokolovsku. Více peněz dosta-
li hasiči, spolky i  sportovci, Cheb 
a Karlovy Vary kompletně propoji-
la krajská cyklostezka. 

„O  milionech pro nemocnice, 
obcím, do sociálních věcí nebo 
na kulturu jsem naše občany pra-
videlně informoval. Teď bych se 
rád ohlédl za okamžiky, které mi 
utkvěly v paměti ať už pro svou at-
mosféru nebo prostředí, v němž se 

odehrávaly,“ říká. 

Zastavení první: 

Útok včelařů

Hned na začátku ledna 2009 mě 
zaskočila na krajském úřadě fron-
ta včelařů, žadatelů o příspěvky od 
Karlovarského kraje. Během prv-
ního dne, kdy se žádosti podávaly, 
přišlo přes 100 zájemců. Nakonec 
jsme museli k  vyčleněnému 1, 5 

milionu korun z krajského rozpoč-
tu přidávat další fi nance. 

Těší mě, že jsme pomohli nejen 
těm, kteří se včelařením zabýva-
jí dlouhodobě, ale začal narůstat 
i počet mladých včelařů.

Zastavení druhé: 

Magický relikviář

Ministři kultury si v našem kraji 
za dobu mého působení podávali 
dveře. Jednak proto, že jsme se je 
snažili neúnavně přesvědčit o  vý-
znamu obnovy historicky unikát-
ních Císařských lázní, s  níž jsme 
chtěli pomoci, ale také proto, že náš 
kraj má v oblasti kultury a památek 
skutečně co nabídnout. 

S tehdejším ministrem kultury Ji-
řím Besserem jsme se v roce 2010 
účastnili oslav 25 let od vypátrání 
relikviáře sv. Maura. Do trezorové 

místnosti v bečovském zámku, kde 
je relikviář vystaven, jsem se ještě 
několikrát vrátil pro ten zvláštní 
pocit, který člověk v  blízkosti pa-
mátky s pohnutou minulostí má.

Zastavení třetí: 

Ve Vintířově s blahopřáním

Kdo v roce 2011 a v letech násle-
dujících navštívil Vintířov, určitě 
mi dá za pravdu, že před čtyřmi lety 

tato obec právem získala titul Ves-
nice roku Karlovarského kraje. Měl 
jsem tu čest blahopřát starostovi, 
předat mu ocenění a  pak žasnout 
nad krásou nově vytvořeného vin-
tířovského lesoparku se soustavou 
rybníků. 

Stejně tak jsem ale smekal v roce 
2009 v Březové u Sokolova, později 
v  Křižovatce nebo v  Hájku. Když 
starostové svojí aktivitou umějí 
strhnout lidi kolem sebe, vždycky 
se to pozitivně odrazí na vzhledu 
i na životě v obci.

Zastavení čtvrté: 

Tři dopravní dominanty

ve třech městech

V září 2012 jsem stál mezi cestují-
cími právě otevřeného dopravního 
terminálu v  Mariánských Lázních 
a  vybavil jsem si ty polorozpadlé 

špinavé zastávky, kde se dřív čeká-
valo na autobus a k navazujícímu 
vlaku to bylo i pár kilometrů pěš-
ky. Teď se ve třech nových termi-
nálech v  Sokolově, v  Mariánkách 
a v Chebu propojují všechny druhy 
veřejné dopravy. Architektonické 
řešení chebského terminálu je na-
víc tak výjimečné, že dodnes vzbu-
zuje diskuze laiků i  odborníků. 
A to je dobře.

Zastavení páté: 

Ničivá voda

Díky poloze našeho kraje nebývá 
většina míst ohrožena povodně-
mi. Stejně ale s hrůzou sledujeme, 
co dokáže živel napáchat v  jiných 
regionech. Během června 2013 
povodně zasáhly několik krajů, 
rozhodl jsem se proto do nejvíce 
postižených obcí Ústeckého kraje 
– do Dolních Zálezel a Křešic -  po-
slat každé obci 200 tisíc korun na 
nejnutnější potřeby pro obyvatele. 
Další peníze jsme dali prostřed-
nictvím Asociace krajů, pomáhali 
i naši hasiči. Nezapomněli jsme ale 
ani na naše obce, které voda poško-
dila.

Zastavení šesté: 

Ryby, hasiči, machři

Na břehu Ohře v Tašovicích jsem 
na jaře 2014 sledoval, jak se pení-
ze z krajského rozpočtu proměňují 
v  malé lesklé rybí plůdky mizejí-
cích druhů ostroretek a podouství, 
které rybáři vracejí do našich řek. 
Doufám, že tato smysluplná spo-
lupráce s rybářským svazem v péči 
o  rybářské revíry bude pokračo-
vat. V  červenci jsem s  respektem 
stál po boku Jiřího Bartošky na 
karlovarském fi lmovém festivalu, 
na sklonku léta mě potěšila ener-
gie, s  jakou se nejlepší učni z naší 
republiky vrhli do soutěže Machři 
roku, kterou jsem přivedl do naše-
ho kraje. Na podzim mi bochovští 
hasiči představili novou cisternu 
pořízenou s příspěvkem z krajské-
ho rozpočtu.

A  tak bych mohl samozřejmě 
pokračovat dál, ale přidám už jen 
pár vět závěrem. V  tuto chvíli má 
kraj řadu rozpracovaných projektů 
a nedokončených stavebních a dal-
ších akcí. Nerad odcházím od roz-
dělané práce, ale věřím, že se nové 
vedení Karlovarského kraje chopí 
jejího dokončení s  plnou vervou. 
A bude-li to v mých silách, vždy se 
budu snažit přispět svou pomocí. 

                   Josef Novotný, hejtman

V uplynulých šesti letech navázal Karlovarský kraj spolupráci s největšími zájmovými organizacemi v regionu, 
mimo jiné s Českým rybářským svazem, který v kraji sdružuje přes pět tisíc členů.                                                             Foto KÚ

Projekt Karlovarský kraj bezpečně 
online vzdělá pedagogy i policisty 

Nezávisle na sobě vyšly v  sa-

motném závěru roku 2014 

hned dvě knižní publikace, 

zaměřené na faunu a fl oru Kar-

lovarského kraje. Jedna se vě-

nuje obojživelníkům a plazům, 

druhá památným stromům na 

území regionu. 

„Cílem obou příruček je sezná-
mit veřejnost s  cenným přírod-
ním bohatstvím, které se nachází 
u nás v regionu. První z nich vy-
chází v  nákladu tři tisíce výtisků 
a  druhá v  nákladu 2,5 tisíce ku-
sů. Publikace jsou neprodejné 
a  k  dostání budou na Krajském 
úřadě Karlovarského kraje, budo-
va C, kancelář C 231,“ informoval 
krajský radní pro oblast životního 
prostředí a zemědělství Václav Ja-
kubík.

Na vydání publikace „Obojži-
velníci a  plazi Karlovarského 
kraje“ pracoval tým regionálních 
odborníků v čele s Vítem Zavadi-
lem. První část knihy je věnována 
všem druhům těchto živočichů 
vyskytujících se na území našeho 
regionu. Čtenáři se tak postup-
ně mohou seznámit se 17 druhy 

obojživelníků a  7 druhy plazů. 
Další druhy sem sporadicky pro-
nikají nebo jsou zde vypuštěny 
člověkem. Ne každý ví, že Karlo-
varský kraj patří v  tomto ohledu 
mezi druhově nejbohatší. Pro 
srovnání lze uvést, že například 
ve Velké Británii žije pouhých šest 
druhů obojživelníků a šest druhů 
plazů. 

Ve druhé části publikace, kterou 
grafi cky zpracoval Martin Stehlík, 
pak autoři představují 17 nejzají-

mavějších lokalit pro pozorování 
těchto zvířat. Každá z nich je ně-
čím unikátní, a tak čtenáři zavítají 
nejenom mezi rybníky nebo ra-
šeliniště, ale například i do kaoli-
nových dolů či pískoven. Lokality 
byly vybírány s  ohledem na to, 
aby každý, kdo si knihu otevře, 
našel nějakou ve svém okolí. Bro-
žuru vyrobila společnost MEDIA 
a.s. 

Kniha Jaroslava Michálka „Pa-
mátné stromy Karlovarského 
kraje“, která vyšla ve druhém, 
rozšířeném vydání, seznamuje 
čtenáře s více než dvěma stovka-
mi památných stromů na území 
Karlovarského kraje. Ty jsou s vý-
jimkou vojenského újezdu Hradi-
ště k  vidění téměř všude a  jejich 
počet rok od roku stoupá. 

Při toulkách krajinou našeho re-
gionu se nejčastěji setkáme s du-
bem letním (72 kusů), lípou srd-
čitou (59 kusů) a lípou velkolistou 
(40 kusů). Krajovým specifi kem 
je pak velký počet památných 
stromů, které lze označit jako 
„svědecké“. Vyskytují se v místech 
zaniklých obcí a jsou živými svěd-
ky bývalého osídlení.

Nové knihy představují
 přírodní bohatství kraje

Zaměstnavatelé z regionu budou prezento-
vat nabídku pracovních pozic:
- studentům posledních ročníků SŠ a VŠ
- uchazečům o zaměstnání evidovaným na ÚP
- ostatním zájemcům o práci.
Bohatý doprovodný program:
- odborné přednášky (např. Jak napsat životopis, 
Jak se prezentovat a komunikovat při pracovním 
pohovoru)
- přednášky Úřadu práce o situaci na trhu práce
- odborné konzultace s personalisty (možnost 
ohodnotit vaše CV zkušeným personalistou nebo 
si vyzkoušet pracovní pohovor)
- konzultace s vizážistou apod.

Nemáte práci nebo uvažujete o změně zaměstnání?

Studenti, chcete se seznámit s nabídkou pracovních 
příležitostí v regionu?

Zaměstnavatelé, nedaří se vám sehnat 
kvalitní zaměstnance?

Termíny a místa konání:

27. 1. 2015 v Chebu (KC Svoboda)
10. 2. 2015 v Sokolově 
(ISŠTE Sokolov - sportovní hala)
24. 2. 2015 v Karlových Varech 
(Lidový dům ve Staré Roli)

vždy od 9.00 do 16.00 hodin.
Účast je zcela ZDARMA.

Více informací najdete na www.khkkk.cz 
nebo volejte +420 354 426 140

BURZY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
V KARLOVARSKÉM KRAJI

zveme vás na

Karlovarský kraj ve spolupráci 

s  Národním centrem bezpeč-

nějšího internetu zahájil pro-

jekt „Karlovarský kraj bezpečně 

online: místní prevence kyber-

netické kriminality páchané na 

dětech a mladistvých“. Proč?  

  

Dnešní děti zachází s internetem 
a  mobilními telefony takřka od 
plenek. Lidem narozeným po roce 
1985 se často říká digitální domo-
rodci. To jsou ti, kteří se narodili 
do světa internetu a  digitálních 
technologií, vyrůstají v  něm a  je 
pro ně samozřejmostí. 

Podle průzkumu společnosti 
Microsoft  jsou dokonce některým 
z modelů chytrého telefonu vyba-
vovány už děti při nástupu do prv-
ní třídy základní školy, tj. v  šesti 
až sedmi letech. To přináší řadu 
výhod, ale také spoustu nebezpečí.

Mnoho dnešních dětí čelí nej-
různějším typům elektronických 
útoků, online nenávistným proje-
vům či zesměšňování. Zároveň se 
řada z  nich chová nezodpovědně. 
Sdílí důvěrné informace a  citlivé 
fotografi e a  videa, čímž se vysta-
vují riziku zneužití či sexuálního 
vykořisťování, komunikují přes 
internet s neznámými lidmi a vy-
dávají se na schůzky s  nimi nebo 
se nevědomky dopouští porušo-

vání autorských práv a  hrozí jim 
či rodičům třeba i značný fi nanční 
postih.

Pokud se děti dostanou do ne-
snází spojených s  internetem či 
mobilními technologiemi, obrací 
se nejčastěji na rodiče a  hned na 
druhém místě na učitele. 

„Bohužel, jak rodiče, tak učitelé, 
až na ty nejmladší, vyrostli v době 
bez internetu a  mobilních telefo-
nů. Patří mezi takzvané digitál-
ní přistěhovalce, tedy ty, kteří se 
s  internetem a  ICT začali učit za-
cházet až v dospělém věku. Tento 
svět vnímají zcela jinak než jejich 
děti či žáci a  není pro ně stejně 
přirozený. Dochází tak k  parado-
xu, digitální domorodce mají učit 
a  pomáhat jim digitální přistěho-
valci,“ vysvětluje Jana Brandejsová 
z Národního centra bezpečnějšího 
internetu.

Pravidla bezpečného a  etického 
užívání internetu a  mobilních za-
řízení přitom nejsou součástí škol-
ní výuky a  zpravidla ani výchovy 
v  rodině. Děti tak netuší, jak se 
rizik vyvarovat, ani jak se zachovat 
v případě ohrožení. A dospělí čas-
to neumí pomoci. 

Stejná situace je v  připravenosti 
dalších pomáhajících profesioná-
lů, ať už jde o sociální pracovníky, 
psychology či policisty. I ti zpravi-

dla patří mezi digitální přistěho-
valce. Nemají zkušenost s  online 
službami a  mobilními aplikacemi 
využívanými dětmi a neprošli od-
bornou přípravou v oblasti kyber-
netické bezpečnosti a prevence. 

„Přitom jsou po učitelích a  ro-
dičích v první linii při řešení stále 
častějších případů elektronického 
násilí páchaného na dětech a mezi 
dětmi,“ upozorňuje náměstek hejt-
mana Karlovarského kraje Milo-
slav Čermák.

Právě toto by měl projekt „Kar-
lovarský kraj bezpečně online“ 
změnit. Jeho koncept totiž vychází 
z  přesvědčení, že je důležité sou-
časně pracovat a  vzdělávat všech-
ny, kterých se bezpečnost dětí on-
line bezprostředně týká. Tedy děti, 
rodiče, učitele a ředitele škol, soci-
ální pracovníky i policisty. 

„Projekt poskytuje odborné 
vzdělávání ředitelům škol a  škol-
ských zařízení, sociálním pracov-
níkům a  pracovníkům policie. 
Součástí projektu je celokrajská 
odborná konference a  osvětová 
kampaň na sociálních sítích,“ uza-
vírá manažerka prevence krimina-
lity kraje Šárka Benešová.

Online informace o  celém pro-
jektu a  přihlášky do odborných 
kurzů naleznete na:
www.saferinternet.cz

Výuka technických oborů 
může bavit, ukázala škola

Střední průmyslová škola Loket připravila pro žáky 9. tříd základních 
škol projektový den, ve kterém ukázala, že technické obory, zaměřené 
na výpočetní techniku a stavebnictví mohou, být vyučovány moderně 
a atraktivně.
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Karlovarský Moser expanduje do Číny

Sklárna Moser podepsala memo-

randum o  spolupráci s  čínskou 

společností CEFC, která je šestou 

největší soukromou fi rmou v  Čí-

ně a zároveň jednou z největších 

korporací na světě. Zabývá se mi-

mo jiné fi nančnictvím, energeti-

kou nebo infrastrukturou. 

„Vyhledání vhodného partnera 
předcházelo intenzivní půlroční  
jednání a  spolupráce se Smíšenou 
česko-čínskou obchodní komorou 
vzájemné spolupráce. Věříme, že 
jsme tímto nalezli stabilního part-
nera pro rozvoj našeho obchod-
ního zastoupení na čínském trhu. 

Naším hlavním cílem je strategická 
spolupráce a  investice do značky 
Moser v  Číně.  V  dubnu letošního 
roku, u  příležitosti Veletrhu vědy 
a technologií, kde je Česká republi-
ka hlavní hostující zemí, očekáváme 
otevření prvního vlajkového obcho-
du v Šanghaji. V další etapě plánu-
jeme rozšíření našich prodejních 
galerií do velkých čínských měst. 
Pro Moser to znamená obchody 
v  řádech milionů eur,“ informoval 
předseda představenstva společnos-
ti Moser Antonín Vlk. 

Mezi klíčové zahraniční trhy kar-
lovarské sklárny Moser, založené 
v roce 1857, v současnosti patří Rus-

ko, USA, Japonsko, Tchajwan a Vel-
ká Británie. Moser je prezentován ve 
více než 50 zemích světa a  nachází 
se v  nejprestižnějších obchodních 
domech, například Bergdorf Good-
man v New Yorku, Asprey a Th omas 
Goode v  Londýně, Wako na Ginze 

v Tokyu, Gum v Moskvě a Mall of 
Emirates v  Dubai. Nové kolekce 
sklárna pravidelně prezentuje na 
světových výstavách ve Frankfurtu, 
Miláně nebo na přehlídce designu 
Maison & Objet v Paříži. 

                     (red)

Slavnostní podpis memoranda o vzájemné spolupráci mezi prezidentem 
CEFC Chan Chautem a předsedou představenstva společnosti Moser An-
tonínem Vlkem byl podepsán v pražské prodejní galerii Moser v ulici Na 
Příkopě. „Obchodní týmy obou společností se potkají v  nejbližších týd-
nech s cílem vyjednání detailů obchodní smlouvy, která bude defi novat 
vzájemnou spolupráci,“ uvedl Antonín Vlk.

Narodil se v  Krušných horách, 
kterým později zasvětil svůj 
profesní život i volný čas. Vítěz 
ankety Osobnost Karlovarské-
ho kraje 2014 - Petr Rojík.    
 

Na úvod našeho rozhovoru se 
chtě nechtě nevyhnu dotazu na 
pocit spojený s  udělením ceny 
Karlovarského kraje za mimo-
řádný přínos Karlovarskému 
kraji. Jak se cítíte jako osobnost 
zdejšího regionu, oceněná mimo 
jiné za dlouhodobě prospěšnou 
činnost v  oblasti ochrany život-
ního prostředí, památek a  kul-
turního dědictví? 

Je to fajn, jak by také ne, ale 
vůbec to se mnou necloumá. Do-
stávám spontánní, milé ohlasy od 
lidí, co mi ocenění upřímně přejí. 
Skoro jako refrén písničky opaku-
jí radost, že to dostal „někdo ma-
lý“ a „za práci“. 

Počet hlasů ve veřejné anketě je 
přesvědčující, ale zavazující. No, 
a taky připouštím, že můj naturel 
nemusí vyhovovat všem. 

Bylo vloni snadnější chránit ži-
votní prostředí či kulturní dě-
dictví než například před 25 ne-
bo 30 lety?

Žijeme bezesporu ve zdravějším 
a  tolerantnějším prostředí, takže 
ano. Mění se politické systémy, 
zákony a  směrnice, ale nemění 
se to podstatné – lidský faktor. 
Nejvíc záleží na vůli každého jed-
notlivého jednotlivce na úřadech, 
ve fi rmách, veřejných institucích 
a spolcích. 

Obdivuji starosty, šéfy odbo-
rů a  úředníky na obcích a  kraji, 
protože jsou sešněrováni tolika 
směrnicemi, politickými tlaky 
a  fi nančními limity, že nemít 
zdravý rozum a odvahu, nemohli 
by rozhodovat o ničem. 

Znám i takové, kteří se z pohod-
lí nebo z obav o židli zabarikádují 
úřední řečí, jenže ani jim se nedi-
vím. Ta neproniknutelná a  často 
nejednoznačná změť paragrafů 
v našem životě vznikla na obranu 
proti lumpárnám a  kulišárnám, 
které se staly. Spousta právních 
nařízení pouze „léčí“ příznaky na-
ší nemocné společnosti, ale neléčí 
příčiny. 

Ano, v  tomto s  Vámi souhla-
sím...

Všechny kultury světa, bez ohle-
du na místo a čas, přece dospívají 
ke stejnému závěru, že by stačilo 
žít podle hlasu svědomí, ať to na-
zveme desatero nebo jinak. Obá-
vám se, že exportování naší ne-
mocné civilizace do celého světa 

a podporování tamních válek na-
šimi zbraňovými systémy („aby-
chom měli práci“ nebo „abychom 
nastartovali ekonomiku“) je zdro-
jem velikého neštěstí.   

Ale zpátky k  ochraně prostře-
dí. Dneska máme lepší skladbu 
výroby, šetrnější technologie, 
ale ochrana prostředí je často ve 
vleku fi nančně silných investorů, 
kteří jsou provázáni s  politikou 
a  dělají ze zastánců trvale pro-
věřených hodnot brzdu rozvoje. 
Vinou bruselských směrnic se 
ochrana přírody a  krajiny vy-
chýlila od komplexnosti směrem 
k ochraně vyvolených druhů rost-
lin, živočichů a stanovišť. 

Osobně mám k  přírodě velmi 
blízko a  chovám k  ní značný 
respekt. Jsem pro její ochranu, 
místy dokonce přísnou, na dru-
hou stranu však vidím situace, 
kdy s  ochránci přírody a  jejich 
přehnaným tlakem na ochranu 
toho kterého kousku přírody ne-
souhlasím...

Ochránci přírody si to kazí, když 
pro výskyt některého živočicha, 
který by snesl transfer, zablokují 
veřejně prospěšnou stavbu. A na-
opak byste mohli za barákem najít 
světový unikát, třeba nový kaňon 
Colorada nebo Yellowstone, a ne-
uchráníte jej, dokud ho neobydlí 
zvláště chráněný druh. Říkám to 
s  nadsázkou, ale v  podstatě je to 
tak. Tyto evropské směrnice jsou 
horší než národní. Horší jsou 
proto, že nedbají na provázanost 
a proměnlivost všech živých a ne-
živých složek ekosystému.    

Jako geolog se zabýváte hlavně 
Sokolovskou pánví a  Krušnými 
horami. Čím jsou tyto dvě ob-
lasti zajímavé nebo dokonce vý-
jimečné?

Podkrušnohorské pánve a  při-
lehlé vyhřezlé horské kry Kruš-
ných hor a Slavkovského lesa jsou 
obdobou východoafrického rift u. 
Křehká skořápka zemské kůry je 
u  nás „rozkřáplá“ tisíci praskli-
nami, které čepují žhavé taveniny 
z plastického nitra Země. 

Proto na nás odevšad vykukují 
sopečné pahorky. Jsou naříznu-
té desítkami kamenných varhan 
a  pestrobarevných vrstev po so-
pečném „krupobití“. Prasklinami 
uniká z  hloubi Země plyn nebo 
směs vody a  plynu, ohřátá až na 
teplotu karlovarského Vřídla. 

Každodenní zemětřesení, rych-
lost pohybů zemských ker a dmu-
tí celého povrchu dávají pocítit, 
jak „pevná“ je naše Země pod no-
hama a jak moc jsme na ní závislí 

a  odevzdaní. Do prasklin uložily 
podzemní roztoky rudy stříbra, 
cínu, kobaltu, mědi, uranu a celé 
křemenné valy. Nebýt toho všeho, 
civilizace by k nám dorazila poz-
ději a vyvíjela by se jinak. 

Proč si to myslíte?
Krušnohorské a  slavkovské ko-

vy ovlivnily pohyb generací lidí, 
naučily je vyrábět hudební ná-
stroje, hračky, zvony, sklo i rámy 
skel, železné nářadí, plechy želez-
né i pocínované, liteřinu, stříbrné 
mince, barevná skla i glazury, ná-
dobí, příbory a tak dál. Provázání 
zemského nitra a života lidí, vní-
mání vnitřního dechu Země, to je 
unikát našeho kraje.    

A právě do Krušných hor smě-
řuje má další otázka. V  roce 
2012 jste pro časopis Krušno-
horský luft  publikoval článek 
nazvaný „Krušnohorské stříp-
ky/Herzgebirge – stmelování 
a  fragmentace“. V  něm mimo 
zmiňujete spekulanty s  pozem-
ky, zbohatlíky a lobbistické sku-
piny, které usilují o zastavování 
poloprázdných plání Krušných 
hor a  zasahují do jejich přírod-
ních krás, resp. varujete před 
zničením atmosféry a  jedineč-
nosti Krušných hor. A  naopak 
vyzýváte ke stmelení novodo-
bých Krušnohoráků, kteří zde 
zapustili kořeny, v zájmu zacho-
vání jedinečnosti těchto hor na 
česko-saské hranici. Jaká je tedy 

podle Vás budoucnost Krušných 
hor? A může jim v něčem pomo-
ci připravovaný zápis na Seznam 
světového dědictví UNESCO?

Krušnohoráci se stmelují. Dělají 
to hezky a tvořivě, i přes hranici. 
Dokládá to spousta občanských 
iniciativ, zejména po roce 1989. 
Na mém článku z  nultého čísla, 
i  když byl napsaný trochu břit-
kým jazykem, trvám. K  Monta-
nregionu (Hornické krajině Kruš-
nohoří) mám tolerantní postoj. 

Projekt horám výrazně nepo-
může ani neublíží. Zástupci měst 
pod patronací UNESCO říkají, 
že je to především reklamní obal. 
Jeho podmínky je mnohdy do-
konce svírají. Největší saská perla 
- Drážďany - se nechala vyloučit 
ze seznamu UNESCO a nic se ne-
děje. Do Drážďan jezdíme stále 
rádi obdivovat památky i utrácet.    

Cituji ze zmíněného článku: 
Skoro v každé obci na české stra-
ně Krušnohoří žije vedle sebe 
několik komunit, rozdělených ge-
neracemi, jazykem, vírou, nyněj-
ším bydlištěm a životním stylem, 
každá se svými prožitky, svými 
pravdami, předsudky a nedbající 
sousedů. Právě proto se angažu-
jete v organizaci setkání rodáků 
a partnerství obcí či při záchraně 
kostelů nebo pořádáte koncerty, 
besedy na školách nebo umělec-
ké workshopy?

Až tak o  tom nepřemýšlím. 
Jednoduše pomáhám aktivitám, 

kde mohu být nablízku dobrým, 
konstruktivním lidičkám a zami-
lovanému kraji. Když se přitom 
komunity a  národnosti navštíví, 
poznají a sblíží, jenom dobře!

Asi všichni víme, že zdejší re-
gion, Sudety, utrpěl poválečným 
odsunem původního německé-
ho obyvatelstva. Jak moc podle 
vašeho názoru jejich odsun zjiz-
vil západní Čechy? A jaké oblasti 
lidského bytí se poválečná výmě-
na zdejšího obyvatelstva dotkla 
nejvíc?

Naše rodina byla kandidátem 
odsunu do chvíle, než ve sběrném 
lágru vypukla epidemie. Povědo-
mí o této nespravedlivé kolektivní 
odplatě jsem nasál ze svědectví 
lidí, kteří odsun sami zažili, a ko-
rigoval z prací současných histo-
riků. Tehdejší ničení vesnic, ubli-
žování lidem a  nejedno prokletí 
se jistě nějak muselo vtisknout do 
„akašického obalu“ naší země. 

Černobílé obrázky a  reportáže 
z  50.-60. let se zašedlými fasáda-
mi, vytlučenými okny a  ruinami 
domů působí depresivně. Kdo rád 
tráví čas „tam nahoře“ a  porov-
nává pohlednice tehdejší a  dneš-
ní, mi možná potvrdí, že krajina 
svým způsobem zkrásněla. I  vy-
stěhovalí Němci rádi vzpomínají 
na starou vlast, rádi náš region 
navštěvují, pomáhají nám s  ob-
novou památek a duchovního dě-
dictví, ale vrátit se nechtějí oni ani 
jejich potomci. 

Když použiju Vaše slovo zjiz-
vení a přihlédnu k tragédiím čes-
kých a německých rodin a k tehdy 
zaseté nenávisti, kdo ví, jestli by 
se Krušné hory nezjizvily později, 
i bez vyhnání Němců, následkem 
etnického konfl iktu.         

Jak se nám, zde narozeným 
současníkům a  milovníkům to-
hoto kraje, daří léčit jizvy způso-
bené zmíněnou dobou?   

Myslím si, že dnes už jsou jizvy 
skoro zacelené. Mladí by se mož-
ná divili, o čem je vůbec řeč. Hlav-
ně, že si můžeme přes hranice stá-
tů poklábosit po síti a  že sdílíme 
stejný názor na hudební kapely. 
Co si kdy nadrobili Sudeťáci, hu-
sité nebo Keltové, je nuda z děje-
pisu, která začne být pro někoho 
„hustá“ až po čtyřícítce. Zacelová-
ní jizev přesvědčivě dokládá dneš-
ní infl ace přeshraničních setkání, 
workshopů, seminářů a putování.        

Vy jste se narodil na Přebuzi, 
jste tedy krušnohorský rodák. 
Jaká místa v  Krušných horách 
jsou vaše nejoblíbenější?

To by byla milá otázka pro ka-
ždého patriota. Zamiloval jsem 
si náhorní planinu okolo Přebu-
ze s  jejími rašeliništi, smrčinami, 
rozkvetlými horskými loukami, 
zaniklými osadami, doly a  rýžo-
višti rud. Tam jsem se narodil, 
nasával vyprávění předků, poznal 
každý kout, tam si dobiju baterky 
víc než někde u moře. 

Líbí se mi taky rozbrázděné za-
lesněné svahy, upadající do okolí 
Stříbrné, Kraslic, Rotavy a  Nejd-
ku. Mám tu horskou hradbu z do-
mova na dosah. V  jejich bystři-
nách, často sledujících dráhy zlo-
mů a sopek, už jsem našel nejeden 
cenný a zajímavý kámen a příběh.   

Jací jsou Krušnohoráci lidé? 
Mají nějakou typickou vlast-
nost? 

Říká se, že Krušnohoráky vy-
znamenává vytrvalost, láska 
k  domovu (říká se, kdo přežije 
dvě tři krušnohorské zimy, už se 
nevrací jinam), schopnost přeží-
vat (známé je srovnání obyvatel 
s  nezdolným stromem jeřábem), 
ochota učit se (proto ta pestrost 
řemesel, založených na místních 
surovinách a  energiích), komu-
nikativnost a  výřečnost, ale také 
zarputilá tvrdohlavost. Těší mě 
a zároveň se obávám, že pár věcí 
z toho mám. 

Současný český název – Krušné 
hory – existuje, jestli se nemý-
lím, od 50. let minulého století. 
Logicky přitom v člověku evoku-
je představu drsných, řekněme 
divokých hor, kde se nesnadno 
žije. Je život v Krušných horách 
krušný?

Tak moc krušně ho nevnímám. 
Jsem už, jako každý, obklopený 
civilizačními „odkrušovadly“ ja-
ko je centrální topení, teplá voda, 
mrazák, auto, mobil a  internet. 
Až se do hor vrátí těžba vzácných 
rud, pak se vrátí i  krušení v  pů-
vodním smyslu, to znamená dr-
cení rudy.   

Kdybyste měl moc vrátit do 
Krušných hor jednu z dřívějších 
tradic, která by to byla?

Určitě lidská pospolitost a  sou-
držnost, pomáhání si, spolkový 
život, společné hraní, zpívání, 
vandrování a tak. Také úcta k ně-
čemu, co nás všechny převyšuje 
a  spojuje. Naopak bych se z  dří-
vějších „tradic“ nevracel k  válče-
ní, ke kterému byli Krušnohoráci 
vždycky přinuceni a jehož násled-
ky si pak museli vylízat za mocné 
pány.  

 Václav Fikar

Dr. Rojík: Krušnohoráci se stmelují. I přes hranici.

RNDr. Petr Rojík, Ph.D. 
- 57 let, znamení Ryba. Narodil se na Přebuzi ve smíšené česko-německé 
rodině. Romantika přebuzské krajiny mu učarovala natolik, že ho přivedla 
k zájmu o přírodní vědy, zvláště geologii, kterou vystudoval a stala se jeho 
povoláním. Přednáší také na VŠ v  Praze. Pro veřejnost pořádá například 
koncerty, besedy, výstavy, přednášky. Organizuje také setkání rodáků 
i partnerství obcí, podílí se na záchraně kostelů a přírodních klenotů a na 
dobrovolných i grantových výzkumech. Baví ho příroda, hudba a náš re-
gion. 

Dr. Petr Rojík přebírá z rukou krajského hejt-
mana Josefa Novotného cenu Karlovarské-
ho kraje.      Foto Stanislava Petele

• Nabízíme pytlované uhlí pro
 chataře a chalupáře. Pytlujeme
 bílinské uhlí a na základě
 požadavku zákazníka jsme
 schopni napytlovat i jakýkoliv
 jiný druh uhlí z naší nabídky.

Provozovna: Vykmanov 23, 363 01 Ostrov

www.uhlibuta.cz

Prodej paliv Pro stavbu Pro chataře

tel.: 353 822 272, mobil: 736 541 541, e-mail: f.buta@seznam.cz

• Dodací lhůty dle
 našich dispozic
• Kvalitní, suchá, tříděná paliva
• Po dohodě dovoz i v sobotu
 (od října do května)
• Skládka u zákazníka (pás 3 m)
• Uhlí: Mostecké uhlí, Bílinské uhlí
 (uhlí i pro automatické kotle
 ořech 2), koks
• Německé brikety

• Prodej štěrku
• Prodej písků
• Prodej okrasného štěrku

Pro náš sortiment si můžete přijet i vlastní dopravou. Neúčtujeme za nakládku.

Možnost placení přes platební terminál

UHELNÉ SKLADYUHELNÉ SKLADY

František Buťa

2010

Zaměstnavatel 
roku

easy patrový:
2

GSM: 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.
od 25.1. do 2.2.2015 dovolená
w w w . s c h r o t t m o b i l . i n f o  



váš tvůrce reklamy

Inzerujte 
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ZAJÍMAVOSTI 

KARLOVARSKÉHO KRAJE

Když jej v  první polovině 13. století 
vyrobili na zakázku pro benediktýnský 
klášter v belgickém Florennes, dalo se 
tušit, že jednou bude velmi vzácným. 
Co se však nedalo předpokládat, byla 
jeho pohnutá pouť staletími. Po fran-
couzské revoluci, kdy byl klášter ve 
Florennes zrušen, se jako částečně po-
škozený ocitl mezi starým nábytkem 
v sakristii spřáteleného farního koste-
la. V roce 1838 jej pak od církevní rady 
odkoupil Alfred de Beaufort-Spontin 
a o několik let později jej nechal za tři 
tisíce franků zrestaurovat. V roce 1889 
ho Beaufort přemístil do Karlovarské-
ho kraje, kde vlastnil zámek. 
Po 2. světové válce, když Beauforto-
vé museli, kvůli kolaboraci s  nacisty, 
opustit zemi, se však po něm doslova 
slehla země. Na dlouhých 40 let. 
Jeho novodobá historie se píše od 
roku 1984, kdy americký obchodník 
Danny Douglas začal na zastupitel-
ském úřadu ve Vídni vyjednávat s čes-
koslovenským státem o  nákupu blíže 
neurčené historické památky. Podle 
obchodníka, který za ni nabízel 250 
tisíc dolarů, měla být zakopána asi 100 
km od Norimberku. K tomuto jednání 
byli přizváni také kriminalisté, kteří 
dostali za úkol zjistit, o  jaký předmět 
má obchodník zájem. Díky několika 
indiciím se jim to podařilo a  4. 11. 
1985 začali prohledávat bývalý Beau-
fortův zámek. O  den později učinili 
v  zásypu hradní kaple možná nejvý-
znamnější objev 20. století v  Česko-
slovensku. Nalezli poklad... 

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 6. 2. 2015 
na e-mail: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na 
poštovní adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, 
Veronika Severová, Závodní 
353/88, 36006, Karlovy Vary

Čisté životní prostředí, hod-

ně zeleně, vysoký počet dětí 

v uměleckých školách, ale i fakt, 

že na rozdíl od jiných krajů zde 

mají všichni lidé přímý přístup 

k pitné vodě. Takové jsou silné 

stránky života v  Karlovarském 

kraji, jak je v roce 2014 zachytil 

srovnávací výzkum Místa pro 

život. 

V  něm Karlovarský kraj obsa-
dil 10. místo ze čtrnácti. Přestože 
se totiž na seznamu jeho silných 
stránek objevují ještě vysoká 
objasněnost trestných činů (je 
dvojnásobná oproti celorepubli-
kovému průměru!), vyšší počet 
lékáren i  počet lůžek v  ubytova-
cích zařízeních, slabé stránky jeho 
výsledné hodnocení srážejí. Patří 
mezi ně především  nejnižší prů-
měrná mzda (o 2500 korun nižší 
než je celorepublikový průměr), 
slabá nabídka vysokých škol a je-
jich atraktivita, úbytek lékařů 
a také překvapivě nulová investi-
ce z Czechinvestu. 

Celkově platí, že zatímco v eko-
logických, volnočasových a  bez-
pečnostních kritériích se Karlo-
varský kraj drží v horních patrech 
celostátního žebříčku, v  oblasti 
vzdělávání a  pracovních podmí-

nek je tomu přesně naopak. 
Nejlepším místem pro život 

v Česku se tak v roce 2014 stal již-
ní soused našeho kraje - Plzeňský 
kraj (zvítězil již v roce 2011), na-
opak nejhorším místem k  životu 
je náš severní soused - Ústecký 
kraj (poslední byl již v roce 2011). 

Místo pro život je společensky 
přínosný projekt, mapující hod-
notový žebříček a  kvalitu života 
českého národa. Jeho hlavním cí-
lem je objektivně zmapovat kva-
litu života v  jednotlivých krajích 
republiky a  sledovat ji v dlouho-
dobém horizontu. 

Hodnocenými oblastmi jsou 
péče o děti a vzdělávání, zdravot-
nictví a  sociální sféra, pracovní 
podmínky a  kupní síla, volnoča-
sové aktivity a  turismus, rozvoj 
infrastruktury, bezpečnost, ob-
čanská společnost a tolerantnost, 
ekologie a příroda. 

Karlovarský kraj se v  prvním 
ročníku výzkumu Místa pro život 
(2011) umístil na 10. místě. V ro-
ce 2012 byl devátý, vloni poskočil 
ještě o místo výš. Na osmé. Letos 
však klesl zpět z 8. na 10. příčku, 
a to zejména kvůli poklesu počtu 
lékařů, počtu lůžek v  nemocni-
cích a stavu silniční sítě.  

                                 Václav Fikar 

Desátí ze čtrnácti. Tak 
se žije v Karlovarském kraji

V  oblasti ekologie a  čistoty životního prostředí patří Karlovarský kraj 
mezi nejlepší v zemi.                                            Zdroj: KV Point, foto Marek Smitka

Pořadí Karlovarského kraje ve sledovaných 

oblastech

3 Ekologie a životní prostředí

5
Rozvoj infrastruktury

Bezpečnost

6 Volnočasové aktivity a turismus

8 Zdravotnictví a sociální síť

11 Občanská společnost a tolerance

12 Péče o děti a vzdělávání

14 Pracovní podmínky

Dárky v nemocnici rozdával Hafík
Během vánočních svátků na-

vštívil dětské oddělení nemocni-
ce v  Karlových Varech pes Hafík 
z Dětského světa U Hafíka. 

Dětem, které musely letošní 
Vánoce trávit v  nemocničních 
postelích, rozdal celou řadu 
drobných dárků (například pas-
telky, omalovánky, knížky, plyšo-
vé hračky), aby jim léčba během 
vánočních svátků rychleji a  také 
radostněji utíkala. 

Zástupcům tohoto dětského 
oddělení pak Hafík daroval šek 
na 5000 korun. Tyto peníze pou-
žije nemocnice na nákup vybave-
ní, které by si bez podobných da-
rů musela odříct.

Komise slibuje příliv peněz
 do dopravní infrastruktury,

 v ČR nesmíme zaspat!
V  Evropském parlamentu s  no-

vým rokem defi nitivně dozněly 
ozvěny loňských evropských voleb, 
po kterých jsme pomohli zformo-
vat a  ustavit novou Komisi a  byli 
jsme jako europoslanci i  v přímém 
přenosu svědky jednoho z  „trhá-
ků“ podzimu v podobě představení 
velkého Junckerova investičního 
plánu. 

Komise v  něm členským státům 
konečně slibuje značné množství 
prorůstových investic, konkrétně až 
315 miliard euro. Počkejme si na 
jaro 2015, kdy bude návrh detail-
ně rozpracován a ukáže, zda půjde 
opravdu o tzv. čerstvé nové peníze, 
které evropská ekonomika tak nut-
ně potřebuje.

Pokud plán přinese, jak slibuje, 
nová pracovní místa a  bude pum-
povat peníze do kvalitních projektů 
(například z oblasti dopravní infra-
struktury, na které jako na prioritě 
trvala i naše poslanecká delegace), 
tleskám. 

Alfou a  omegou pro Českou re-

publiku bude ovšem takto kvalitní 
projekty zavčas připravit a  na pe-
níze v  jednom velkém balíku pro 
unijní státy si v rámci otevřené sou-
těže lidově řečeno sáhnout. Žádné 
národní obálky se konat nebudou.

Proto velmi oceňuji, že právě Kar-

lovarský kraj nezahálí a na plánech 
několika dopravních projektů pra-
cuje.

Jedním z  příkladů je možnost 
navázat na nově budovaný jihový-
chodní obchvat Chebu zamýšleným 
projektem průtahu sousedního 
města Waldsassen nebo přeshra-
niční propojení Aše s Plesnou přes 
Bad Brambach.

Opravdu velkou výzvou evropské-
ho charakteru je ale záměr prosadit 
elektrifi kaci železnice z  Norimber-
ku do Chebu, který nebudu váhat 
aktivně podpořit i z evropské úrov-
ně a pomoci tak úsilí nejen chebské-
ho starosty Navrátila, ale i  celého 
Karlovarského kraje společně s me-
tropolitním regionem Norimberk. 

To je přesně příklad velkého in-
vestičního projektu, který má vý-
razný široký záběr a může díky ně-
mu dojít k propojení průmyslových 
zón a přílivu ekonomických příleži-
tostí.        RNDr. Pavel Poc, předseda

 delegace ČSSD 
v Evropském parlamentu 
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Zaměstnavatelé a uchazeči
 o práci se potkají na burzách 

Krajská hospodářská komora Kar-

lovarského kraje pořádá první 

burzy pracovních příležitostí, na 

kterých se budou prezentovat za-

městnavatelé z regionu.  

  

Pro rozvoj ekonomiky každého re-
gionu je klíčovým faktorem nabídka 
pracovních míst. Karlovarský kraj 
není výjimkou, proto místní Krajská 
hospodářská komora řeší, jak na-
bídku práce podpořit a  jak pracovní 
pozice nabízené v regionu učinit do-
stupnými i  absolventům středních 
a vysokých škol, kteří často po ukon-
čení studia odcházejí za prací jinam. 

Nejnovějším počinem jsou burzy 
pracovních příležitostí, které se bu-
dou konat koncem ledna a  v  únoru 
v  Chebu, Sokolově a  Karlových Va-
rech. 

„Chceme, aby se na burzách potkali 
a  poznali zaměstnavatelé a  studenti 
posledních ročníků středních a  vy-
sokých škol, tedy budoucí absolventi 
škol a  potenciální zaměstnanci. Sna-
žíme se udržet absolventy v  regionu 
a  pomoci jim získat práci u  našich 
členských fi rem,“  vysvětluje ředitel 
KHK KK Stanislav Kříž princip nové 
aktivity, kterou Hospodářská komora 
vyvíjí v  rámci projektu Ze školy od-
povědně na trh práce. 

Jedním ze zaměstnavatelů, kteří se 
budou na burzách pracovních příle-

žitostí prezentovat, je i největší fi rma 
v kraji, WITTE Automotive s více než 
2000 zaměstnanci a  ročním obratem 
více než 7,5 miliard korun. 

„Karlovarský kraj a  místní fi rmy 
mohou nabídnout zajímavé pracovní 
příležitosti, možnost osobního rozvo-
je, dalšího vzdělávání a postupu, a to 
je cílem ukázat na burzách práce, kte-
ré jsou určené studentům i zkušeným 
odborníkům a  těm, kdo naléhavě 
hledají práci. Na veletrhu pracovních 
příležitostí se dozvědí o pracovní ná-
plni, ale také o zaměstnaneckých vý-
hodách a produktech či službách vy-
stavovatelů. Zájemcům doporučuje-
me přinést s sebou životopis. I Karlo-
varský kraj může nabídnout špičkové 
technologie a atraktivní zaměstnání,“ 
láká Martina Poštová z WITTE Auto-
motive v Nejdku.

Burzy pracovních příležitostí mo-
hou navštívit nejen studenti posled-
ních ročníků škol, ale i  uchazeči 
evidovaní na Úřadu práce a  ostatní 
zájemci a zájemkyně o zaměstnání. 

Podle Jany Belblové, vedoucí refe-
rátu zprostředkování a  poradenství 

krajské pobočky Úřadu práce ČR 
v Karlových Varech, je největší výho-
dou burz koncentrace zaměstnavate-
lů na jednom místě a možnost je lépe 
poznat. „I když se uchazeči nepoda-
ří nalézt uplatnění přímo na burze, 
získává přinejmenším kontakty na 
zaměstnavatele a důležitou informaci 
o  jejich požadavcích na budoucí za-
městnance. Ti, kteří nesplňují někte-
rý z  požadavků zaměstnavatelů, tak 
mají možnost zaměřit se na doplnění 
chybějící kvalifi kace, při kterém jim 
může pomoci například úřad práce,“ 
říká Belblová.    

První burza pracovních příležitostí 
se uskuteční 27. ledna 2015 v  Che-
bu, následovat bude Sokolov (10. 2.) 
a Karlovy Vary (24. 2.). 

„Jde o úplně první burzy, zaměřené 
na prezentaci zaměstnavatelů z regi-
onu, dosud zde byly pouze přeshra-
niční burzy. Věříme, že tímto krokem 
přispějeme k  motivaci absolventů 
a absolventek škol i dalších uchazečů 
o zaměstnání pracovat a žít v Karlo-
varském kraji,“ uzavírá ředitel KHK 
KK Stanislav Kříž. 

Můj kamarád jiné národnosti. 
V únoru začíná soutěž pro děti

Od 2. února do 30. června mo-

hou žáci základních škol, zá-

kladních uměleckých škol a děti 

z  domovů dětí a  mládeže s  vý-

tvarnými kroužky soutěžit v  5. 

ročníku výtvarné soutěže na té-

ma Žijeme zde spolu. 

Tématem letošního ročníku je 
„Můj kamarád jiné národnosti“. 
Soutěžící namalují nebo nakreslí 
libovolnou technikou výtvarnou 
práci ve formátu A3 nebo A4, kte-
rou nejpozději do 30. června zašle 
na uvedenou adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Mgr. Pavel 
Vaculík, Závodní 353/88, 360 21  
Karlovy Vary-Dvory.

Každý soutěžící může přihlásit 
pouze jedno dílo. Práce musí být 
označena názvem díla, celým jmé-
nem autora s  ročníkem narození 
(kvůli zařazení do věkových kate-
gorií) a  datem vytvoření. Dále je 

nutné uvést název a  adresu školy, 
ze kterou účastník soutěží.

Obálku označte heslem: „VÝ-
TVARNÁ SOUTĚŽ – ŽIJEME 
ZDE SPOLU (MŮJ  KAMARÁD  
JINÉ  NÁRODNOSTI) 2015“

Bližší informace na: 
pavel.vaculik@kr-karlovarsky.cz
stanislav.strmen@seznam.cz
Soutěž vyhlašuje Karlovarský 

kraj ve spolupráci s  Výborem pro 
národností menšiny zastupitelstva 
Karlovarského kraje. Informace 
k  letošnímu ročníku soutěže „Ži-
jeme zde spolu“ nalezente také na 
stránkách krajského úřadu: 

www.kr-karlovarsky.cz (otevřít 
v  levém sloupci odkaz – cizinci 
a menšiny)

Vydavatelství a reklamní agentura MEDIA a.s. 

hledá do svého týmu kandidáta/ku na pozici:

Obchodník/ce
Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ
• praxe v oblasti obchodu výhodou

• obchodní dovednosti a orientace v obchodní problematice

• pokročilá znalost práce s MS Office 

• řidičský průkaz sk. B
• zkušenosti s vedením lidí

• organizační a vyjednávací schopnosti, prezentační dovednosti

• vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu

Své profesní životopisy zasílejte na e-mail: kusova@mediaas.cz

Grafik Junior
Nabízíme zajímavou práci, příjemné pracovní prostředí a mladý kolektiv, 

firemní kulturu založenou na otevřenosti a přátelských vztazích, flexibil-

ní pracovní dobu, nástup možný ihned, vhodné i jako dlouhodobá brigá-

da pro studenty

Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ
• Znalost programů Adobe 

• Uživatelská znalost PC, MS Office,..

Své profesní životopisy zasílejte na e-mail: fikar@mediaas.cz
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Naše kolegyně
Romana Kuchenreuther
vám ráda 
poradí česky.

A takhle nás najdete:

Marktredwitz

Cheb

Sokolov
Selb

A93

A93

E49

E48

E48

E48

A93

A93

FREY ModeErlebnisKaufhaus Marktredwitz
Freiwahl Kaufhaus GmbH & Co. Centrum KG
Markt 34-38 · 95615 Marktredwitz
Otevřeno: po-pá: 9:00-19:00 hod. • so: 9:00-18:00 hod.

SLEVY AŽ 50 %!

VÝPRODEJ
ZIMNÍ

AŽ DO 31. LEDNA

Sledujte slevové visačky.
na mnohé již zlevněné zboží
20 % 

Nyní dalších
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Karlovy Vary, nám. K. Sabiny 16

příspěvková organizace

Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením

Kosmetička • Knihovnické a informační systémy a služby
Obor vzdělání: tříletý s výučním listem

Cukrář • Truhlář • Kuchař • Kuchař-číšník • Číšník-servírka • Prodavač • Aranžér • Kadeřník • Pekař
Obor vzdělání: dvouletý s výučním listem

Zpracování dřeva ( délka studia tři roky ) • Provoz společného stravování
Potravinářská výroba ( cukrářské práce ) • Potravinářské práce (pekařské práce)
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením (pro absolventy tříletých učebních oborů)
Podnikání - denní dvouleté studium, dálkové tříleté studium • Vlasová kosmetika - denní 
dvouleté studium, dálkové tříleté studium

ŽÁCI VŠECH OBORŮ MOHOU ZÍSKAT PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM
Obory truhlář, pekař a dřevařská výroba jsou podporovány motivačním a prospěchovým stipendiem.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 20.2.2015
Školní jídelna v Sokolově, K. H. Borovského 

nabízí obědy pro veřejnost v ceně 45 Kč (polévka, hlavní jídlo a nápoj)
Školní jídelny v Sokolově a Kynšperku a domov mládeže v Sokolově zajišťují ubytování a stravu pro žáky, kteří jsou ze vzdálenějšího 

místa bydliště. Pro získání více informací je možnost kdykoliv navštívit školu i všechna pracoviště odborného výcviku.

www.zivnostenska-sokolov.cz

PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

OTEVÍRÁME TYTO OBORY:

Jsme státní škola rodinného typu, jediná střední Ekoškola v kraji, máme indivi-
duální přístup k žákům. Spolupracujeme s Krajským volejbalovým svazem. 

Ve školním roce 2015/2016 nově nabízíme perspektivní obor 
PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE.

Obory:
79-41-K/81  Gymnázium pro žáky z 5. tříd
78-42-M/02  Ekonomické lyceum 
16-02-M/01  Průmyslová ekologie – nově od roku 2015/2016

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ZDARMA
Den otevřených dveří:

5. 2. 2015 (14 – 18 hodin)
Mimo uvedený termín je možná individuální návštěva dle domluvy.

kontakt:  733 626 364, 739 322 447
e-mail: goachodov@goachodov.cz

bližší informace: www.goachodov.cz
ředitelka školy: Ing. Eva Temňáková

Gymnázium a obchodní 
akademie Chodov

Smetanova 738, 
357 35 Chodov

 
Střední zemědělská škola 
Karlovy Vary - DALOVICE
obor s maturitní zkouškou „AGROPODNIKÁNÍ“

Škola poskytuje vzdělání v 
rámci Karlovarského kraje 
v oblasti zemědělství a ochrany 
zemědělské krajiny.

Přijímací řízení proběhne na základě studijních 
výsledků ze základní školy a jednotných testů 
Nabízíme: volitelné bloky předmětů; zahraniční 
praxi; ekologické hospodaření na vlastním školním 
hospodářství; výuku myslivosti a chovu koní; 
bezplatné získání řidičského oprávnění B a T

Den otevřených dveří:
3. 2. 2015 (8-17 hodin)

tel.: 353 223 129, www.szes-dalovice.cz

Střední odborná škola pedagogická, 
gymnázium a vyšší odborná škola 
Karlovy Vary
Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary 

Vzdělávání v pedagogické oblasti má na škole více než čtyřicetiletou 

tradici. V polovině 90. let byla oborová skladba rozšířena o gymnaziál-

ní obory a od roku 2005 je součástí školy též VOŠ.

Obory vzdělávání SOŠPg a G:

75-31-M/01  Předškolní a mimoškolní pedagogika

78-42-M/03  Pedagogické lyceum

75-41-M/01  Sociální činnost

79-41-K/41  Gymnázium 

Obor vzdělávání VOŠ:

75-32-N/06  Sociální pedagogika

Možnosti pro absolventy: 

Po absolvování výše zmíněných oborů je možno pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ, ze-
jména pak se zaměřením pedagogickým, humanitním, uměleckým a tělovýchovným. 
V případě uplatnění na trhu práce mohou absolventi pracovat v oblasti školství, soci-
ální péče apod.

Ubytování a stravování:

Pro školu tyto služby zajišťuje Domov mládeže Karlovy Vary.

Mgr. Bohuslav PEROUTKA, ředitel   |   Lidická 455/40, 360 01 K. Vary 
tel.: 354 224 711, 354 224 722 , fax: 353 234 596

e-mail: info@pedgym-kv.cz   |   www. pedgym-kv.cz

DNY

OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ
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Støední odborná škola logistická

a støední odborné uèilištì Dalovice

Logistická celoživotní akademie - rozšíøení nabídky dalšího vzdìlávání v logistické škole 

(reg.èíslo: CZ.1.07/3.2.12/04.0008).

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky.

více na www.logistickaskola.cz/kurzy

Nabídka kurzù od bøezna 2015

• Operátor poštovního provozu
    možno získat výuèní list

• Kurzy cizích jazykù pro zaèáteèníky
    anglický, nìmecký a ruský jazyk

• EBC*L - Podniková ekonomie a právo
    mezinárodní certifikát EBC*L úroveò A

• Podnikový logistik

»  úprava a kalkulace kurzù podle potøeb firem  «

STUDIJNÍ OBORY (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou)

UČEBNÍ OBORY (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou)

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
 nabízí pro školní rok 2015/2016 tyto obory vzdělávání:

Škola provozuje komerční autoservis. Žáci automo-
bilních oborů získají řidičský průkaz skupiny C. ZDAR-

MA. Žáci strojírenských oborů získají svářecí průkaz. 
ZDARMA. Žáci oboru instalatér získají 6 certifikací 
k výkonu řemesla. ZDARMA. Žáci oboru Stavebnictví 
mají možnost získat výuční list oboru Zedník.

Stipendium až 9.000 Kč/ročně

„Škola, kam má smysl chodit.“

DNY  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

20. ÚNORA 2015  (8 - 17 hodin)
27. BŘEZNA 2015  (8 - 17 hodin) 

Střední odborné učiliště stravování 
a služeb Karlovy Vary

století tradice, kvality a zkušeností

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary 

tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439

E-mail: info@sou-stravovani.cz, Internet: www.sou-stravovani.cz

Přijímací řízení pro školní rok 2015/16:

Tříleté obory s výučním listem

65–51-H/01 Číšník, barman, barista  (nový obor)
65–51-H/01 Kuchař, kuchařka
65–51-H/01 Číšník, servírka

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
65-41-L/01  Gastronomie 

Nástavbové studium (pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)

65–41-L/51  Gastronomie

Kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna na www stránkách školy.

ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016
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Co je psáno, to je dáno?

Jako bývalý šéfredaktor Karlo-
varského deníku sleduji poměrně 
pozorně regionální mediální scénu 
v  našem kraji a  není to příjemný 
pohled. Nepříznivé změny jsem 
zaznamenal u  Mf DNES, které se 
před časem zmocnil Andrej Babiš. 
Nemyslím tím jenom majetkově, 
ale především svým vlivem. 

Jak jinak si vysvětlit změny na 
šéfredaktorském postu regionální 
redakce a  výpověď  jednoho z  klí-
čových novinářů regionální redak-
ce Bohumila Zemana (údajně pro 
nadbytečnost?!)? A  to nikoliv ná-
hodou po jeho kritických článcích, 
reagujících na zmatečné změny ve 
vedení Th ermalu nebo podivné jed-
nání organizace ANO na Chebsku. 

Domníval-li se někdo, že si pan 
Babiš koupil noviny, aniž by do 
jejich obsahové nezávislosti jakko-
liv zasahoval, pak musel být velmi 
naivní. Vyzkoušela si to svého času 
i Sabina Slonková. 

Lze jen doufat, že mediální „po-
litika“ pana Babiše nakonec sklidí 
stejné ovoce, jako ta pana Berlusco-
niho v Itálii nebo alespoň jako pana 
Železného v případě Novy…

Na posledním jednání krajského 
zastupitelstva v  loňském roce byl 
předložen návrh vnitřního řádu na 
poskytování příspěvků v  Krajských 
listech do této rubriky – tedy „Ná-
zory zastupitelů“. V  něm se mimo 
jiné praví, že bude zveřejňováno až 
šest (tolik je politických subjektů či 
uskupení v krajském zastupitelstvu) 
příspěvků v každém čísle Krajských 
listů, což zní logicky, kdyby ovšem 
hlavním kritériem byl spektrální 
výběr (tedy od každého uskupení 
přednostně alespoň jeden příspě-
vek). 

Jenže v  předloženém návrhu byl 
hlavním kritériem termín dodání 

příspěvků (přednost mají ty, kte-
ré redakční rada obdrží nejdří-
ve). V  praxi to může znamenat, 
že zastupitelé např. za ČSSD nebo 
KSČM pošlou redakční radě do-
statečně dopředu po třech příspěv-
cích a  ostatní z  opozice si pak ani 
„nevrznou“. Můj, domnívám se že 
z logiky věci rozumný návrh, který 
upřednostňoval nejprve stranickou 
různost příspěvků a  teprve pak až 
časovou osu, bohužel neprošel. 

Přesto chci věřit (a otištění tohoto 
mého příspěvku budíž malým pří-
slibem), že se k takovým praktikám 
krajská vládní koalice neuchýlí.

A jaké z toho všeho plyne pouče-
ní? Mějme otevřené oči, vnímejme, 
co kdo říká (nebo lépe píše) a nevěř-
me slepě tomu, že co je psáno – to 
je dáno. Přišlo mi, že ta doba, kdy 
jeden stranický sekretariát politicky 
cenzuroval a hlídal, co se smí nebo 
nesmí napsat, že je pryč. 

Není… Jen už nejde tolik o  poli-
tickou cenzuru, jako spíše o ekono-
micko-mocenský tlak na veřejnost 
prostřednictvím vlastněných médií.

Petr Zahradníček,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje,
TOP 09

Ohlédnutí za dvěma roky práce

Vážení čtenáři, nejprve vám pře-
ji do celého roku 2015 vše dobré.  
Zastupitelstvo Karlovarského kraje 
(ZKK) vstupuje do druhé poloviny 
svého funkčního období, a proto mi 
dovolte krátké ohlédnutí za 1. polo-
časem. 

Z  pohledu zástupců Hnutí nezá-
vislých za harmonický rozvoj obcí 
a  měst v  tomto nejvyšším krajském 
orgánu to nebylo období, ve kte-
rém by se Karlovarský kraj posunul 
kupředu. Počínaje zdravotnictvím, 
kde doposud nebyla členům ZKK 
předložena koncepce zdravotnictví, 
přestože na prosincovém zasedání 
zastupitelstva v  Chebu v  roce 2013 
bylo usnesením uloženo náměstkovi 
hejtmana pro zdravotnictví a sociál-
ní věci panu Bc. Čermákovi do 30. 6. 
2014 koncepci předložit. 

Protože se tak nestalo a  nebylo 
v  diskusi zdůvodněno, z  jakého dů-
vodu tak nebylo učiněno a ani nebyl 
stanoven event. náhradní termín pro 
předložení materiálu, podala opozi-
ce návrh na odvolání pana náměst-
ka. Ten nebyl schválen. Další oblastí, 
která je velmi bolestným koncepčně 
neřešeným krajským vředem, je škol-
ství. Od počátečního požadavku opo-

zice na odvolání náměstka hejtmana 
pana JUDr. Sloupa, podpořeného 
veřejností a  studenty, přes žádosti 
o  vyřešení a  jednoznačné vyjasnění 
situace kolem pěti středních škol za-
mýšlených vedením kraje k uzavření 
až po současný „klid“ na tomto poli, 
to není stav, kterým by se pan JUDr. 
Sloup a  také ostatní členové Rady 
Karlovarského kraje mohli chlubit. 

Tento stav vedl řadu starostů k to-
mu, že si pomáhají sami, např. právě 
v  oblasti školství starosta v  Aši, my 
v Chodově atd. I na tomto příkladu 
opakovaně říkám svůj názor, že Re-
forma územní veřejné správy, která 
mimo jiné zrušila okresní úřady, 
jak často starostové po nich stůňou, 
a ustavila krajské úřady, se lautr ne-
povedla. A tak, jak my to „umíme“, 
snažíme se napravit chybu další 
chybou. Musím však objektivně při-
znat, že stipendium pro posluchače 
vysokých škol (o kterém se mimocho-
dem mluvilo již v minulém volebním 
období), které bylo zavedeno u  63 
vysokoškoláků, kteří nabídku stipen-
dia v  současnosti přijali, je předpo-
kladem, že většina by mohla v Kar-
lovarském kraji zůstat a uplatnit zde 
získané znalosti. 

Další oblastí, kde se ale přeci jen 
blýská na lepší časy, je oblast so-
ciálních věcí. Podle mého názoru 
asi i proto, že u sociálky dochází ke 
komunikaci s  odborníky z  řad opo-
zice, mám na mysli především pana 
Roberta Pisára, kandidujícího jako 
nezávislý za Alternativu, a  za naše 
hnutí pana Ing. Bráborce. To je cesta 

a nabídka, kterou jsme jako opoziční 
členové ZKK novému vedení kraje 
na podzim roku 2012 nabízeli, ale 
nebyli jsme vyslyšeni. Jako by hrdost 
na svá konání a rozhodování nedo-
volovala koalici snížit se k  diskusi 
uvnitř celého 45 členného kolektivu 
zastupitelů Karlovarského kraje, ke 
škodě všech! 

Protože pokud se někdo domnívá, 
že je radostné opakovaně dávat pod-
něty, upozorňovat a nebýt vyslyšeni, 
tak tomu opravdu není. Situaci přes-
ně ilustruje nahlas vyřčený názor 
jednoho z  členů koalice „to navrhla 
opozice, na to nemusíme vůbec re-
agovat“. A  příkladů, kdy zamítnutý 
námět opozice je posléze radou re-
alizován, je řada. Např. návrh na 
zvýšení počtu zasedání ZKK v roce, 
který reagoval na naprosto nesmysl-
né a rozumně nezvládnutelné množ-
ství až 170 bodů programu zasedání, 
návrh na zlepšení srozumitelnosti při 
projednávání bodů programu tím, že 
každý bod bude uveden předklada-
telem materiálu dle potřeby někdy 
krátkým někdy obšírnějším komen-
tářem atd. Mně osobně to velmi čas-
to připomíná řízení systémem pokus 
– omyl. 

Přes všechno vyřčené chci věřit to-
mu, že spolupráce uvnitř kolektivu 
členů Zastupitelstva Karlovarské 
kraje je možná, vždyť je nás pouze 
45! Je k  tomu potřeba „pouze“ chtít 
komunikovat, chtít slyšet a umět dis-
kutovat o  návrzích, prospívajících 
Karlovarskému kraji a  jeho obyva-
telům.

Josef Hora,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje,
HNHRM

Všem přeji lepší rok 2015
Všem zastupitelkám, zastupi-

telům měst a  obcí Karlovarského 
kraje, dělníkům v průmyslu a ze-
mědělství, zdravotním sestrám, 
lékařům a  záchranářům, švad-

lenám i  pokladním v  obchodech, 
bezdomovcům i  řidičům autobu-
sů...

Všem jmenovaným i  nejmeno-
vaným přeji lepší rok 2015.

Jan Tancibudek,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje,
KSČM

PRO ROK 2015/2016  PŘIPRAVUJEME OBORY:

18-20-M/01     Informační technologie

36-47-M/01     Stavebnictví

PRŮMYSLOVKA PRŮMYSLOVKA 
S TRADICÍS TRADICÍ

Až do 30. července mohou fo-

tografové přihlásit své snímky 

do 8. ročníku fotografi cké sou-

těže „Ze života národnostních 

menšin“. 

Jedná se o otevřenou soutěž, do 
které může poslat každý fotograf 
maximálně pět fotografi í na dané 
téma, které pořídil na území Čes-
ka v období 2010-2015. 

Požadovaná velikost jedné foto-
grafi e: na papíru od rozměru 13 x 
18 cm do 21 x 30 cm (A4). Elek-
tronicky v rozmezí 1,0 až  1,5 MB, 
formát JPEG. Každá fotografi e by 

měla mít název. 
Fotografi e musí být doručeny na 

níže uvedené adresy s těmito úda-
ji - jméno a  příjmení, titul, celá 

adresa bydliště (ulice, číslo, město 
a PSČ), telefon a e-mailová adre-
sa. Takto doručené jsou považo-

vány za přihlášení do soutěže.
Fotografi e lze posílat  na adresy: 

Odbor sociálních věcí, Mgr. Pavel 
Vaculík, Krajský úřad Karlovar-
ského kraje, Závodní 353/88, 360 
21  Karlovy Vary (na obálce v levé 
horním rohu bude uvedeno „Ze 
života menšin – VIII. ročník“ 
NEOTVÍRAT)

Elektronicky: zezivota@kr-kar-
lovarsky.cz

Bližší informace: Stanislav Str-
meň – tel.: 777 024 811

Záštitu nad soutěží převzal ná-
městek hejtmana Miloslav Čer-
mák.

Ze života národnostních menšin
F O T O G R A F I C K Á  S O U T Ě Ž

ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016

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

15.00  - 18.00

SPORTOVEC KARLOVARSKÉHO KRAJE 2014

Byl rok 2014 pro fotbalový Baník 

Sokolov úspěšný? Připomeň-

me si výkony jednotlivých týmů 

společně.

   

„A“ tým patří mezi stabilní 
účastníky druhé nejvyšší soutěže 
a  stalo se již pravidlem, že bojuje 
o  umístění v  horních patrech ta-
bulky. V  sezoně 2013/2014 hrál 
Sokolov až do posledního kola o 4. 
příčku, nakonec ale Západoče-
chům patřilo 6. místo. 

Podzim 2014 pak byl pro Baník 
znovu úspěšný. Tým získal vůbec 
největší počet podzimních bodů 
v  historii a  před druhou částí se-
zony mají svěřenci Daniela Šmej-
kala druholigovou partii slušně 
rozehranou. Sokolov je zatím na 4. 
místě, avšak pouze se ztrátou dvou 
bodů na druhý Varnsdorf. Hráči 

Baníku jsou i v popředí individu-
álních statistik. Marek Červenka je 
na druhém místě co počtu vstře-
lených branek ve FNL, Jaroslav 
Belaň se pak dělí o  první příčku 
v počtu vychytaných nul. 

Radost nám pak dělá ještě jedna 
statistika. Po letech, kdy návštěv-
nost na zápasech klesala (stejně 
jako u  ostatních týmů v  soutěži), 
se průměr diváků na domácí zápa-
sy zvedl o  téměř 200 fanoušků na 
zápas a přesáhl číslovku 1000. A to 
je pro nás velký úspěch.

Úspěšný rok mají za sebou 
i  dorostenci. Tým U19 v  sezoně 
2013/2014 naprosto kraloval své 
soutěži, vybojoval titul vítěze Čes-
ké ligy dorostu U19 a  také získal 
právo na účast v  baráži o  postup 
do nejvyšší dorostenecké soutěže. 
V  baráži Baník sice neuspěl, což 

ale úspěch dorostenců nijak nesni-
žuje. Dorost U16 pak až do posled-
ních chvil také bojoval o  celkové 
vítězství. Nakonec se tým musel 
sklonit pouze před Duklou Praha. 

V nové sezoně, na podzim, si pak 
dorostenci počínali znovu velmi 
solidně. Mužstvu U19 patří zatím 
6. místo, týmu U16 třetí příčka 
a  nejlépe jsou na tom dorostenci 

U17, kteří s náskokem osmi bodů 
vládnou České lize dorostu U17.

Úspěchy měl Baník i v žákovské 
kategorii. V  sezoně 2013/2014 se 
všechny týmy umístily v horní po-
lovině tabulky. Žáci U15 bojovali 
až do konce o vítězství ve své sku-
pině, které by zároveň znamenalo 
účast na republikovém fi nále. Do 
něho se nakonec dostal Most, ale 
Sokolov o špičkový fi nálový turnaj 
žáků U15 nepřišel. Baník byl, stej-
ně jako o  rok dříve, pořadatelem 
fi nále a opět si s organizací tohoto 
turnaje poradil na výbornou. V se-
zoně 2013/2014 si velmi dobře po-
čínal i tým U12, jenž obsadil taktéž 
druhou příčku. 

Letošní podzim byl pro žáky U15 
a  U14 velmi zajímavý. Baník byl 
totiž zařazen do nově vzniklé elit-
ní skupiny a sokolovští žáci se tak 

pravidelně střetávali se špičkovými 
žákovskými týmy jako Sparta Pra-
ha, Slavia Praha, Příbram, Viktoria 
Plzeň, Teplice apod. Baníkovci 
v uplynulém průběhu sbírali cenné 
zkušenosti a na jaře se pokusí vy-
bojovat co nejvíce bodů, aby takto 
kvalitní soutěž mohli hrát i v příští 
sezoně.

V  kategorii přípravek o  vý-
sledky ani tak nejde. Přesto nám 
i  naši nejmenší dělají radost svou 
snahou a  fotbalovými pokroky, 
o  čemž se všichni mohli přesvěd-
čit na Vánoční akademii, která se 
uskutečnila před několika dny. 
Postupně se nám daří i rozšiřovat 
naši členskou základnu o další ma-
lé fotbalisty a jsme rádi, že se mů-
žeme podílet na aktivním trávení 
volného času našich nejmenších.

Děkujeme za vaši přízeň!

Rok 2014 z pohledu fotbalového klubu Baník Sokolov

Karlovarský kraj vyhlašuje 14. roč-
ník ankety „Sportovec roku“. Spor-
tovní kluby mohou své návrhy zasí-
lat do 27. února 2015.

Vyhlašované kategorie:
 mládež – jednotlivci, sportov-

ní kolektiv do 19 let (dívky, chlapci)
 dospělí – jednotlivci, kolektiv
 handicapovaní sportovci – jed-

notlivci, kolektiv (mládež, dospělí)
 trenér – jednotlivci 
 sportovní legenda – bývalý vý-

borný sportovec, trenér, funkcionář
 sportovní osobnost – nejúspěš-

nější sportovec roku 2014

Důležité údaje:
 umístění jednotlivců a sportov-

ních kolektivů na  mistrovství ČR, 
ME, MS
 účast na mezinárodních soutě-

žích
 u jednotlivců i sportovních ko-

lektivů uvést: OS, TJ, sportovní klub, 
oddíl apod., příjmení, jméno, datum 
narození, kategorii, sportovní od-
větví, disciplínu, kontakt a  nejlepší 
umístění v roce 2014
 vyplněný formulář musí mít ra-

zítko a  podpis kompetentní osoby 
OS, klubu, oddílu, svazu atd.

Vyzýváme všechny sportovní sub-
jekty, působící v Karlovarském kraji, 
k  podání návrhů na  nejlepší spor-
tovce regionu roku 2014. 

Návrhy zasílejte nejpozději do 27. 
února 2015 na adresu: KÚ Karlovar-
ského kraje, odbor školství, mládeže 
a  tělovýchovy, Závodní 353/88, 360 
06 Karlovy Vary. E-mail: epodatel-
na@kr-karlovarsky.cz. Informace: 
Josef Kočí, tel. 354 222 491, mobil 
736 650 340.

Nejlepším sportovcem Karlovar-
ského kraje se loni stala olympionič-
ka Ivana Sekyrová z AK Sokolov.


