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Osobnost kraje

Proměny kraje: Pokroky ve zdravotnictví, 
dopravě, školství a sociální sféře

HEJTMAN
MARTIN HAVEL
DOPORUČUJE

    www.facebook.com/HavelKV/

Čas před krajskými volbami pa
tří bilancování, proto se krátce 
ohlédnu za některými úspěšnými 
momenty předchozího období. 
Osobně bych rád připomněl, že se 
nám na posílení bezpečnosti žáků 
a učitelů v krajských školách po
dařilo prosadit v rozpočtu 15 mi
lionů korun. Byl jsem se podívat na 
školách v Sokolově i v Karlových 
Varech, kde už fungují karty s či
py i vstupní turnikety, které chrání 
například před vstupem cizích lidí.
Rekordní dotací jsme letos podpo
řili dobrovolné hasiče a vyrovnali 
jsme tak dluh z uplynulých let. Pří
spěvek dosahuje 21 milionů korun 
a je určen na dopravní automobily, 
věcné vybavení i nové cisterny. 
Otevřeli jsme právní poradnu pro 
seniory, kterou mají lidé k dispo
zici každou první středu v měsíci 
na Krajském úřadě Karlovarského 
kraje. Bezplatně jim radí krajští 
právníci v otázkách nového občan
ského zákoníku i v dalších legisla
tivních oblastech.
V uplynulém období jsem se se
tkával se starosty těch nejmenších 
a takzvaně okrajových obcí, ať už 
šlo o Stráž nad Ohří, Čichalov, Bra
žec nebo Milíkov. Problémy staros
tů, které slyším na vlastní uši, jsme 
se postupně snažili řešit, a věřím, 
že to vedení obcí a hlavně jejich 
obyvatelé ocení. 
Žijeme v kraji, který sice patří 
k nejmenším, ale také k nejkrás
nějším. A každý z nás může ovliv
nit, jestli se nám tady bude žít lépe. 
Proto za sebe nenechte rozhod
nout ostatní a přijďte ke krajským 
volbám, které se konají 7. – 8. října 
letošního roku.

Možná jste to nepostřehli, 
a možná to dobře víte, ale Kar-
lovarský kraj se postupně mění 
k lepšímu. Stačí si všímat a s dří-
vějškem porovnat, jaký komfort 
přinesly v poslední době investice 
do regionálních nemocnic, silnic, 
středních škol nebo domovů pro 
seniory.  Stovky milionů korun, 
cíleně vynaložené z krajského 
rozpočtu, pomohly a pomáhají 
pacientům, řidičům, školákům, 
seniorům i dalším skupinám oby-
vatel.

Nastávající  maminky  mohou 
ocenit  zrekonstruovanou  po-
rodnici  v sokolovské  nemocni-
ci.  Úpravy  i nové  uspořádání 
pavilonu za více než 21 milionů 
korun  podstatně  vylepšily  pro-
středí  a vybavení  porodních  sá-
lů,  pokojů  pro  rodičky,  zázemí 
pro  zdravotníky.  Minulostí  je 
i omšelý  vzhled  gynekologicko-
-porodnického oddělení Nemoc-
nice v Chebu. Pavilon C, v němž 
lékaři a sestry o maminky pečují, 
se dočkal nové fasády za 3,5 mi-
lionu korun. Mezitím finišují pří-
pravy  na  kompletní  dokončení 
chebské nemocnice, kde do roku 

2018  vyroste  moderní  pavilon 
s operačními sály, porodním sá-
lem, parkovacími místy a dalším 
nutným  zázemím.  Nemocnice 
bez kvalitních  lékařů a sester by 
však  byly  zbytečné,  takže  Kar-
lovarský  kraj  musel  zasáhnout 
v personální  oblasti.  Krizi  na 
interních  odděleních,  kde  zdra-
votníci chyběli nejcitelněji, začal 
řešit  nabídkou  náborových  pří-
spěvků novým doktorům a zdra-
votním  sestrám  výměnou  za  to, 
že minimálně tři roky na interně 
v kterékoliv  nemocnici  v kraji 

budou o pacienty pečovat.
V dopravě  se  osvědčuje  nový 

jihovýchodní  obchvat  Chebu, 
vybudovaný  za  393  milionů 
korun.  Z centra  města,  kde  ka-
miony  donedávna  zahlcovaly 
ulice  a trápily hlukem, prachem 
i smogem zdejší obyvatele, odvá-
dí nyní nový silniční úsek denně 
tisíce  aut,  projíždějících  z dál-
nice  D6  na  hraniční  přechod 
Svatý  Kříž  nebo  opačným  smě-
rem.  Bezpečnější  a plynulejší  je 
díky novému obchvatu i průjezd 
Hroznětínem.  Městu  se  díky 
němu  a díky  zmodernizovaným 
navazujícím  silnicím  vyhne  po-

dle sčítání až 2 500 vozidel den-
ně.  Akci  za  435  milionů  korun 
se  Karlovarskému  kraji  podaři-
lo  postavit  s výraznou  finanční 
pomocí  Evropské  unie.  Neza-
pomíná  se  ani  na  běžné  opravy 

silnic  nižších  tříd  po  celém  re-
gionu.  S pomocí  dotace  ve  výši 
112 milionů  korun  od  Státního 
fondu  dopravní  infrastruktury 
se řidiči  letos dočkali nebo  ještě 
dočkají  vyspravených  více  než 
dvaceti  souvislých  asfaltových 
úseků, mostů a opěrných zdí. Za 
všechny jmenujme například 1,3 
kilometru dlouhou opravu Ašské 
ulice v Chebu nebo trasy ze Sta-
rého Sedla do Sokolova. 
V oblasti  školství  se  Karlovar-

ský kraj nejviditelněji zaměřil na 
rekonstrukci a dostavbu Prvního 
českého  gymnázia  v Karlových 
Varech.  Po  demolici  západní 

části budovy, která už hygienic-
ky  ani  technicky  nevyhovovala, 
vyrostlo za 51 milionů korun no-
vě přistavěné čtyřpodlažní křídlo 
s aulou  pro  více  než  stovku  žá-
ků,  výtvarné  ateliéry,  hudebna, 

specializovaná  jazyková  učebna 
a kabinety pedagogů. Proměnou 
prošly  šatny,  vstupní  prostory, 
knihovna a čítárna. Další stovky 
tisíc  korun  vynakládá  kraj  kaž-
doročně  na motivační  a prospě-
chová  stipendia  pro  studenty 
středních  škol,  aby  zatraktivnil 
některé  opomíjené  obory,  je-
jichž  absolventi  jsou  přitom  na 
trhu  práce  velmi  žádaní.  Jen  za 
první  pololetí  minulého  školní-
ho  roku kraj  takto  rozdělil mezi 
691  budoucích  zedníků,  tesařů, 
klempířů  a dalších  řemeslníků 
zhruba  1,3  milionu  korun.  Za-
vedená stipendia pro vysokoško-
láky ve výši 24 tisíc korun ročně 
mají zase přimět mladé lidi, aby 
se po studiu vrátili zpět do regi-
onu a pracovali  tu. V uplynulém 
akademickém  roce  smlouvu 
s krajem  podepsalo  dalších  čty-
řiadvacet  studentů,  celkem  jich 
je v programu už sedmdesát.  

Postupně Karlovarský kraj  zve-
lebuje  i domovy  pro  seniory.  Do 
lepšího  komfortu  a služeb  pro 
ubytované  penzisty  Karlovarský 
kraj  investoval  za  poslední  čtyři 
roky  113  milionů  korun,  z toho 

52 milionů  z vlastního  rozpočtu. 
Jen  pro  připomenutí:  Podařilo 
se  zateplit  Domov  pro  seniory 
„SKALKA“ v Chebu nebo domov 
v Lázních Kynžvart,  kde  si  navíc 
klienti  po  rekonstrukci  pochva-
lují  téměř tři desítky předělaných 
vylepšených pokojů a sociální zá-
zemí.  V příjemnějším  prostředí 
si  libují  také  klienti  v Hranicích 
a Perninku.  Navíc  sehnat  volné 
místo  v některém  z domovů  pro 
seniory není v Karlovarském kra-
ji,  ve  srovnání  s jinými  regiony, 
zdaleka tak složité. Podle statistik 
se na volné lůžko v našem regionu 
čeká  tři  až  šest  měsíců,  zatímco 
v jiných  částech  republiky  klidně 
rok nebo  i déle. Karlovarský  kraj 
zřizuje  celkem  sedm  domovů 
pro seniory  s celkovou kapacitou 
484 lůžek.  Dalších  231  míst  na-
bízí krajské domovy se zvláštním 
režimem a 389 míst  domovy  pro 
osoby se zdravotním postižením.   
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Postupná obnova Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu

Moderní lineární urychlovač v chebské nemocniciNově opravené První české gymnázium Karlovy Vary
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Kraj nechá zpracovat 
plán, jak omezit 
bezdomovectví

Karlovarský  kraj  si  nechá  od-
borně  zpracovat  strategii,  jak 
v regionu  snížit  počet  lidí  bez 
střechy nad hlavou,  a omezit  tak 
problémy  s bezdomovectvím. 
Součástí  plánu,  který  má  vznik-
nout  ještě  letos,  bude  zároveň 
i zmapování  a analýza  nynější 
situace.  Kraj  tak  dal  najevo,  že 
příčiny  a důsledky  tohoto  jevu 
považuje  za  regionální  záležitost 
a nikoliv  jen  za  starost  jednotli-
vých měst a obcí.  

Díky podpoře kraje 
přibude na lyžařských 
trasách nové značení
Karlovarský  kraj  dlouhodobě 

podporuje  aktivity  v oblasti  roz-
voje  běžeckého  lyžování.  Kromě 
pravidelně  přidělovaných  dotací 
na budování a údržbu tras přispí-
vá  i na  jejich značení. V letošním 
roce  poskytne  Klubu  českých 
turistů  individuální  dotaci  na 
vyznačení  poslední  etapy  lyžař-
ských  tras  v regionu,  a to  kon-
krétně  na  Mariánskolázeňsku, 
Ašsku,  Kraslicku  a Lubsku.  Do-
tace ve výši 400 tisíc korun bude 
využita na průzkum tras, výrobu 
tabulek a osazení v terénu. Jejich 
umístěním  tak  bude  dokončeno 
kompletní  značení  v celém  kraji, 
což  přispěje  k větší  návštěvnosti 
lyžařů.

Kraj přispěje na 
sportovní a volnočasové 

činnosti
I v příštím  roce  podpoří  Karlo-

varský  kraj  sportovní  a volnoča-
sové  aktivity  dětí  a mládeže.  Zá-
jemci mohou žádosti o dotace po-
dávat na odbor školství, mládeže 
a tělovýchovy krajského úřadu od 
16. srpna do 31. října. Z rozpočtu 
Karlovarského  kraje  budou pod-
pořeny nejen volnočasové a spor-
tovní  aktivity  dětí  a mládeže,  ale 
nově  i vrcholový  sport.  Více  in-
formací o jednotlivých dotačních 
programech  najdete  na  interne-
tových  stránkách  Karlovarské-
ho  kraje  v sekci  Dotace  (http://
www.kr-karlovarsky.cz/dotace/
Stranky/Prehled-dotace.aspx).    

Začátek října 
se ponese ve znamení 

krajských voleb
Krajské  volby  se  budou  konat 

7. a 8.  října.  Nejpozději  tři  dny 
před začátkem voleb obdrží každý 
volič  obálku  s hlasovacími  lístky. 
V případě  ztráty  či  poškození  do-
stane  sadu  hlasovacích  lístků  na 
požádání i v samotné volební míst-
nosti.  Volby  proběhnou  v předem 
vybraných volebních místnostech, 
o kterých  bude  volič  informován 
obecním úřadem. Občané mohou 
volit pouze v místech svého trvalé-
ho  bydliště.  V případě  závažného 
zdravotního důvodu je možné po-
žádat příslušný obecní úřad o hla-
sování mimo volební místnost.

CO VÁS ZAJÍMÁ
Informace z Krajského úřadu

Rekonstrukce karlovarského muzea vrcholí 

Intenzivní a dlouhodobá práce uči-
telů  odborných  předmětů,  podpora 
talentovaných  studentů  v jejich  od-
borné činnosti a snaha vedení  školy 
o zajištění  moderních  výukových 
programů přinesla nečekané ovoce - 
Střední průmyslová škola Ostrov vy-
hověla náročným požadavkům Elek-
trotechnické  fakulty  ČVUT  v Praze 
a získala statut fakultní školy.
Kromě dlouhodobé spolupráce se 

tak  studenti  i vyučující mohou  těšit 
na celou řadu odborných přednášek 
a seminářů jak na domácí půdě, tak 

v prostorách laboratoří a odborných 
učeben fakulty. Talentovaní studenti 
získají  v řadách  pedagogů  fakulty 
konzultanty  i oponenty  pro  své  vě-
decké  a soutěžní  práce,  k dispozici 
jim  budou  moderně  vybavené  fa-
kultní  laboratoře.  Školy  výhledově 
počítají  i se společnými grantovými 
projekty.  Průmyslovka  na  oplátku 
umožní  vysokoškolským  odborní-
kům a studentům doktorského, ma-
gisterského  i bakalářského  studia 
ověřování  nových  vyučovacích me-
tod a forem, to vše v rámci výzkum-

né činnosti.
„Při  podepisování  dohody  o spo-

lupráci  jsem  se  od  děkana  Elekt-
rotechnické  fakulty  Pavla  Ripky 
dozvěděl,  že  fakulta  si  především 
cení naší kvalitní výuky technických 
předmětů, kterou zajišťují kvalifiko-
vaní  a kreativní  pedagogové,  kteří 
s nadšením  uvítali  nabídku  spolu-
práce  s vysokoškolskými  odborní-
ky. Naše  výuka  je  kvalitní  nejen  po 
stránce  obsahové,  ale  i z hlediska 
materiálního  a technického  zabez-
pečení, o moderních formách a me-

todách  výuky  nemluvě,“  komento-
val  nový  statut  ředitel  školy  Pavel 
Žemlička. 
O kvalitě  výuky  odborných  před-

mětů  a šíření  dobrého  jména  školy 
jistě  svědčí  i ta  skutečnost,  že  pro 
školní rok 2016/2017 se SPŠ Ostrov 
v prvních  ročnících  podařilo  plně 
obsadit studijní obory Strojírenství, 
Elektrotechnika  a Informatika,  a to 
jako  jediné  škole  v kraji.  Po  letech 
bude opět otevřen i první ročník dál-
kového studia oboru Elektrotechni-
ka.

Ostrovská průmyslovka se stala fakultní školou

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

 

Výstavy  se  budou  konat  6.  října 
na Integrované střední škole tech-
nické  a ekonomické  v Sokolově, 
13.  října  na  Střední  průmyslové 
škole  v Ostrově  a 3.  listopadu  na 
Integrované střední škole v Chebu. 

Jednotlivým školám či organizá-
torům  přehlídek  poskytne  Karlo-
varský  kraj  na  zajištění  akce  pří-
spěvek  ve  výši  40  tisíc  korun. Na 
výstavě  se  představí  24  středních 
škol.

V říjnu 2016 začne již 4. ročník výstavy 
středních škol Karlovarského kraje

V karlovarském muzeu v sou-
časné době probíhá celková pře-
stavba prostor, kterou kompletně 
hradí Karlovarský kraj. Náklady 
na stavební úpravy se pohybují 
okolo částky 12,7 milionu korun. 
Souběžně již byly zahájeny práce 
na nové expozici za 18,3 milionu 
korun. 

„Stavební  úpravy  pro  novou 
muzejní  expozici  začaly  v srpnu 
loňského  roku.  Ty  zahrnovaly 
přestavbu  jednotlivých  podlaží, 
včetně  instalací  nových  rozvodů 
a dispozičních  změn  některých 
místností.  Zásadní  novinkou  je 
vybudování  výtahu,  díky  kterému 
se muzeum stane bezbariérovým,“ 
uvedla ředitelka muzea Lenka Zu-
bačová.  Velkou  přeměnou  prošla 
i vstupní  hala,  jejíž  pilíře  byly  do-
plněny  o původní  profilaci  říms 
a byly  odstraněny  mramorové 
obklady.  V hale  se  bude  nacházet 
samoobslužná  šatna.  Nově  bude 
také  využíváno  nádvoří  v zadním 
traktu  budovy,  které  je  propojeno 
s výstavním  sálem  a které  bude 
sloužit  jako  nové  zázemí  pro  od-
počinek s dětmi či pro vypití kávy. 
V muzeu vznikne dále konferenční 
sál, který, vzhledem k svému vyčle-
nění z muzejní expozice, může mít 
do  budoucna  i vedlejší  komerční 
využití. 
Rekonstrukce,  jejímž  zhotovite-

lem je firma BOLID M s.r.o., právě 
finišuje.  „Stavební  práce  jsou  ho-
tové  v interiéru  objektu,  do  konce 
října  bude  přestavba  kompletní. 
Zbývají ještě opravy fasády či pro-
vedení nástupní rampy se schodiš-
těm. V současnosti se do  interiéru 
postupně stěhují a montují panely 
pro moderní expozici, která odpo-
vídá  současným  muzejním  tren-
dům,“  uvedl  náměstek  hejtmana 
Petr  Zahradníček.  Expoziční  část 
bude  dokončena  v listopadu,  ná-
sledovat  bude  zkušební  provoz 
ovládacích systémů a otevření mu-

zea se předpokládá na jaře příštího 
roku.  To  bude  v roce  2017  slavit 
150 let od svého vzniku. 
Nová  expozice  Muzea  Karlovy 

Vary představí mnoho tematických 
okruhů,  týkajících  se  dějin Karlo-
vých Varů a Karlovarska. Vnímání 
unikátních  exponátů  bude  pod-

pořeno  audiovizuálními  efekty  či 
nevšedním výukovým materiálem. 
Součástí výstavních prostor se sta-
ne i dotyková stezka a dětská cesta.

Mimořádným příspěvkem ve 
výši 5 milionů korun pomůže Kar-
lovarský kraj k zavedení dvou no-
vých leteckých linek Karlovy Vary 
- Düsseldorf a Karlovy Vary - Tel 
Aviv. Celoroční provoz v rozsahu 
jednoho až dvou pravidelných letů 
týdně do Německa by měl od dub-
na 2017 zahájit dopravce Germa-
nia. Do Izraele zajistí sezonní char-
terové spojení česká společnost 
Travel Service, a.s.

Z nabízejících  se  možností  na 
rozšíření  linek,  mířících  na  karlo-
varské mezinárodní  letiště,  je spo-
jení  s Německem a Izraelem pova-
žováno  za  nejvhodnější.  Očekává 
se,  že  o rychlé  cestování  z půlmili-
onového druhého největšího města 
Izraele  a z šestisettisícové  metro-
pole Severního Porýní – Vestfálska 
do  Karlových  Varů  projeví  zájem 
lázeňští hosté i běžní turisté. 
„Aby  letecké  společnosti  začaly 

připravovat  provozování  letec-
kých linek, musíme mít prostředky 
k poskytnutí záruk na pokrytí ztrát 
z neprodaných  míst  v letadlech 
v prvních šesti měsících. A to v roz-
sahu  3  milionů  korun  pro  start 
linky  do  Düsseldorfu  a 2  miliony 
do Tel Avivu. V září a v říjnu se má 
rozběhnout  prodej  letenek.  Už 
nyní  o ně  projevují  zájem  některé 
cestovní kanceláře,“ řekl náměstek 
hejtmana pro oblast dopravy Jakub 
Pánik.  

O zavedení  nových  vzdušných 
spojení  s Karlovými  Vary  usiluje 
Sdružení  Karlovarského  kraje  pro 
rozvoj  leteckých  linek.  Jeho zaklá-
dajícími  členy  jsou  Karlovarský 
kraj, město Karlovy Vary  a Letiště 
Karlovy Vary s. r. o. jako společnost 
vlastněná  krajem.  Podle  statistik 
a názorů odborníků jsou Německo 
a Izrael  zeměmi,  které  má  smysl 

s Karlovými  Vary  letecky  spojit 
a linky  díky  dostatečnému  zájmu 
pasažérů dlouhodobě udržet. Poté, 
co selhala jednání s Českými aero-
liniemi,  našlo  sdružení  partnery 
v německé letecké společnosti Ger-
mania a v českém Travel Service. 
Germania  spolupracovala  s Leti-

štěm Karlovy Vary už v roce 2012, 
kdy se spojení s Düsseldorfem při-
pravovalo  poprvé.  Od  nového  let-
ního  letového řádu v roce 2017 by 

měla na linku Düsseldorf – Karlovy 
Vary nasadit Boeing 737-700, který 
pojme  148  cestujících.  Hlavně  na 
začátku provozu linky je však třeba 
počítat  s nižším  počtem  pasažérů 
a tedy  se  ztrátovým  provozem.  Za 
takové riziko v počátečním období 
žádají aerolinky Germania  i Travel 
Service finanční záruky.
Provozní ztrátu düsseldorfské lin-

ky, odhadovanou v příštím roce na 
4,5 milionu korun, plánuje Sdruže-
ní  Karlovarského  kraje  pro  rozvoj 
leteckých linek uhradit z mimořád-
ných příspěvků 3 miliony korun od 
Karlovarského  kraje  a 1,5 milionu 
od města Karlovy Vary. Ve stejném 
poměru chce sdružení zaplatit i od-
hadovanou ztrátu 3 miliony korun 
na telavivské sezonní lince - 2 mili-
ony od kraje a 1 milionem od města 
Karlovy  Vary.  Letiště  se  bude  na 

projektu podílet slevami z přistáva-
cích poplatků. Sdružení nyní  s ve-
dením  aerolinek  intenzivně  jedná 
o textech smluv o spolupráci.
„Podle  zkušeností  jiných  regio-

nálních  letišť  i my  očekáváme,  že 
zavedení  nových  linek  se  odrazí 
v poptávce zákazníků a v růstu po-
čtu přijíždějících návštěvníků. Nej-
prve ale musíme linky zavést a udr-
žet, aby si lidé zvykli na dostupnost 
leteckého spojení do Karlových Va-
rů. Do  regionu  přijíždí  ročně  při-
bližně 270 tisíc německých turistů, 
z toho  asi  30  tisíc  z ekonomicky 
silné  severozápadní  části  země. 
Určitá  část  těchto  návštěvníků, 
která  dosud  cestovala  autobusy, 
jistě  uvítá  nabídku  pohodlnější 
a rychlejší  letecké dopravy, zejmé-
na pokud bude konkurenceschop-
ná,“ vysvětlil Jakub Pánik. Cenový 
rozdíl mezi leteckou a pozemní do-
pravou  se má  na  trase  tam  a zpět 
pohybovat  v přijatelné  výši  50  až 
70 eur.  
Nyní  se  z mezinárodního  letiště 

v Karlových  Varech  létá  na  pra-
videlných  linkách  jen  do  Moskvy 
a Petrohradu.  Vloni  letiště  odba-
vilo 51 780 cestujících, o rok dříve 
85 596. Kraj  se  v oblasti  cestovní-
ho  ruchu  vyrovnává  s razantním 
úbytkem  ruské  klientely.  Kvůli 
východnímu  válečnému  konfliktu, 
zavedeným sankcím a ekonomické 
krizi  klesl  počet Rusů v Karlových 
Varech o desítky procent.  

Kraj podpoří zavedení letů do Düsseldorfu a Tel Avivu

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  

KRAJSKÉ LISTY
 INZERTNÍ ODDĚLENÍ

t: 739 544 446
e: kalabova@mediaas.cz

Náměstek hejtmana Petr Zahradníček s ředitelkou muzea Lenkou Zubačovou v renovovaných prostorách
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DEN OHŘE 2016
Voda teče a čas běží,  již patnáct 

let  slavíme  v Kynšperku  nad Oh-
ří  a v celém  Karlovarském  kraji  
DEN OHŘE,  den  úcty  k naší  ře-
ce Ohři.  Je  to pro nás velká mož-
nost,  být  přizván  k napsání  pár 
slov o historii oslav úcty a pokory 
k toku řeky, která dala i historické 
jméno našemu regionu od keltské-
ho  AGARA,  německého  EGER 
a českého  OHŘE,  jehož  povodí 
se dělí historicky na Horní Poohří 
a Dolní Poohří. V roce 1997, když 
zasáhly  velké  povodně  Českou 
republiku  a přišlo  o život  49  lidí, 
jsme  si  uvědomili,  že  voda,  která 
přináší život, tak ho umí i vzít . Ře-
ka  potřebuje  nejen  úctu,  ale  také 
mnoho práce a odpovědnosti. Ře-
ka  Ohře  to  jsou  potůčky,  potoky 
a řeky, které ústí do hlavního toku. 
Odpovědnost je na nás, aby Ohře 
sloužila a pomáhala našemu kraji 
nejen v rozvoji průmyslu, ale také 
v rozvoji turistiky pro návštěvníky 
Karlovarského  kraje.  Cykloturis-
tika  má  velkou  podporu  všech, 
cyklostezka Ohře a odbočky k vel-
kému množství historických měst 
a objektů.  Spolu  s cyklostezkou 
byla  utvořená  a podporovaná 
krajským úřadem i vodácká turis-
tika. Několik vodáků a přátel řeky 
Ohře s podporou krajského úřadu 
a s podporou  mnoha  zastupitelů 
založili  občanské  sdružení  Vo-
dácká  OHŘE.  Pár  let  trvalo,  než 
jsme přesvědčili dostatečný počet 
zastupitelů  Karlovarského  kraje, 
aby  alespoň  na  území  Karlovar-
ského  kraje  ustanovili  a vyhlásili, 

že každá poslední sobota v měsíci 
červenci  bude  DEN  OHŘE,  den 
úcty  k této  řece,  pokory  a oslav. 
To  se  povedlo,  a podle  usnesení  
krajských zastupitelů  č. ZK 143 / 
06 /10 se tak tento den stal již ofi-
ciálně  prvním  regionálním  dnem 
oslav a svátku řeky v České repub-
lice. Velkou podporou je Karlovar-
ský kraj, dále pak město Kynšperk 
nad  Ohří,  POVODÍ  OHŘE  s.p. 
Vodohospodářská  společnost  So-
kolov,  která  se  stará o vypouštění 
čisté  kanalizační  vody  do  Ohře 
a mnoho dalších přátel řeky Ohře, 
bez kterých by se tato akce dala jen 
těžko uskutečnit . Povedlo se nám 
pořádat  již  11  let  vodácký  závod 
amatérů na 18 km z Tršnice u Che-
bu do Kynšperka nad Ohří ,,O po-
hár  POVODÍ OHŘE, s.p. Letošní 
vítězové, pánové Činčera a Sýkora 
se  předvedli  skvělým  výkonem 
1 hodina 32 minut. A to nemluvím 
o věku  těchto  dvou  pánů,  kterým 
strčili do kapsy i podstatně mladší 
závodníky. Propagaci Karlovarska 
jako dobré vodácké rekreace, kul-
tury a zábavy pro celé rodiny nám 
pomáhají  účastníci  oslav  DEN 
OHŘE  rozvážet  i do  zahraničí. 
A co si přát dále? Pomoc přesvěd-
čit zastupitele Severočeského kra-
je o vyhlášení Dne Ohře i na jejich 
území a spolu pak zapojit i bavor-
skou  stranu,  aby  tento  den  úcty 
byl  na  celém  toku  řeky  Ohře,  od 
pramene ve Smrčinách až po ústí 
do Labe u Litoměřic.
   Ing. Tomáš Svoboda 
 a Miroslav Volf     

Služby Údržby silnic Karlovarské-
ho kraje (ÚSKK) zadavatelé dlou-
hodobě oceňují. „Naším krédem 
je totiž především technologická 
kvalita. A ta je souběžně s vyso-
kým pracovním nasazením našich 
čet a efektivní organizací jednotli-
vých, na sebe navazujících činností, 
hlavním faktorem našich úspěchů. 
Díky takto nastavenému přístupu 
se nám průběžně daří uspokojovat 
poptávku a specifické požadavky 
všech našich zákazníků, ať už z ve-
řejného nebo i soukromého sekto-
ru,“ poukazuje Václav Mleziva, 
provozní šéf ÚSKK. Dobré reno-
mé cestářů potvrzuje podle Mle-
zivy fakt, že se na jimi v  jarních, 
letních a podzimních měsících 
zhotovované a předávané stavby 
kvůli reklamacím nemusí vracet.

Uchází se tedy o vás nejspíš hned 
celá škála zákazníků?
Po náročné zimní sezóně, kdy pri-
oritně zajišťujeme sjízdnost na víc 
než dvou tisících kilometrech vozo-
vek všech typů v našem, z hlediska 

výškové členitosti a značně odliš-
ných lokálních povětrnostních pod-
mínek s  častým kolísáním teplot 
různorodém kraji, což má vliv na 
aktuální operativu metod údržby, 
se máme opravdu co otáčet! Jsme 
ale flexibilní a na podněty našich 
zákazníků jsme schopni reagovat 
pružně. A to i přesto, že na předlo-
žení nabídky máme někdy i jen pár 
dnů, ne-li hodin! Záleží, jak máme 
v té které době už zasmluvněné ka-
pacity. Kromě toho se samozřejmě 
zúčastňujeme menších i větších 

otevřených výběrových řízení, vy-
pisovaných podle zákona, v posled-
ních letech i velkých státních ten-
drů, třeba na údržbu a běžné opra-
vy komunikací 1. třídy a dálnic.

Mohl byste uvést některé zajíma-
vé zakázky z poslední doby?
Získali jsme státní zakázku na sil-
nici Oldřichov – Lužec, z krajského 
rozpočtu pak akci ve Valech u Ma-
riánských Lázní. Vítězných výběro-
vých řízení máme ale celou řadu.  
A dokonce i mimo náš region. Nově 
se momentálně staráme například 
o úpravu porostů podél silnic na 
Litvínovsku, v  kooperaci s  jinými 
dodavateli sekáme zeleň u Klad-
na. Určitý rozsah prací provádíme  
i na Chomutovsku a Mostecku. Po-
chlubit se můžeme i zakázkou až  
z Táborska, kde jsme na jednom 
dálničním úseku zhotovovali od-
stavný pruh.

Zdá se, že máte celou plejádu 
různých klientů…?
Naše portfolio je skutečně široké. 

Od Ředitelství silnic a dálnic přes 
Karlovarský kraj, větší i menší měs-
ta až po obce. Na jaře jsme stavěli 
parkoviště v  Habartově, před ča-
sem pak parkovací plochu u jedno-
ho z karlovarských marketů. Zmí-
ním též letošní práce pro Kolovou 
a Háje, maloformátové opravy ko-
munikací pro Chodov, obnovu vo-
dorovného značení některých ulic 
v Karlových Varech. Jde skutečně 
jen o letmý výčet. Pracujeme i pro 
drobné podnikatele a soukromé 
osoby, zemědělce, chataře a chalu-
páře, ovšem i pro mezinárodní Le-
tiště Karlovy Vary.  

Rozsah aktivit cestářů z ÚSKK je 
tedy očividně značný…
Úspěšně se nám daří zvyšovat ob-
jem externích objednávek. Jen za 
rok 2015 šlo o objem 54 milionů. 
Položili jsme navíc hned 30 tisíc 
tun asfaltových povrchů. A to je 
na firmu, zabývající se většinově 
údržbou silnic (ne jejich výstavbou 
a rozsáhlejšími opravami) i v rámci 
ČR docela slušné číslo.

S prací cestářů Údržby silnic Karlovarského kraje jsou klienti spokojeni
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Prvního září přivítal hejtman 
Karlovarského kraje Martin Havel 
studenty nově nastupující na os-
trovské gymnázium. Zároveň si 
prohlédl školu, kterou ho provedl 
ředitel Jaroslav Šafránek.

Po  uvítání  členy  studentského 
parlamentu  proběhlo  slavnostní 
zahájení  školního  roku,  a to  v pri-
mách a v prvním ročníku. „Těší mě, 
že vám mohu osobně popřát zdárný 
start  na  nové  škole,  dobré  studij-
ní  výsledky  a štěstí  do  budoucna. 
Studujete  na  jedné  z nejlepších 
středních škol v Karlovarském kra-
ji, ze které vychází řada úspěšných 
absolventů a vy se jimi můžete stát 
také,“  řekl  hejtman  Martin  Havel 
novým žákům.
Během  setkání  hovořil  ředitel 

Gymnázia  Ostrov  o fungování, 
úspěších  a zajímavostech  školy. 
Hejtmanovi  představil  například 
galerii  s fotografiemi  všech  vý-
znamných  osobností,  které  školu 
navštívily,  či  moderní  3D  učebnu. 
Gymnázium  získalo  prostředky 
na  její  vybavení  před  dvěma  lety 
z Operačního  programu  Vzdělá-
vání  pro  konkurenceschopnost 
a využívá ji pro nové metody výuky. 
Slouží  nejen  pro  zdejší  studenty 
téměř  ve  všech  předmětech,  ale 
docházejí sem i žáci ze základních, 
mateřských i jiných středních škol.

Nejpalčivějším problémem, který 
školu v současnosti trápí, je špatný 
stav  koridoru,  spojujícího  obě  bu-
dovy  gymnázia.  „Každá  nepřízeň 

počasí  se  v něm  projeví,  bohužel 
sem  i zatéká. K dispozici  už máme 
projektovou  dokumentaci  na  vý-
stavbu  nového  koridoru,  který  by 

spojil  prostory  školy,“  uvedl  Jaro-
slav  Šafránek.  Hejtman  Karlovar-
ského  kraje  přislíbil  v této  záleži-
tosti gymnáziu podporu.

Hejtman zahájil nový školní rok v Ostrově

Na  krajském  úřadě  se  uskutečni-
lo  26.  zasedání  Předsednictva  Ra-
dy  hospodářské  a sociální  dohody 
Karlovarského kraje. Na  jednání se 
diskutovalo o strategii hospodářské 
restrukturalizace,  revitalizaci  po 
těžbě hnědého uhlí či o rozvoji prů-
myslových zón.
Hlavním  tématem  zasedání  byla 

Strategie  hospodářské  restruktu-
ralizace  Ústeckého,  Moravskoslez-
ského  a Karlovarského  kraje,  která 
určuje  nejdůležitější  směry,  z nichž 

budou vycházet konkrétní opatření. 
„Pro  Karlovarský  kraj  je  prioritou 
lázeňství,  infrastruktura  či  zřízení 
veřejné  vysoké  školy  se  zaměřením 
na  balneologii,  a s tím  spojená  vý-
zkumná centra. Důležité je také zís-
kání zásadnějšího objemu peněž na 
propagaci kraje a Krušnohoří,“ uve-
dl náměstek hejtmana Jakub Pánik.
„Jedná se o obsáhlý materiál, kte-

rý definuje vývoj regionu na dalších 
15 let  a zajistí  i finanční  krytí  ze 
státního  rozpočtu.  Za  náš  kraj  ne-

lze  jednoznačně  určit,  co  je  menší 
či větší priorita, jelikož každý pilíř je 
důležitý  a bez  kombinace  všech  by 
tato koncepce nebyla efektivní,“ do-
dal  Jakub Pánik. Členové  tripartity, 
kterými  jsou zástupci  zaměstnanců 
a zaměstnavatelů, souhlasili se stra-
tegickým  rámcem  restrukturaliza-
ce,  který  bude  vládě  ČR  předložen 
v listopadu letošního roku, a vyzvali 
Ministerstvo pro místní rozvoj o po-
dání konkrétních opatření do dubna 
roku 2017.

„Z jednání  vzešel  také  požadavek 
na vládu, aby poskytla finanční pro-
středky na realizaci již připravených 
projektů  obcí  a dalších  subjektů  na 
zahlazování  následků  dlouhodobé 
těžby hnědého uhlí,“ uvedl hejtman 
Karlovarského  kraje Martin  Havel. 
Předsednictvo  dále  projednalo  na-
příklad podporu průmyslových  zón 
Ministerstvem průmyslu a obchodu 
a požádalo o zařazení lokality Soko-
lov - Staré Sedlo na seznam státem 
podpořených míst.

V Karlových Varech jednala krajská tripartita

Hejtman Martin Havel (druhý zprava) s pedagogy a žáky gymnázia



Karlovarský kraj přichází s no-
vým programem poskytování dota-
cí na provozování domácí hospico-
vé péče. Díky krajským příspěvkům 
by se měly výrazně zlepšit služby 
mobilních hospiců, které nejsou 
hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění a finance získávají pře-
devším ze sponzorských darů nebo 
výtěžků benefičních akcí.

„Zdravotní  pojišťovny  zatím  na 
domácí  hospicovou  péči  nepřispí-
vají,  a neziskové  organizace  proto 
velmi  obtížně  shánějí  peníze  na 
svůj  provoz.  Z toho  důvodu  jsme 
se rozhodli vyhlásit nový program, 
který  by  měl  usnadnit  jejich  práci 
a umožnit  další  rozšíření  služeb. 
Příspěvky by také znamenaly menší 
finanční spoluúčast pro naše obča-
ny, kteří  tuto službu potřebují. Po-

kud  to v září  schválí krajské zastu-
pitelstvo,  kraj  vyčlení  v programu 
celkem  3  miliony  korun.  Pravidla 
umožní čerpat pro jednoho žadate-
le až 300 tisíc korun na jeden rok,“ 
uvedl  hejtman Karlovarského kraje 
Martin Havel.
Program začne fungovat od příš-

tího  roku  se  zpětnou platností  pro 
rok  2016.  Žadateli  se  mohou  stát 
organizace, které  se  zaregistrovaly 
na krajském úřadě jako poskytova-
telé paliativní péče.  „V současnosti 
jde  o 10  organizací  a společností, 
které  se  zabývají mobilní  hospico-
vou  službou  delší  dobu,  pokrývají 
větší  území  kraje  a dokáží  se  po-
starat  o větší  počet  klientů  najed-
nou.  V domácnostech  by  měli  být 
schopni zajistit péči sedm dní v týd-
nu a 24 hodin denně,“ upřesnil ná-
městek hejtmana Jakub Pánik. Tým 

pro domácí hospicovou péči by mě-
la tvořit zdravotní sestra, lékař, pra-
covníci v sociálních službách, kteří 
obstarají sebeobsluhu, ale zajistit je 
třeba  i psychologickou  a duchovní 
podporu klientů.
Pilotní  projekt  podpory  domácí 

hospicové  péče  před  časem  od-
startoval  Kraj  Vysočina,  regiony 
ale  volají  po  systémové  podpoře 
ze  strany  zdravotních  pojišťoven. 
„Naši  iniciativu  v oblasti  domácí 
paliativní  péče  z mého  pohledu 
velmi  vhodně  doplní  plánované 
vybudování  krajského  kamenné-
ho  hospicu  v Nejdku.  Lidé  těžce 
nemocní,  na  sklonku  života  tak 
budou  mít  možnost  podle  svého 
uvážení  prožít  důstojně  poslední 
dny  s potřebnou  péčí  buď  doma, 
nebo v hospicovém zařízení,“ uza-
vřel Jakub Pánik.
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RECEPTY NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Maďarská kuchyně není jenom 
o ostrých a pikantních pokr-
mech.  Připravují se také výbor-
né sladké pochutiny, různé kolá-
če -   kynuté i ovocné. Nejvíce se 
k náplním používá mák a ořechy. 
Zvláštností jsou sladké polévky, 
vařené z mléka a ovoce (př. viš-
ňová polévka  nebo s těstovina-
mi). Sladké těstoviny s různým 
posypem (mák, ořechy, sladká 
opražená strouhanka polité más-
lem) a mnoho dalších podobných 
dobrot. Jako delikatesu  přidá-
vám recept  na  maďarský dort, 
který je skutečně mňamkou - po-
kud se jeho příprava dodrží přes-
ně dle receptu.  

Čokoládový  ořechový dort (Cso-
ki diós torta)
Ingredience na korpus: 
7  ks  vajec,  300  g  moučkového 
cukru,  150  g  hrubé  mouky,  2  dcl 
studeného mléka, 1 bal. prášku do 
pečiva,  160  g  mletých  vlašských 
ořechů, 30 g mleté hořké čokolády, 
rum na polití hotového korpusu.
Příprava:   
Žloutky  s moučka  cukrem  třeme 

1/2  hodiny  do  pěny  (dodržet!)   
Přidáme   mouku,   mléko,    prášek 
do  pečiva  a dobře  vše  promíchá-
me.   Z bílků ušleháme pevný  sníh 
a spolu  s ořechy  a nastrouhanou 
čokoládou po troškách přidáme do 
těsta.    Těsto  nalejeme  do  připra-
vené dortové formy. Formu vyma-
žeme  tukem  a vysypeme  hrubou 
moukou.  Pečeme při mírné teplotě 
cca. 180°C, přibližně 45- 50 minut.
Po vychladnutí korpus rozkrojíme 

na 3 díly. První díl natřeme připra-
venou  čokoládovou  nádivkou,  za-
kryjeme  druhým dílem  a ten  před 
potřením  nádivkou  pokapeme 
dostatečně  rumem. Pak přiložíme 
třetí díl,  i ten, pokud chceme, mů-
žeme trochu pokapat rumem. Vrch 
a strany  dortu  potřeme  čokoládo-
vou  polevou  a ozdobíme  dle  své 
fantazie  -  viz  obrázek.  Nejraději 
zdobím půlkami vlašských ořechů 
a pralinkami.

Kraj bude přispívat na hospicovou péči 

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Dva  a půl  tisíc  let  staré  dřevěné 
konstrukce,  které  byly  objeveny 
před  sedmi  lety  na  hradišti  Vladař 
u Žlutic,  se  mají  příští  měsíc  vrátit 
do Karlovarského  kraje.  Tento  uni-
kátní nález evropského významu se 
uchoval  jen  díky  uložení  v jílovém 
podloží bez přístupu vzduchu.
„V době objevení byl celý nález dře-

věných konstrukcí zdokumentován, 
vyzvednut a převezen do Švýcarska, 
kde už mají zkušenosti s konzervací 
takto starých dřev z oblasti podalp-
ských  keltských  lokalit.  Tu  v rámci 
výzkumného projektu zadal Archeo-
logický ústav v Praze a domluva byla 
taková, že následně budou artefakty 
vystaveny  zápůjčkou  v Západo-
českém  muzeu  v Plzni.  Proces  se 
ale  poněkud  protáhl  a muzeum  již 
s umístěním dřev  z Vladaře nepočí-
tá. Hledáme proto vhodné prostory 
jejich pro uskladnění  i pro možnost 
jejich následného vystavení,“ uvedl 
náměstek  hejtmana  Karlovarského 
kraje Petr Zahradníček.

Ten  už  oslovil  starostu  Žlutic 
Václava  Slavíka  i ředitelku  Muzea 
Karlovy  Vary  Lenku  Zubačovou, 
aby  společně  hledali  možné  řeše-
ní. „Nabízí se, že by malá část dřev 
mohla  být  vystavena  v nové  expo-
zici  karlovarského  muzea  a větší 
část  artefaktů  by  se  mohla  umístit 
v jeho  pobočce  přímo  ve  Žluticích, 
tedy v blízkosti samotného objevu,“ 
nastínil  možné  řešení  Zahradní-
ček, který ale zároveň upozornil, že 
prostory  žlutického  muzea  by  bylo 
zapotřebí pro tyto účely zrekonstru-
ovat.  „Vzhledem  k významu  nálezu 
i k povinnosti  kraje  se  o nesmírně 
cennou  památku  postarat  krajští 
radní  pomoc  přislíbili,  bude  však 
na novém vedení kraje, aby v tomto 
procesu pokračovalo,“ dodal.
Kraj  nyní  k uskladnění  artefaktů 

využije  prostory  Střední  lesnické 
školy ve Žluticích, jejímž je zřizova-
telem. „Podařilo se nám se zastupu-
jící  ředitelkou  Libuší  Syrovátkovou 
vytipovat vhodný prostor pro dočas-

né umístění. Pak musíme s vedením 
muzea  doladit  detaily,  kterých  není 
zrovna  málo,  jako  je  například  za-
bezpečení či stálá teplota,“ uvedl Za-
hradníček s tím, že se starostou Sla-
víkem se  shodují  v tom, že by objev 
mohl  zlepšit  návštěvnost  Žluticka. 
V místě nálezu dřev na úpatí Vladaře 
by pak mohla být  instalována  infor-
mační tabule odkazující nejenom na 
samotný  výzkum,  ale  právě  i na  ex-
pozici ve žlutickém muzeu.
Dřevěné  konstrukce  byly  naleze-

ny  a vyzvednuty  v letech  2008  až 
2010  v blízkosti  rybníku u dětského 
tábora  na  úpatí  Vladaře.  Pocházejí 
z období zhruba 500  let před naším 
letopočtem, kdy hradiště Vladař bylo 
jedním  z významných  center  celého 
regionu.  Výzkum  prováděly  Arche-
ologický  ústav  v Praze,  katedry  ar-
cheologie  Západočeské  univerzity 
v Plzni, Muzeum Karlovy Vary a Ob-
čanské  sdružení  Vladař.  Archeolo-
gové se neshodují v jejich účelu, ale 
pravděpodobně souvisely s vodou.

Archeologický nález století se vrací domů

Sousední  Bavorsko  se  přece  jen 
chystá  elektrifikovat  železnici  z No-
rimberku  směrem  na  Drážďany, 
včetně  odbočky  na  Marktredwitz 
a Cheb. Na české straně už  je želez-
niční  koridor  Praha  -  Cheb  připra-
vený, zbývá jen krátký úsek z Chebu 
k hranici  s Německem.  Správa  že-
lezniční dopravní cesty slíbila, že ho 
dokončí,  jakmile  začnou  práce  na 
německé straně.
Elektrifikované  propojení  obou 

tratí  přinese  výrazné  zrychlení  pře-
pravy. Do Německa  by mohly  začít 

přes  Karlovarský  kraj  jezdit  přímé 
vlaky a zvýšit rychlost z 90 až na 160 
kilometrů  za  hodinu.  Zároveň  by 
vzrostl  význam  Chebu  pro meziná-
rodní nákladní přepravu.
„To,  co  se  dlouho  zdálo  jako  ne-

možné,  se  nyní  stává  skutečností. 
Karlovarský  kraj  se  opět  stane  zá-
sadním  železničním  uzlem  na  ev-
ropské  trati.  Získáme  nejen  přímé 
vlakové  spojení  do  celé  Evropy,  ale 
reálně  ožívá  i myšlenka  na  vybudo-
vání velkého nákladního železniční-
ho překladiště v našem regionu,  jak 

ho  požadují  přicházející  investoři. 
Velká  část  silniční  kamionové  pře-
pravy by se tak přesunula na koleje,“ 
pochvaluje  si  náměstek  hejtmana 
Jakub  Pánik  bavorské  rozhodnutí 
elektrifikovat důležitou trať na Cheb. 
Karlovarský  kraj  prosazoval  tu-

to  variantu  spolu  s městem  Cheb. 
„Jsem rád, že se nám to ve spoluprá-
ci  s bavorskou  částí  Horní  Franky 
podařilo. Hrozilo  totiž,  že  přednost 
dostane  elektrifikace  trati  směrem 
na Furth im Wald a Domažlice,“ do-
dal Jakub Pánik.     

Trať do Německa přes Cheb bude elektrifikována

K nejnavštěvovanějším kouzelným 
místům Kraslicka patří Vysoký ká
men u Kraslic. Mohutná křemen
cová čočka s několika štíhlými 
pilířovitými útvary se na náhorní 
planině v nadmořské výšce 774 
metrů zvedá nad okolní lesy a budí 
dojem velké hradní zříceniny. Na 
vyhlídkovou plošinu vede lávka přes 
průrvu a kovový žebřík. Vidět je od
sud na západní část Krušných hor, 
Slavkovský les, Český les, Smrčiny 
a také do Německa. Vysoký kámen 
má od roku 1974 statut přírodní pa
mátky s rozlohou téměř tři hektary. 
Ještě počátkem minulého století 
se tu překotně těžila břidlice. Před 
další devastací zachránilo přírodní 
útvar samotné město Kraslice, které v roce 1906 zdejší pozemky vykoupilo. O nevšedním skalnatém útvaru se 
dodnes vypráví řada pověstí. K Vysokému kameni se dá dojít po červené turistické značce z obce Kostelní.

Více informací o zajímavostech v okolí Rovné Blatné nebo o možnostech ubytování najdete na portálu cestovního 
ruchu Karlovarského kraje Živý kraj: www.zivykraj.cz 

ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY
Kouzelný Vysoký kámen u Kraslic

Celostátní  oslavy  svátku  železni-
čářů se letos uskuteční v sobotu 24. 
září  v Chebu.  V železniční  stanici 
a místním  depu  se  představí  histo-
rická  i nejmodernější  vozidla.  Den 
železnice připravují České dráhy ve 
spolupráci s městem Cheb a Karlo-
varským krajem.
Atraktivní  program  bude  rozdě-

lený  do  tří  částí,  nazvaných  Svět 
historie, Svět změny a Svět zábavy. 

K vidění bude nejen historická tech-
nika,  ale  i nejnovější  prostředky 
národního dopravce pro regionální 
i dálkovou  dopravu.  Přijede  také 
nákladní  vlak  s parními  lokomoti-
vami. „Na kolejištích a v depu, kte-
ré bude výjimečně přístupné, se ná-
vštěvníci mohou těšit na tři desítky 
vlakových  souprav. Mezi  nádražím 
a depem bude navíc po celý den za-
jištěna  kyvadlová  doprava“,  uvedl 

náměstek hejtmana Karlovarského 
kraje Jakub Pánik.
Během  dne  České  dráhy  vypraví 

dvacet párů zvláštních vlaků do pěti 
směrů,  a to  do  Plesné,  Lubů,  Ma-
riánských  Lázní,  Karlových  Varů 
a Aše.  Nevšedním  zážitkem  bude 
také  večerní  světelná  show  s histo-
rickými  lokomotivami.  Více  o pro-
gramu včetně mapy areálu nalezne-
te na internetových stránkách.

Národní den železnice se blíží

Hejtman Martin Havel (vlevo) předává ředitelce REHOS Nejdek Olze Pištejové záštitu prezidenta republiky nad stav-
bou hospicového pavilonu. Vpravo náměstek hejtmana Jakub Pánik. 

Dokážete ocenit sílu přírody? Vyzkoušíte ověřený produkt? 
Vyplatí se Vám investovat do sebe 9 Kč denně?
Schindeleho minerály jsou přírodní produkt  s třicetiletou tradicí 
těžby v  Rakousku, jejichž účinky jsou nově ověřeny lékařsko-
epidemiologickou studií. Studie prokázala, že při revmatických 
chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo 
spondylóza může pomoci přírodní produkt vulkanického původu 
Schindeleho minerály. Uživatelé také popisují zlepšení stavu při 
cukrovce, problémech s tlakem, poruchách zažívání, překyselení, 
pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo gynekologických 
potížích. Výsledky zmiňované studie jsou názorně zobrazeny 
v následujícím grafu (celé znění studie je k nahlédnutí na našich 
stránkách).

mleté minerály v plechovce

2 ks = 560 Kč/kus 
3 ks = 545 Kč/kus 

4 ks = 515 Kč/ks 
6-11 ks = 490 Kč/ks 

od 12 ks = 460 Kč/ks

595 Kč/400 g 
vč. poštovného, 
vydrží 2 měsíce.

minerály v Kapslích

2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus

4 ks = 716 Kč/ks 
6-11 ks = 691 Kč/ks

od 12 ks = 661 Kč/ks

798 Kč/400 g 
vč. poštovného, 
vydrží 2 měsíce.

Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712

Stačí tohle jako důkaz?
Vážení, rád bych se s vámi podělil se zkušenostmi s účinky vašich minerálů. Jsem starší a aktivní sportovec. Poslední rok jsem trpěl častou fibrilací 
srdečních síní a moje tělo nevylučovalo kyselinu močovou-dna. Takže jsem bral jednu 100 mg tabletu Purinolu a často jsem měl dnový záchvat 
na různých kloubech v těle. Po aplikaci vašich minerálů se mně upravil srdeční rytmus a po vysazení prášku na dnu jsem již 8 měsíců bez dnových 
problémů a fibrilace se ustálila na minimum. Často proto váš preparát doporučuji přátelům.  S pozdravem MVDr. Petr Hošek, Cheb

Je mi 53 let. O minerálech, jsem se dozvěděla z tisku. Jedno balení jsem si objednala na zkoušku a dobře jsem udělala. Minerály užívám nyní 
již pravidelně pátým měsícem a bolesti kloubů na rukou odezněly. Dnes již udržím řídítka jízdního kola bez bolesti a dokonce se i bez problémů 
najím příborem. Před tím, než jsem minerály začala užívat, to nebylo možné. Lékař mi řekl, že se s tím nedá nic dělat a že se to bude jen zhoršovat. 
Chodila jsem jen na rehabilitace a na injekce. Dík za Váš produkt, budu objednávat další.  Jarmila Šťukavcová, Bohumín Záblatí

Můj manžel byl velký sportovec, a i přes to, že ve 34 letech utrpěl úraz, kdy přišel o prsty na levé noze, dále hrál fotbal, jezdili jsme na lyže a hodně 
cestovali. S přibývajícím věkem, asi tak v 70, začaly bolesti a operace- meniskus, endoprotéza, rakovina prostaty, bolesti kloubů a podobně. Dnes 
je manželovi skoro 83 let a každý den ráno jsem poslouchala, co všechno ho bolí, až jsem mu říkala, ať mi řekne, co ho nebolí, že to bude jednoduší. 
Na radu našeho kamaráda, který užívá vaše minerály již delší dobu, jsem objednala jedno balení, které muž užívá asi měsíc, a já najednou zjistila, 
že mi něco chybí- muž si přestal stěžovat. Věřím, že díky vám.  Vojtíšková Věra a František, Milovice

O Schindeleho minerálech jsem se dozvěděl od známých, kamarád měl dnu, stejně jako já, a neměl jsem důvod mu nevěřit, že mu minerály 
pomohly. Objednal jsem si a už půl roku je užívám také. S manželkou se staráme o hotel, jsem celý den na nohou, ale i přes léky milurit a aulin, 
které beru, jsem měl bolesti i 2 měsíce v kuse, než jsem to rozchodil. Podotýkám, že to trvalo 7 let. I obyčejná chůze v tom období byla problém. 
Teď s minerály mám po bolestech, chodím do schodů, vylezu po žebříku, je to úplně o něčem jiném. Děkuji a objednávám 2 plechovky mletých 
minerálů.  Václav Bayer, Ostravice

Za Váš ohlas plechovka zdarma. Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas jsou na našich stránkách.

Doplňte Si minerály 
a uviDíte co Se Stane!

Zlepšení (%) při silných zdravotních obtížích na počátku

Bolesti kloubů 
76,5%
8,8%

Kvalita života 
86,7%
24,3%

Únava 
88,0%
13,0%

Skleslost 
66,7%
12,5%

Poruchy spánku 
69,2%
9,1%

Bolesti 
53,3%
9,5%

Mobilita 
33,3%
11,8%
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Skupina užívající 
Schindeleho minerály 
ke svým lékům

Kontrolní skupina 
užívající pouze léky

 Kyselina 
křemičitá
Měď 
Hořčík 
Chrom 
Železo 
Nikl 
Vápník 
Kobalt 

 
Draslík 
Vanad 
Mangan 
Titan 
Sodík 
Bor 
Zinek 
Molybden

www.kamennezdravi.cz
Jsme na Facebooku!



• Vezmi fakturu za plyn i elektřinu od stávajícího dodavatele
• Přijď si do 26.10.2016 porovnat ceny energií do naší zákaznické kanceláře
• A vyhraj tyto ceny:

  1.   ZEMNÍ PLYN až do 20.000 Kč zdarma

  2.   ELEKTŘINU až do 15.000 Kč zdarma

  3.   SERVIS KOTLE až do 5.000 Kč zdarma

T: 606 939 959
Jenišov 68 

 www.kvplyn.cz

PLNO ENERGIE ZDARMA!

...plyn a elektřina, které se Vám VYPLATÍ

Sokolovská čurda
Už  čtrnáctý  ročník  třídenní  celo-
státní  nesoutěžní  přehlídky  ama-
térských  divadelních  souborů 
pořádá  sokolovské  Divadlo  bez 
zákulisí  ve  spolupráci  s MDK So-
kolov.  Diváci si v pestrém progra-
mu mohou vybrat  z celkem sedmi 
ochotnických  představení  pro 
dospělé  i děti.  Například  v pátek 
od  18.45 hodin  zahraje  Rádoby-
divadlo Klapý populární humoris-
tickou  novelu  Vladislava  Vančury 
Rozmarné léto. V sobotu od 20 ho-
din  se  představí  plzeňské  divadlo 
JakoHost s hořkou komedií Grön-
holmova metoda. Autor Jordi Gal-
cerán  v ní  zajímavě  nastínil  ostrý 
souboj šesti kandidátů o lukrativní 
manažerský post.
Divadlo MDK Sokolov, 
23.-25. 9.

Karel  IV. a Loketsko
Přednáška  historika  Vladimíra 
Vlasáka přiblíží základní momenty 
ze života a vlády  jednoho z největ-
ších  středověkých  vladařů  Kar-
la IV., jehož 700. výročí narození si 
letos  připomínáme.  Část  výkladu 
bude věnována obdobím, kdy se ži-
votní osudy i činy římského císaře 
a českého krále prolnuly s vývojem 
regionu  historického  Loketska. 
Přednášku  doprovodí  obrazová 
dokumentace, připomínající osob-
nost významného českého panov-
níka  z Lucemburské  dynastie  i je-
ho četné vazby k Loketsku.
26. 9. od 17 hod., 
Městská knihovna Chodov

Pocta lesním rohům
Koncert  vážné  hudby  v podání 
Západočeského  symfonického 
orchestru  pod  vedením  dirigenta 
Jana Mikoláše. V programu večera 
zazní například symfonická báseň 
Vltava  Bedřicha  Smetany  nebo 
předehra Egmont od Ludwiga van 
Beethovena.
30. 9. v 19.30, Společenský dům 
Casino Mariánské Lázně

Karlovy Vary a okolí ve starých 
pohlednicích v době 
19. a 20. století
Výstava  reprintů  pohlednic  z ar-
chivu  MUDr.  Františka  Webera 
v prostorách oddělení pro dospělé 

v Městské knihovně Karlovy Vary. 
Expozice  zajímavých historických 
pohlednic,  představujících  lázeň-
ské město v běhu času,  je k vidění 
do konce září.
Městská knihovna K. Vary, 
do 30. 9.

Mistrovství Evropy 
mysliveckých trubačů
Historicky první evropský šampio-
nát  mysliveckých  trubačů  hostí 
Mariánské Lázně. Posluchači mo-
hou porovnat umění více než dvou 
set  trubačů  z osmnácti  přihláše-
ných souborů ze šesti zemí. Diváky 
a porotu se budou snažit zaujmout 
hráči například ze Slovenska, Slo-
vinska, Německa, Rakouska,  Pol-
ska  a Česka.  Součástí  akce  bude 
také už od 9 hodin ráno slavnostní 
průvod  trubačů  a myslivců  měs-
tem, městským parkem a po kolo-
nádě kolem zpívající fontány.
Společenský dům Casino Marián-
ské Lázně, 1. 10. od 10 hod.

Pavel Šporcl – Bachovy 
houslové koncerty
Po roce se v kostele sv. Anny v Sed-
leci opět představí český houslový 
virtuos Pavel Šporcl. Za doprovo-
du  Karlovarského  symfonického 
orchestru  zazní  v jeho  provedení 
koncerty  pro  housle  a orchestr 
skladatele Johanna Sebastiana Ba-
cha.  V koncertu  pro  dvoje  housle 
ho doprovodí koncertní mistr KSO 
Jakub  Sedláček.  Zazní  Suita  č. 3 
D–dur,  koncert  pro  housle  a or-
chestr a–moll, koncert pro housle 
a orchestr  E–dur  a koncert  pro 
dvoje housle a orchestr d–moll.
Kostel sv. Anny v Sedleci, 
2. 10. od 18 hodin

O štít města Sokolova
Tradiční celorepubliková soutěž ve 
společenském tanci, která je záro-
veň  mistrovstvím  Karlovarského 
kraje,  láká už po čtyřicáté páté na 
elegantní podívanou. Klání pořádá 
Taneční škola Jana Ondera a Měst-
ský  dům  kultury  v Sokolově.  Hu-
dební  doprovod  obstará  výborný 
Big  Band  MDK  Sokolov.  Diváky 
soutěží  provede  moderátor  Petr 
Čimpera. 
Velký sál MDK Sokolov, 2. 10. Od 
9.30 do 18 hodin. Vstupné 100 Kč

Marie Antoinetta
Nejnovější  zpracování  života 
a osudu poslední královny Francie 
v podání  Západočeského  divadla 
v Chebu.  Moderní  portrét  rozpo-
ruplné  ženy  vykreslil  mladý  ame-
rický  dramatik  syrsko-židovského  
původu David Adjmi jako grotesku 
o devíti  obrazech  s velkou  dávkou 
ironie a zároveň porozumění. Spo-
lu  s ním  budou  diváci  hledat  od-
pověď na  otázku: Mohla  se Marie 
Antoinetta  vyhnout  svému  osudu 
a závěrečné gilotině?
Západočeské divadlo Cheb, 
8. 10. od 19 hodin

Mezinárodní festival 
outdoorových filmů
Nevšední zážitek slibuje sledování 
celkem šestnácti jedinečných filmů 
a dokumentů.  Na  dvoudenní  pře-
hlídku jsou zváni všichni příznivci 
adrenalinových sportů  i široká ve-
řejnost. K vidění  budou  například 
filmy Madagaskar  osobně  a zblíz-
ka, Pura Vida o 7500 ujetých kilo-
metrech na 26  různých řekách od 
And  k Atlantskému  oceánu  nebo 
Amerika – Únorová propast o pro-
plavání  Únorové  propasti  v Čes-
kém krasu.  
Radnice na Božím Daru, 
7.-8. 10. od 18 hodin

Jazzfest Karlovy Vary – 
Sokolov 2016
Více koncertů rozložených do vět-
šího  časového  prostoru  nabídne 
33.  ročník  mezinárodního  jazzo-
vého  festivalu.  Hudební  drama-
turgie  pokračuje  v zaměření  pře-
devším na moderní jazz a jeho fúzi 
s jinými  hudebními  žánry,  včetně 
hudby symfonické, za účasti špič-
kových muzikantů  z celého  světa. 
Vedle posluchačů – jazzových spe-
cialistů  a těch,  kteří  jsou  otevřeni 
všem žánrům, pamatuje  i na mla-
dé posluchače, kteří si cestu k jaz-
zu  teprve  hledají.  Bonbonkem 
bude  12.  října  v Městském  domě 
kultury  v Sokolově  koncert  feno-
menálního amerického trumpetis-
ty českého původu Laca Decziho, 
který do České republiky pravidel-
ně  zajíždí  a zdejší  publikum  jeho 
tvorbu dobře zná.
Karlovy Vary a Sokolov, 
17. 9.-5. 11. 
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SOUTĚŽNÍ 
KŘÍŽOVKA 

ZAJÍMAVOSTI 
KARLOVARSKÉHO 

KRAJE

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: 
Městská jatka 
v Kraslicích

Výhercům, kterými 
jsou  František Kašpar 
z Dolního Žandova, Marie 
Chourová z Březové 
a Josef Konrád z Kraslic,
gratulujeme. Zasíláme jim 
publikace o našem kraji. 

Existuje pravděpodobně již 
v 15. století. Za druhé svě-
tové války byl poničen. Na 
ploše 0,44 ha se docho-
valo kolem 300 náhrobků, 
z nichž nejstarší pochází 
z let 1684 a 1690. Je chrá-
něn jako kulturní památka 
České republiky.

Vyluštěnou tajenku spolu 
s vaší adresou posílejte do 
5. 10. 2016 
na e-mail: 
veronika.severova@kr-
karlovarsky.cz 
nebo na poštovní adresu: 
Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Veronika Severová, 
Závodní 353/88, 36006, 
Karlovy Vary.

I letos můžete hlasovat v anketě 
Osobnost Karlovarského kraje

SUDOKU

Karlovarský kraj opět vyhlašuje další ročník ankety o nejvýznamnější osobnosti regionu. Lidé mohou navrhnout 
ty občany kraje, kteří se v roce 2016 zvlášť zasloužili o zlepšení života v regionu, rozvoj kultury, služeb veřejnosti 
nebo podnikání.
Své návrhy do ankety „Osobnost Karlovarského kraje“ může veřejnost zasílat do 7. listopadu 2016 prostřednic-
tvím elektronického anketního lístku. Hlasovat lze na internetových stránkách Karlovarského kraje (sekce „Ne-
přehlédněte“).

Hlasování probíhá v následujících kategoriích:
1.  Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti
2.  Osobnost v oblasti podnikání
3.  Zvláštní cena za mimořádný přínos kraji

Na základě zaslaných návrhů vybere odborná komise  tři finalisty z každé kategorie. Ocenění budou slavnostně 
předána vítězům během finálového večera, který se uskuteční 1. prosince 2016.

• Zvolte nejdříve číslo/operator a poté klikněte na sudoku.
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Podpoříme hospicovou péči

Postarat se o nevyléčitelně ne-
mocné v posledních týdnech a mě-
sících jejich života, aby mohli ode-
jít důstojně, v důvěrně známém 
prostředí, v kruhu svých blízkých, 
pod dohledem odborníků a pokud 
možno bez zbytečné bolesti. Ta-
kovou péči – kombinaci krajského 
„kamenného“ hospice a nabídky 
služeb organizací poskytujících 
domácí paliativní péči – chci jed-
noznačně pro pacienty v Karlovar-
ském kraji. Já i moji kolegové pro 
to děláme maximum.

Zatím našemu regionu kamen-
ný hospic chybí. Výstavba nového 
hospicového pavilonu za přibližně 
70 milionů korun v Zařízení ná-

sledné rehabilitační a hospicové 
péče REHOS Nejdek se však blíží, 
nyní probíhá výběr dodavatelské 
firmy. Nejdecký REHOS disponuje 
v současnosti dvanácti lůžky spe-
ciálně vyčleněnými pro paliativní 
péči. V novém pavilonu jich bude 
mít třiadvacet i s tolik potřebným 
zázemím.

Na území kraje zároveň působí 
několik organizací, které odborně 
pečují o umírající v jejich domácím 
prostředí. Mám na mysli napří-
klad Hospic sv. Jiří na Chebsku 
nebo Motýl na Sokolovsku. Je-
jich služby však bohužel nejsou 
hrazeny ze zdravotního pojištění 
a zůstávají tak odkázány pou-
ze na sponzorské dary či výtěžky 
z benefičních akcí. Chci, aby měli 
poskytovatelé těchto služeb jisto-
tu pravidelné finanční podpory 
a mohli se starat o lidi, kteří jejich 
péči 24 hodin denně 7 dní v týdnu 
potřebují. 

Nechal jsem proto připravit nový 
krajský program poskytování do-

tací pro domácí hospicovou péči. 
Kraj na tento program vyčlení 
celkem 3 miliony korun. Nyní v re-
gionu existuje desítka zaregistro-
vaných organizací a společností, 
které o nevyléčitelně nemocné 
pečují. O dotace ve výši do 300 ti-
síc korun se mohou od příštího 
roku (se zpětnou platností pro rok 
2016) ucházet.

Tuto naši iniciativu velmi vhodně 
doplní už zmíněný hospicový pavi-
lon v Nejdku. Těžce nemocní lidé 
na sklonku života tak budou mít 
podle svého uvážení možnost pro-
žít poslední dny s potřebnou péčí 
v hospicovém zařízení nebo doma. 
To ale zdaleka není vše. S kolegy 
v Asociaci krajů ČR budeme usilo-
vat o nápravu neúnosného stavu, 
kdy zdravotní pojišťovny tuto velmi 
důležitou péči nehradí. Je nutné 
nastavit financování těchto služeb 
ze zdravotního pojištění tak, aby 
domácí hospice mohly poskytovat 
své služby klientům dlouhodobě 
a na vysoké úrovni.  

Jakub Pánik,
náměstek 
hejtmana 
Karlovarského 
kraje
ČSSD

Cítit se nejen ve Varech Čechem

Zaujal mě v červencových Kraj-
ských listech článek primátora 
K. Varů Petra Kulhánka. 

Šlo o smetení novely, upravující 
cizojazyčné nápisy parlamentem. 
Jsem přesvědčen, že vše začalo už 
před čtvrt stoletím, kdy jsme moh-
li na každém pátém soukromém 
domě číst nápisy v podání – Zim-
mer frei. To byla vytyčená „cesta 
do Evropy“. Nastaly další převrat-
né změny – privatizace a restitu-
ce. A smělo se vše. Vznikaly jako 
houby po dešti nové firmy a těžko 
jsme luštili jejich názvy. Neby-
ly to jen Hartmann – Rico nebo 
Henkel - Palma. Já bych si docela 
přál, znovu vidět  praktické výsled-
ky firmy Triola Toužim, ŠKODA 
Ostrov, nebo Eska Cheb? To si 
raději přečteme v tiskovině Kauf-
land, když už je zase téma – škola:  
„Back to schol“. A nakupujme -  
hezky česky to nenapraví. Dále fir-
my jako Witte nebo Grün. Vidíme 
je za Ostrovem v průmyslové zóně 
a dále cestou do K.V.… Nikdo se 
moc nad tím rozrůstajícím  „slov-
ním trhem“ Česka nepohoršoval. 
Kdo se ozval, byl k smíchu. Je 
potřeba připomenout, že KSČM 
několikrát předkládala v parla-
mentu zákon o českém jazyku. Ne-
byl přijat nebo se vůbec nedostal 
na pořad jednání… Myslel jsem, 

že v PS ČR sedí Češi. Dnes máme 
místo mototechny Auto Kelly a je 
to dobré. V Ostrově Paparatzzi  
bar a nevadí nám to. Soukromé 
firmy si dají název jaký chtějí. 
Jako je Becherplatz. A těch nápisů 
na budově kolem je ještě nejmé-
ně deset. Podepsal jsem petici na 
odstranění toho názvu, ale nic se 
nestalo. Je pravda, že na střeše 
zůstal název Becherovka. Na li-
kéru Stará myslivecká se objevuje 
obrázek, ve kterém vidím Schvan-
zerbergera. Když si dám infor-
mační portál Karlovarského kraje 
a ikonku silniční mapy, vykoukne 
na mě nápis města Carlsbad, 
Pilsen nebo Budweis. To je podle 
mě provokace ve formě – „jen dva 
prstíčky strčíme…“. Mám obavu 
jestli nejde o plíživý německý vliv… 
Když je většina hospodářství v ci-
zích rukou… A není to jen RWE. 
A tím ztrácíme i vliv politický a ne-
můžeme v tomhle případě s názvy 
hnout. Už v době Mr. Jana Husa 
měli Němci polovinu Prahy. Už 
tehdy Hus chtěl, aby se Čech cítil 
doma Čechem. Němcům  musel 
král Václav dokonce odebrat je-
den hlas na Univerzitě Karlově, 
protože, jak pravil „už se příliš 
vyvyšovali“. A k tomu dodal – „to 
nám ostatně nikdy nezapome-
nou“. Jako řádný odsun sudet-
ských Němců. Od Henleina přes 
Neubauera k Posseltovi… Dnes 
nám trvale pan Posselt v čele 
„milých krajanů“ vnucuje, že tzv. 
Benešovy dekrety jsou vyhaslé, vy-
čichlé nebo jsou dokonce vředem 
na evropském právu. Nechci nic 
dramatizovat ani šířit poplašnou 
zprávu. Nejsou to ani konspirační 

teorie. Jenom se snažím připome-
nout poznané příklady. Také bych 
se rád cítil doma Čechem. Ale 
když jedu od tržnice přes kruhový 
objezd k nemocnici, tak zase mu-
sím na prvním místě po levé stra-
ně na zdi číst – Karlsbad – Carls-
bad. Je pravda, že je pod tím dvoj-
názvem větší nápis Karlovy Vary. 
Ale to mělo být na prvním místě. 
Nasednu do vláčku na Dolním 
nádraží směr M. Lázně a čtu ná-
pis na vagónu – GW Train Regio. 
Nebo Regio Shark. Teď nevím, 
sedím-li ve vlaku jedoucím do Ně-
mecka, když vidím ještě žlutočer-
nou informační tabuli a uniformu  
průvodčího… Proto je potřeba 
panu primátorovi Kulhánkovi 
poděkovat za text článku, ale je 
dobré se zamyslet nad příčinami 
toho jevu. A ty už jsem se snažil 
naznačil výše. 

Že s tím nemůže vedení města 
nic udělat je tragédie, kterou jsme 
si sami způsobili. Těmi názvy jsme 
ale světoví. A „cesta do Evropy“ 
se nám moc nepodařila. V Evro-
pě jsme byli vždy, více jak tisíc let. 
Volby jsou na spadnutí a ODS to 
vidí jednoduše – „Patříme na Zá-
pad, ne na Východ“. Kdo se v tom 
má vyznat? Je to čistá absurdita, 
tedy česky nesmysl. Jsou i jiné svě-
tové strany. Trochu jsem myšlenku 
článku posunul, ale není to podle 
mého názoru na škodu.  Také se na 
konci ve zmiňovaném článku mlu-
ví o principu zdravého rozumu. 
Tady bych se dovolil odvážit ocito-
vat německého myslitele – „žád-
ný pochod vpřed není obtížnější, 
jako ten, zpět k rozumu“. Bertolt 
Brecht. 

Do sportu kraj dává stále více peněz, 
roste zájem klubů z dalších obcí

Blíží se konec období, ve kterém 
jsem měla možnost stát v čele 
Komise pro tělovýchovu a sport 
při Radě Karlovarského kraje. 
Musím ocenit, že se nám spo-
lečně s kolegy podařilo postupně 
navyšovat finance, kterými kraj 
přispívá na činnost od malých 
sportovních organizací až po ty 
největší extraligové kluby. Mám 
velkou radost z toho, že kromě 
vyšších částek jsme také dokázali 
povzbudit k zájmu o rozvoj spor-
tovních aktivit i kluby v těch ob-
cích, odkud sportovci na svou čin-
nost o dotace většinou nežádali. 
Namátkou jde o Nejdek, Žlutice, 
Bochov, Bečov nebo Toužim.

Zatímco v roce 2013 žádalo 
o příspěvek z krajského rozpoč-
tu na sportovní akce 217 klubů 
a organizací, počet žádostí v le-
tošním roce překročil 300. Před 
čtyřmi lety sportovní komise roz-
dělila dotace ve výši 10, 6 milionu 
korun, v letošním roce je to téměř 
21 milionů korun (!). Navíc kraj 
počítá ještě s podporou hokejo-
vého klubu HC Energie, který 
se ocitl v tíživé finanční situaci. 
V nadcházejícím období kraj 
bude dále investice do sportu pro 
děti a mládež, hendikepované 
a profesionální sportovce navy-
šovat.

Před námi je řada dalších úkolů. 
Mým cílem je především vytvořit 
ucelenou koncepci sportu v Karlo-
varském kraji, jejíž součástí bude 
systém programové podpory dětí, 
mládeže, hendikepovaných spor-
tovců, ale také reprezentace kraje 
a sportovních akcí. Je třeba pro-
vést pasportizaci sportovišť, tedy 

přesně určit síť těch míst, které 
jsou důležité pro sportovní rozvoj 
dětí, mládeže a všech ostatních 
obyvatel regionu. Pro tato sporto-
viště pak chceme vytvořit strate-
gii finanční podpory, aby do nich 
mohly jít potřebné investice. Dbát 
chceme také na vyváženost pří-
spěvků jak na profesionální sport, 
tak pro mládež, děti a amatéry. 
Dál budeme pokračovat ve snaze 
získat pořadatelství zimní olym-
piády dětí a mládeže, pro kterou 
už dnes máme kvalitní zázemí ve 
skiareálech i ubytovacích zaříze-
ních.

Na závěr bych ráda poděkovala 
všem, kteří se společně se mnou 
starali o zlepšování podmínek 
pro malé i velké, amatérské i pro-
fesionální sportovce v kraji. Vě-
řím, že se nám díky tomu povede 
přesvědčit ještě více lidí v regionu 
o tom, že sport by měl být samo-
zřejmou součástí života každého 
z nás.

Markéta 
Wernerová
zastupitelka
Karlovarského 
kraje,
ČSSD

Hozenou rukavici zvedám 
a na společné úsilí se těším

Zavedení krajské dálniční znám-
ky jako dobrého modelu pro cesty 
po jednotlivých regionech mne ještě 
neopustilo. Mé dlouhodobé úsilí, 
vysvětlování jejího možného fun-
gování poslancům, zastupitelům, 
ale i novinářům se zdá nekonečné. 
S tímto návrhem jsem přišel ještě 
jako hejtman Karlovarského kraje. 
Návrh byl následně schválen usne-
sením krajského zastupitelstva. 
Vždy, když se objevilo světélko na 
konci tunelu a téma získalo podpo-
ru v Poslanecké sněmovně, při pro-
jednávání návrhu novely zákona 
o pozemních komunikacích, bylo 
znenadání někým opět smeteno. 

Najednou se ale ukazuje, že pro 
myšlenku, jak ulevit obyvatelům 
Karlovarského kraje, získáme ne-
čekaného spojence. Jedná se o nej-
novější návrh, který chce, aby kraj 
motoristům z regionu platil polo-

vinu ceny dálniční známky. Pokud 
by se tento nápad po krajských 
volbách ujal, vyplácel by příspěvek 
na nákup dálniční známky Karlo-
varský kraj.

Nemám s tím problém. Bude na 
krajském zastupitelstvu, zda zatíží 
krajský rozpočet zhruba stomilio-
novým výdajem za vrácené poplat-
ky nebo uvedené prostředky použije 
pro financování oprav silnic v re-
gionu, pokračování rekonstrukce 
krajských nemocnic, na podporu 
sportu a kultury. 

Lepší cestou, která navíc ušetří 
výdaje z veřejných peněz, je využítí 
všech poslanců, aby pomohli prosa-
dit návrh krajské dálniční známky 
v Poslanecké sněmovně. Její cena 
300 Kč za rok je v konečném dů-
sledku jen pětina ceny známky ce-
lorepublikové. Pro občany tedy roz-
hodně větší efekt, než navrhovaná 
proplácená polovina ceny kupónu.

Rád bych připomenul smysl kraj-
ské dálniční známky. Kdo by byl 
dalším, novým uživatelem, který si 
zatím roční známku nepořizoval? 
Typicky třeba řidič-senior, který 
nyní zpoplatněné úseky při svých 
občasných cestách raději objížděl. 

Přitom jeho jízdy jsou třeba jen 
k lékaři, na úřad nebo zápas hokeje 
nebo volejbalu. Dalším příkladem 
můžou být zahraniční turisté, kte-
ří navštěvují kraje jak občas, tak 
i pravidelně. Přijíždějí za turistic-
kými cíli, za nákupy či kvůli české 
kuchyni. Celoroční známku si ale 
nekoupí a objíždí kraj po okresních 
silnicích. Krajská dálniční známka 
za 300 Kč by pro ně byla ideální 
volbou. Dále mnoho rodin v ČR má 
k dispozici více než jedno osobní 
vozidlo. Větśinou si rodina pořídí 
dálniční známku pouze na jedno 
auto. Druhým vozidlem jezdi druhý 
rodič do práce po okreskách. Aby 
mohli jezdit pohodlně po dálnici 
oba, koupí si známku za 300 Kč na 
rok. Státní kasa tedy nebude ochu-
zena nižší cenou, ale naopak získá 
nové plátce.

Závěrem se nabízí otřepaná frá-
ze, že v jednotě je síla. Jestli jejím 
výsledkem bude zavedení krajské 
dálniční známky nebo zrušení zpo-
platnění úseku D6 Cheb Karlovy 
Vary nebo urychlení výstavby další 
části dálnice směrem na Prahu,  
tak vítáme každého, kdo se k naší 
aktivitě chce přidat .

Josef Novotný,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Máme za sebou úspěšné období

Vážení spoluobčané,
na konci volebního období Zastu-

pitelstva Karlovarského kraje nám 
dovolte vyslovit poděkování za po-
moc a spolupráci, a to především 
zaměstnancům Krajského úřadu 
Karlovarského kraje.

Již jako řadoví členové zastupi-
telstva jsme často spolupracovali 
s některými odbory Krajského úřa-
du Karlovarského kraje. Po zvo-
lení do Rady Karlovarského kraje 
v březnu roku 2015 jsme se stali 
partnery pro Odbor správy majet-
ku, resp. Odbor životního prostře-
dí a zemědělství. Velmi dobrá spo-
lupráce však probíhala i s dalšími 
odbory a mohli jsme se tak „na-
přímo“ přesvědčit o pracovitosti 
úředníků a jejich profesionalitě. Ze 
svých měst slýcháváme kritiku prá-
ce úředníků a musíme zaměstnan-
ce úřadu obhajovat a vysvětlovat 
žadatelům, že úředníci musí ctít 
zákonná ustanovení, často složitá 
a ne jednoduše interpretovatelná. 
I na krajském úřadu se vyskytují 
podání nespokojených žadatelů. 
Z našeho působení ve vedení kraje 
však máme zkušenost a rádi kon-
statujeme, že podané stížnosti byly 
vesměs neoprávněné a bylo na ně 
vždy včas odpovězeno.

Dobrá kolegiální spolupráce při-
nesla řadu konkrétních výsledků. 

Například naše zkušenosti v ob-
lasti hospodaření měst a spoluprá-
ce s Odborem kanceláře ředitelky 
úřadu, oddělení personálních věcí 
a vzdělávání, nám umožnily na-
vrhnout a prosadit spravedlivější 
způsob finančního ohodnocení 
členů výborů a komisí, což dopro-
vodně přineslo za necelé 2 roky 
úsporu cca 6 mil. Kč. Za oblast 
správy majetku můžeme sdělit, že 
se za 20 měsíců podařilo napří-
klad nastavit rozumná pravidla 
převodu nepotřebných nemovitostí 
kraje na města, kterým se lépe daří 
nalézat smysluplná využití ve pro-
spěch svých občanů. Byl ukončen 
dlouholetý spor o povinnost péče 
o stromy rostoucí podél krajských 
komunikací ve městech a kraj se 
navíc začíná starat i o stromy po-
dél svých silnic druhé a třetí třídy. 
Po dlouhých letech bylo ukončeno 
majetkové vypořádání mezi Kar-
lovarským krajem a městem Kar-
lovy Vary. Díky naší iniciativě došlo 
k významnému posunu při řešení 
nestejných podmínek při správě 
a financování některých základ-
ních škol, domů dětí, muzeí či ga-
lerií. Ve většině případů náklady 
na provoz těchto zařízení hradí 
města, ale některá stále spravuje 
a financuje kraj.  Jsou zde ale další 
úkoly, které přecházejí do dalšího 
období a dobře fungující úřad je 
garancí pokračování v plnění roz-
pracovaných úkolů. Kraj se musí 
rozumně zbavit dalšího nepotřeb-
ného majetku, který jej finančně 
zatěžuje, s městem Karlovy Vary je 
třeba nalézt dohodu ve věci směny 
pozemků kolem letiště a z našeho 
pohledu též hlídat Krajskou sprá-

vu a údržbu silnic, aby nevěnovala 
péči pouze kvalitě vozovek, ale také 
zeleni a stromům, rostoucím podél 
silnic. I ty jsou majetkem našeho 
kraje. V oblasti životního prostředí 
se podařilo v závěrečném roce pro-
jektu Omezení výskytu invazních 
rostlin přijmout taková opatření, 
aby byl projekt vyhodnocen klad-
ně. Byly splněny ukazatele snížení 
výskytu bolševníku velkolepého 
a křídlatky žláznaté. Pravidelná 
setkání se starosty měst a obcí 
Karlovarského kraje přinesla řadu 
podnětů. V některých lokalitách 
je velkým problémem pohyb černé 
zvěře v intravilánech obcí. Sna-
ha o alespoň částečné řešení nás 
vedla k podání návrhu a následně 
členy zastupitelstva ke schválení 
dotačního titulu na odstřel černé 
zvěře na nehonebních pozemcích. 
S tímto dotačním titulem počítáme 
i pro rok 2017. Ne zcela se podařilo 
získat finanční prostředky na za-
jištění pravidelné péče o Evropsky 
významné lokality a maloplošná 
zvláště chráněná území. Pozor-
nost v následujících devíti letech 
bude nutné věnovat udržitelnosti 
projektu Omezení výskytu invaz-
ních rostlin a zaměřit se na nový 
problém s invazními živočichy na 
území kraje.

 Za rok a půl se nám nepodaři-
lo vyřešit vše, co nás trápilo. To 
bude již úkol pro nově sestavenou 
Radu a Zastupitelstvo Karlovar-
ského kraje po říjnových volbách. 
Přejeme budoucím členům těchto 
orgánů moudrost při rozhodování 
a občanům šťastnou ruku při výbě-
ru svých zástupců v zastupitelstvu 
kraje.

Jan 
Tancibudek,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje,
KSČM

Josef Hora,
radní 
Karlovarského 
kraje
HNHRM

Kultura je duší kraje

Nechci využívat jedné z posled-
ních příležitostí v Krajských lis-
tech k předvolebnímu soutěžení, 
ale cítím povinnost zrekapitu-
lovat, co se současnému vedení 
kraje za jeden a půl roku poda-
řilo a co náš kraj čeká v nejbliž-
ší budoucnosti. Předně je třeba 
zdůraznit, že současná krajská 
vláda vznikla jaksi z rozumu 
až poté, co se rozpadla koalice 
ČSSD a KSČM. Hlavním cílem 
bylo dovézt kraj pokud možno 
bez problémů k řádným krajským 
volbám. To se myslím podařilo 
a zkušenost, že to jde bez komu-
nistů, může být dobrým návodem 
do budoucna. V mé gesci (kul-
tura, památková péče, lázeňství 
a cestovní ruch) se zdárně dokon-
čily všechny rozjeté projekty (jako 
např. Špýchar nebo Retromu-

zeum) a těsně před dokončením 
je nová expozice Karlovarského 
muzea. Zvýšila se krajská podpo-
ra cestovnímu ruchu, Karlovarský 
kraj se stal vyhledávaným místem 
filmařů (ocenění Film friendly 
location) a stal se důstojnějším 
partnerem Mezinárodního filmo-
vého festivalu. Podařilo se zajistit 
finanční prostředky nad běžný 
rámec pro Oslavy jubilea 700 let 
od narození Karla IV., ale napří-
klad i koncepčně, kdy bude vypsán 
speciální dotační titul na podporu 
regionálních publikací nebo na 
navýšení počtu archeologických 
pracovníků v našich muzeích. 
Musím zmínit i velký posun, který 
se udál v případě našich nominací 
na zapsání na seznam UNESCO 
(Hornické památky Krušnohoří 
a tzv. Lázeňský trojúhelník) a za-
jištění financování pro Císařské 
lázně. Tady je třeba ale popravdě 
napsat, že jde o „běh na dlouhou 
trať“, který se teprve blíží k cílo-
vé rovince. Mám radost, že do-
šlo k dohodě v případě převodu 
pobočky Karlovarského muzea 
v Nejdku na město Nejdek a vě-
řím, že k podobné dohodě dojde 

v blízké budoucnosti i ve Žluti-
cích. Věřím, že obě města se ve 
svých objektech s využitím zápůj-
ček sbírkových předmětů z Kar-
lovarského muzea dovedou o své 
výstavní aktivity postarat lépe, se 
ctí a podle své vůle. Podobně mám 
radost, že se městu Kraslice vrací 
sbírkový fond v podobě hudebních 
nástrojů z leta zaniklé krajské 
školy na jejich výrobu. Chci zá-
roveň věřit, že úsilí a prostředky 
vynaložené do vzniku Krajské 
destinační agentury budou smy-
sluplné. Již nyní je „Živý kraj“ 
zavedený brand a jeho portál je 
nejkomplexnějším webem, pre-
zentujícím region jako dokonalou 
turistickou destinaci. A že ná-
vštěvnost památek v našem kraji 
v posledním roce výrazně stoup-
la, to dokladují nejlépe statistiky. 
Shrnu-li to, pak nastolený trend 
podpory kultury a cestovního ru-
chu v našem kraji našel v součas-
né krajské vládě pochopení napříč 
politickým spektrem. A ať již bude 
nová krajská vláda jakákoliv, bylo 
by velmi nerozumné v tomto tren-
du nepokračovat. Kultura je totiž 
duší kraje.

Petr 
Zahradníček,
náměstek 
hejtmana 
Karlovarského 
kraje,
TOP 09 + STAN
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Den matek je dnem, kdy vzdá-
váme poctu našim matkám. Slaví 
se v různé dny na mnoha místech 
po celém světě. V České republice 
připadá Den matek na druhou květ-
novou neděli. V tento den dávají 
děti svým matkám dárky, většinou 
vlastnoručně vyrobené…

…a Spolek  Němců  a přátel  ně-
mecké  kultury,  organizace  Krasli-
ce, tak jako každoročně, uspořádal 
pro  své  členy  a příznivce  oslavu 
Dne  matek,  tentokrát  s menším 
odstupem – 20. května t.r. v Domu 
kultury Kraslice. Došlo na očekáva-
nou 14. hodinu a průvodci progra-
mem  –  paní  Gudrun  Hölzel  a pan 
Horst  Gerber  –  zahájili  oslavu 
a předali  slovo  předsedovi  spolku, 
panu  ing. Dietzovi. Po uvítání pří-
tomných  a hostů  následovalo  vy-
stoupení česko-německého dětské-
ho pěveckého sboru vedeného paní 
Sellinger a Deglau. Malí zpěváčci si 
svými  lidovými  písničkami  získali 
již  v prvopočátku  srdce všech v sá-
le  a odměnou  jim  byl  zasloužený 
potlesk.
A následovalo  vážnější  téma  – 

z úst předsedy si účastníci vyslech-
li  informaci  o dosavadní  činnosti 
spolku a plánovaných akcích na le-
tošní rok s tím, že na některé z nich 
mají  možnost  se  v určeném  časo-
vém prostoru již přihlásit. 
Následně  podium  patřilo  Ban-

deonovému  souboru  z Carlsfeldu, 
který předvedl plejádu hry na taha-
cí harmoniky, spojenou se zpěvem. 
Obdiv  si  zaslouží  vitalita  a umění, 
se kterými soubor vystupoval.
A překvapení nekončilo… To nám 

přinesla písňová produkce paní Vě-
ry Smržové a Dr. Petra Rojíka, kte-
rý na harmoniku doprovodil i člen-
ky Heimatchoru –  jen škoda, že se 
jejich počet i nadále snižuje. Přesto 
bylo celé vystoupení sboru tradičně 
odměněno  nadšeným  potleskem 
a obdivem přítomných.
O další  vyžití  v sále  se  postaral 

mužský  pěvecký  sbor  Goldberg 
z Klingenthalu  a Horalka  Kraslice, 
která svým výběrem repertoáru vy-
loženě nutila ke zpěvu a tanci.

Celé odpoledne velice rychle uply-
nulo,  byl  tu  po  4  hodinách  konec, 
došlo  na  hodnocení,  dárky,  podě-
kování účinkujícím a pomocníkům 
a pěkný pocit z uspořádané akce.
Za všechny přítomné bych chtěla 

poděkovat  všem  organizátorům 
společenské  akce,  účinkujícím, 
zástupcům měst  Kraslice,  Rotava, 
Stříbrná, Bublava a KÚ KK, doda-
vateli  občerstvení  -  panu  ing.  Ští-
chovi z firmy JP Kancel ze Zbirohu 
a obsluze,  zabezpečující  občerst-
vení.  Všem  pořadatelům  a členům 
Spolku  přeji  hodně  sil  a úspěchů 
v další práci.
Pro  mnohé  zúčastněné  to  byl 

opět  jeden  z nezapomenutelných 
zážitků,  příležitost  k setkání  s přá-
teli,  důkazem  vzájemného  soužití 
různých národností a konečně i vy-
tržení  ze  stereotypu každodenního 
života.
  J. Volfová

Připomínka Dne matek v Kraslicích
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Karlovarský kraj podpořil 
bývalé olympioniky

V letošním  roce  kraj  již  počtvrté 
ocenil  sportovce,  kteří  reprezen-
tovali  československé  barvy  i náš 
region na olympiádách a světových 
mistrovstvích. Finanční dar ve výši 
150  tisíc  korun  jim  předal  krajský 
radní Edmund Janisch. 
Setkání  zahájil  předseda  správní 

rady Nadačního  fondu  západočes-
kých  olympioniků  Vladimír  Jarý. 
„Velmi si vážíme dosavadní podpo-
ry  ze  strany  Karlovarského  kraje, 

který je nám každoročně nakloněn, 
a věříme, že se takto budeme setká-
vat i v příštích letech,“ uvedl. Dopl-
nil,  že  se  fond  kromě  jiného  snaží 
také o hledání a oslovování dalších 
sportovních legend z našeho regio-
nu, kterým by nabídl pomoc.
„Těší mě,  že  vás  zde mohu přiví-

tat. Každý rok se s vámi scházíme, 
abychom vám vyjádřili naše uznání 
a podporu.  Jsem  vždy  velmi  rád, 
když  se  podaří  přispět  na  jakou-

koliv  sportovní  aktivitu.  Vy  jste  se 
svými  výbornými  výkony  zaslou-
žili  o skvělou  reprezentaci,  a na  to 
nezapomínáme,“  uvedl  Edmund 
Janisch.  Příspěvky  letos  obdrželo 
deset bývalých sportovců.
Nadační  fond  západočeských 

olympioniků  vznikl  v roce  2011. 
Jeho cílem je pomáhat sportovcům, 
kteří  jsou  dnes  již  v důchodovém 
věku a ocitli se v tíživé životní situ-
aci.

Během srpna probíhal na ledo-
vé ploše KV Areny tradiční hoke-
jový  turnaj  staršího  dorostu.  Ve 
finále se utkalo domácí družstvo 
HC  Energie  Karlovy  Vary  s ně-
meckým  týmem  Düsseldorfer 
EG.  Cenu  vítězům  předal  hejt-
man Karlovarského kraje Martin 
Havel.
V  letošním  15.  ročníku  soutě-

že  O pohár  hejtmana  Karlovar-

ského  kraje  se  představily  týmy 
HC  Energie  Karlovy  Vary,  BK 
Mladá  Boleslav,  HC  Dukla  Jih-
lava  a Düsseldorfer  EG.  Všech-
na  družstva  se  nejprve  utkala 
systémem každý  s každým. Celý 
turnaj  pak  vyvrcholil  nedělním 
finálovým bojem o titul.
„O napínavou  podívanou  ne-

bylo v KV Areně nouze. V úžasné 
finálové přestřelce naši hokejisté 

podlehli  soupeři  až  po  nájez-
dech.  Diváci  se  tak  mohli  těšit 
z pohledu na kvalitní mládežnic-
ký  hokej.  Oběma  týmům  patří 
velká gratulace,“ uvedl  hejtman 
Karlovarského kraje Martin Ha-
vel.
Třetí  místo  nakonec  obsadili 

hokejisté  z HC  Dukla  Jihlava, 
kteří  přehráli  dorostenecký  tým 
z BK Mladá Boleslav 3:1.

Pohár hejtmana Karlovarského 
kraje získali němečtí hokejisté

Hejtman Martin Havel (uprostřed) předává trofej hokejistům


