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S příchodem jara zahájili 
v AŠI jednu z největších in-
vestičních akcí letošního roku 
- revitalizaci sídliště Karlova 
a Moravská. Stavba zahrnuje 
obnovu prostoru uvedeného 
sídliště se zásahy do komuni-
kací, veřejné zeleně, inženýr-
ských sítí, veřejného osvět-
lení. Také tu přibudou tolik 
potřebná parkovací místa 
atd. Není bez zajímavosti, že 
podobu revitalizace ovlivnili 
samotní obyvatelé sídliště, 
kteří například spolurozho-
dovali o vybavení mobiliářem 
a o umístění zeleně. Stavba 
je podpořena dotací z ROPu 
Severozápad s předpokláda-
nou výší dotace přibližně 24 
miliónů korun, hotova má být 
v polovině října.

Mimořádně přísná bezpeč-
nostní opatření doprovázela 
transport jedné ze dvou nej-
vzácnějších českých zlatnic-
kých památek - relikviáře sva-
tého Maura - zpět na zámek 
v BEČOVĚ NAD TEPLOU. 
Památka byla v uplynulých 
třech měsících vystavena 
v Jízdárně Pražského hradu, 
z Prahy do Bečova ji převáželi 
ozbrojení policisté v kuklách.

Získat přehled o zajímavých 
produktech na území SO-
KOLOVSKA, propagovat 
je a motivovat výrobce, aby 
napříště usilovali o získání 
regionální značky. Takový je 
cíl nové soutěže Tradiční vý-
robek roku, jejíž první ročník 
letos organizuje Mikroregion 
Sokolov-východ. Lidé z mi-
kroregionu mohli do konce 
března nominovat kvalitní 
nebo originální výrobky, o ví-
tězi rozhodne internetové 
hlasování, které končí 31. 
května. Mikroregion Soko-
lov-východ už vloni začal udě-
lovat regionální značku Ori-
ginal product of Sokolovsko, 
kterou v regionu mají čtyři 
producenti. 

Z REGIONU Prezident Miloš Zeman 
navštívil Karlovarský kraj

ANKETA

Jaké zajímavé místo byste prezidentovi ukázali?
Zuzana
Krafi átová

Karlovy Vary
učitelka ZŠ 

Petr
Vašta

Sokolov 
IT specialista

Miloš
Černý

Chodov
trenér kickboxu 

Karel 
Dušek

Karlovy Vary
student

Luboš 
Karafi át

Karlovy Vary
student 

 Již po čtrnácté byla vyhlášena 
anketa Sportovec roku Karlovar-
ského kraje. Slavnostním večerem 
v hotelu Richmond provázel mode-
rátor Jan Smetana. 
 Cenu hejtmana Karlovarského 
kraje si nakonec odnesl letecký ak-
robat Petr Kopfstein.
 Návrhy na ocenění mohly zasílat 
všechny regionální sportovní orga-
nizace do konce února. Celkem by-
lo nominováno 79 jednotlivců a 22 
kolektivů. Anketu hodnotila komi-

se pro tělovýchovu a sport při Radě 
Karlovarského kraje, která vybrala 
22 nejlepších sportovců a šest nej-
úspěšnějších kolektivů.
 Vítězové kategorií Trenéři, Osob-
nost – legenda – funkcionář a Nej-
lepší sportovec Karlovarského kra-
je se navíc mohli radovat z bezplat-
ného pronájmu vozu Hyundai ix20 
na půl roku.

Snímky ze slavnostního večera při-
nášíme na straně 8.

Sportovcem roku je Petr Kopfstein

M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E
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S příchodem  jara 
zahájili 

v AŠI  jednu  z největších 
in-

vestičních akcí letošn
ího roku 

-  revitalizaci  sídliště
  Karlova 

a Moravská. Stavba 
zahrnuje 

obnovu  prostoru  uv
edeného 

sídliště se zásahy do 
komuni-

kací,  veřejné  zeleně, 
inženýr-

ských  sítí,  veřejnéh
o  osvět-

lení.  Také  tu  přibud
ou  tolik 

potřebná  parkovací  místa 

atd. Není  bez  zajíma
vosti,  že 

podobu  revitalizace 
ovlivnili 

samotní  obyvatelé 
sídliště, 

kteří  například  spo
lurozho-

dovali o vybavení mo
biliářem 

a o umístění  zeleně.
  Stavba 

je  podpořena  dotací
  z ROPu 

Severozápad  s před
pokláda-

nou  výší  dotace  přib
ližně  24 

miliónů korun, hotov
a má být 

v polovině října.

Mimořádně  přísná  b
ezpeč-

nostní  opatření  dop
rovázela 

transport  jedné  ze  d
vou  nej-

vzácnějších  českých
  zlatnic-

kých památek - relikv
iáře sva-

tého Maura  -  zpět  n
a  zámek 

v BEČOVĚ NAD TEPLOU. 

Památka  byla  v up
lynulých 

třech  měsících  vystavena 

v Jízdárně  Pražskéh
o  hradu, 

z Prahy do Bečova ji 
převáželi 

ozbrojení policisté v k
uklách.

Získat přehled o zajím
avých 

produktech  na  úze
mí  SO-

KOLOVSKA,  propagovat 

je  a motivovat  výro
bce,  aby 

napříště  usilovali 
o získání 

regionální  značky.  T
akový  je 

cíl  nové  soutěže  Trad
iční  vý-

robek roku, jejíž prvn
í ročník 

letos organizuje Mik
roregion 

Sokolov-východ.  Li
dé  z mi-

kroregionu  mohli  d
o  konce 

března  nominovat 
kvalitní 

nebo originální výrob
ky, o ví-

tězi  rozhodne  internetové 

hlasování,  které  ko
nčí  31. 

května.  Mikroregio
n  Soko-

lov-východ už vloni z
ačal udě-

lovat  regionální  zna
čku  Ori-

ginal  product  of  Sok
olovsko, 

kterou  v regionu  m
ají  čtyři 

producenti. 
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  Již  po  čtrnácté  byl
a  vyhlášena 

anketa  Sportovec  rok
u  Karlovar-

ského kraje. Slavnost
ním večerem 

v hotelu Richmond pr
ovázel mode-

rátor Jan Smetana. 

  Cenu  hejtmana  Ka
rlovarského 

kraje si nakonec odnes
l letecký ak-

robat Petr Kopfstein.

 Návrhy  na  ocenění m
ohly  zasílat 

všechny regionální sp
ortovní orga-

nizace do konce února
. Celkem by-

lo nominováno 79 jed
notlivců a 22 

kolektivů. Anketu hod
notila komi-

se pro tělovýchovu a sp
ort při Radě 

Karlovarského kraje, k
terá vybrala 

22 nejlepších sportovc
ů a šest nej-

úspěšnějších kolektivů
.

 Vítězové  kategorií  Tr
enéři, Osob-

nost – legenda – funk
cionář a Nej-

lepší sportovec Karlov
arského kra-

je se navíc mohli radov
at z bezplat-

ného pronájmu vozu H
yundai ix20 

na půl roku.

Snímky ze slavnostního večera při-

nášíme na straně 8.

Sportovcem roku je Petr Kopfstein

M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E
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S příchodem  jara  zahájili
 

v AŠI  jednu  z největších  in-vestičních akcí letošního roku -  revitalizaci  sídliště  Karl
ova 

a Moravská. Stavba  zahrnuje obnovu  prostoru  uvedené
ho 

sídliště se zásahy do komuni
-

kací,  veřejné  zeleně,  inžený
r-

ských  sítí,  veřejného  osvět-lení.  Také  tu  přibudou  toli
k 

potřebná  parkovací  místa 

atd. Není  bez  zajímavosti,  že podobu  revitalizace  ovlivni
li 

samotní  obyvatelé  sídliště, kteří  například  spolurozho-dovali o vybavení mobiliářem
 

a o umístění  zeleně.  Stavba je  podpořena  dotací  z ROPu Severozápad  s předpoklá
da-

nou  výší  dotace  přibližně  24 miliónů korun, hotova má b
ýt 

v polovině října.Mimořádně  přísná  bezpeč
-

nostní  opatření  doprovázela transport  jedné  ze  dvou  nej-vzácnějších  českých  zlatni
c-

kých památek - relikviáře sva
-

tého Maura  -  zpět  na  zámek v BEČOVĚ NAD TEPLOU. 

Památka  byla  v uplynulých
 

třech  měsících  vystavena 

v Jízdárně  Pražského  hrad
u, 

z Prahy do Bečova ji převážel
i 

ozbrojení policisté v kuklách
.

Získat přehled o zajímavých produktech  na  území  SO-

KOLOVSKA,  propagovat 

je  a motivovat  výrobce,  aby napříště  usilovali  o získán
í 

regionální  značky.  Takový  je cíl  nové  soutěže  Tradiční  vý-robek roku, jejíž první roční
k 

letos organizuje Mikroregion Sokolov-východ.  Lidé  z mi-kroregionu  mohli  do  konce
 

března  nominovat  kvalitní
 

nebo originální výrobky, o 
ví-

tězi  rozhodne  internetové 

hlasování,  které  končí  3
1. 

května.  Mikroregion  Soko
-

lov-východ už vloni začal ud
ě-

lovat  regionální  značku  Ori-ginal  product  of  Sokolovsko
, 

kterou  v regionu  mají  čtyři
 

producenti. 

Z REGIONU Prezident Miloš Zeman 

navštívil Karlovarský kraj
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  Již  po  čtrnácté  byla  vyhláše
na 

anketa  Sportovec  roku  Karl
ovar-

ského kraje. Slavnostním veče
rem 

v hotelu Richmond provázel m
ode-

rátor Jan Smetana.   Cenu  hejtmana  Karlova
rského 

kraje si nakonec odnesl letecký a
k-

robat Petr Kopfstein. Návrhy  na  ocenění mohly  z
asílat 

všechny regionální sportovní org
a-

nizace do konce února. Celkem 
by-

lo nominováno 79 jednotlivců 
a 22 

kolektivů. Anketu hodnotila kom
i-

se pro tělovýchovu a sport při R
adě 

Karlovarského kraje, která vybra
la 

22 nejlepších sportovců a šest n
ej-

úspěšnějších kolektivů. Vítězové  kategorií  Trenéři, Osob
-

nost – legenda – funkcionář a
 Nej-

lepší sportovec Karlovarského k
ra-

je se navíc mohli radovat z bezp
lat-

ného pronájmu vozu Hyundai ix2
0 

na půl roku.

Snímky ze slavnostního večera při-

nášíme na straně 8.

Sportovcem roku je Petr Kopfstein

M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E

Moderní sanita pro novorozené děti Vítězové výtvarné soutěže pro senioryMiliony do hornických památek a galeriíKraj povede široká koalice, novým hejtmanem Martin HavelZ REGIONU

Ruských turistů ubývá, hotely očekávají těžší rok
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Ruských turistů ubývá, hotely očekávají těžší rok

Nejen nový, svěží vzhl
ed, ale i zajímavé pra-

videlné rubriky nabí
dnou od tohoto vydán

í 

Krajské listy. Napišt
e, jak se vám změna 

líbí. 

Krajské listy v novém Až k hranici s Bavor
skem by se mohla p

ro-

dloužit cyklostezka 
Ohře. 

 

více na straně 3 

Nové cyklotrasy

Určitě bych pana prezidenta 

zavedla k nám do školy, aby 

viděl v jakém prostředí a v ja-

kých podmínkách musíme 

učit.

Můžeme se chlubit krásnými 

lázněmi, ty bych nevynechal. 

Nepochybně by byla zajíma-

vá návštěva sokolovských 

dolů. 

Rád bych hlavu státu pozval 

do nějaké restaurace u nás 

v Chodově. Samozřejmě do 

nějaké slušnější.

Nejspíš bych kromě lázní 

ukázal prezidentovi kromě 

kolonády i KV Arénu nebo 

pár zajimavých míst v lesích.

Ukázal bych mu rozhlednu 

Diana, Jelení skok a určitě 

bych nezapomněl na karlo-

varské léčivé prameny, hlav-

ně na Zřídlo.

Prezidenta republiky Miloše Zemana s chotí  Ivanou přivítal 13. dubna před Krajským úřadem  hejtman Karlovar-

ského kraje Martin Havel.   

foto Stanislava Petele                                                                   

Starostka Pramenů Michala Málková seznámila hlavu státu s problémy, 

kterým zadlužená obec čelí.  foto Stanislava Petele

Do Pramenů zamířila hlava státu 

hned po debatě s krajskými zastu-

piteli a starosty. Zadlužené Pra-

meny a Bublavu nazval prezident 

temnými  místy. V itineráři tříden-

ní návštěvy nechyběly Mariánské  

Lázně, Aš, Chodov, Sokolov  nebo 

Kraslice. 

Na  svou  poslední  návštěvu  Ka
r-

lovarského  kraje  v  loňském  r
oce 

zavzpomínal  prezident  České
  re-

publiky Miloš Zeman  s  úsměvem
. 

Ocenil, že  se podařilo najít pen
íze 

na opravu Císařských Lázní
. „Dou-

fám,  že  se  to  podaří  i  v  Kysel
ce,“ 

poznamenal.  Pochvalně  se  prezident  Zeman
 

zmínil i o plánovaných izraels
kých 

investicích  v  Aši  či  možném  r
oz-

šíření  výroby  ve  sklárně  Mo
ser. 

„Každý  kraj  má  ale  svá  temn
á 

místa,“ naznačil. Připomněl, ž
e za 

poslední  rok  klesl  počet  obyv
atel 

v Karlovarském kraji o devět  tisí
c. 

„Dálnice z Prahy končí   v Lánec
h, 

to  připomenu ministrovi  dopra
vy, 

až s ním budu mluvit,“ slíbil
 zastu-

pitelům prezident. Miloš  Zeman  se  nevyhnul  ani
 

ožehavému tématu platových p
od-

mínek v kraji. „Karlovarský k
raj je 

poslední  ve  výši    průměrné mz
dy. 

V  Sokolovské  uhelné    lidé
    sice 

berou  33  tisíc  korun,  v  lázeňstv
í, 

sociálních  a  zdravotních  služ
bách 

jsou platy    výrazně nižší,“  zdů
raz-

nil   Miloš Zeman a dodal, že  v kra
ji 

v  lázeňství pracuje asi 40 tisíc  l
idí. 

„Úkolem  všech  politiků  je  přiv
ést 

do  lázní  novou,  pokud možno bo
-

hatou  klientelu,“  apeloval  pre
zi-

dent, který připomněl, že o česk
ém 

lázeňství    hovořil  při  své  návštěv
ě 

Číny nebo Izraele. „A až se uk
lidní 

situace na Ukrajině, může se vr
átit 

ruská klientela,“ nastínil prezid
ent. 

Nejstatečnější  ženou  Karlo-

varského  kraje  nazval  prezi
dent 

starostku  Pramenů  Michalu  M
ál-

kovou. A slíbil pomoc při vyjed
ná-

vání   se společností, která skupu
je 

pohledávky zadlužené obce. M
iloš 

Zeman  nevynechal  ani  Bubl
avu, 

která  se  dostala  do  tíživé  finanč
ní 

situace  kvůli  nerealistickým
  plá-

nům  postavit  v  obci  aquapark
. 

„Bublavu jsem si často bral d
o úst. 

Jak  je  možné  stavět  aquapar
k  v 

místě,  kde  není  voda,“  podivova
l 

se. Hned na  čtyřech  místech se hlava
 

státu setkala s občany.   V Mar
ián- 

ských  Lázních,  Chodově,  Kras
li-

cích  a  také  v Aši.   V nabitém p
ro-

gramu  si  Zeman  našel  čas  i
  na 

besedu  se  studenty  Gymnázia 
a 

obchodní akademie Chodov.V  Mariánských  Lázních  nav
ští-

vil  prezident  Zeman  společnos
t 

Léčebné  lázně  Mariánské  L
ázně, 

v  Kraslicích  se  zajímal  o  výro
bu 

žesťových  hudebních  nástroj
ů,  v 

Dolním Rychnově u Sokolova p
ak 

zavítal do společnosti Konig - P
or-

zellan Sokolov s.r.o. První dáma Ivana Zemanová  p
ři 

návštěvě  hradu  a  zámku  Beč
ov 

obdivovala  relikviář  svatého M
au-

ra.    Pak  zamířila  do  společnos
ti 

Hollandia Karlovy Vary v Krásn
ém 

Údolí. Zajímala se i o péči o s
eniory 

v    Zařízení  následné  rehabilitač
ní 

a  hospicové  péče  v Nejdku. 
Prezi-

dentova  choť    si  prošla  i  Císař
ské 

Lázně  či Muzeum  rukavičkářs
tví v 

Abertamech.   Michal Houdek
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S příchodem jara zahájili

v AŠI jednu z největších in-

vestičních akcí letošního roku- revitalizaci sídliště Karlo
va

a Moravská. Stavba zahrnujeobnovu prostoru uvedeného

sídliště se zásahy do komunikací, veřejnejne é zeleně, inženýr

ských sítí, veřejného osvě

lení. Také tu přibudou tolik
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S příchodem  jara  zahájili v AŠI  jednu  z největších  in-vestičních akcí letošního roku -  revitalizaci  sídliště  Karlova a Moravská. Stavba  zahrnuje obnovu  prostoru  uvedeného sídliště se zásahy do komuni-kací,  veřejné  zeleně,  inženýr-ských  sítí,  veřejného  osvět-lení.  Také  tu  přibudou  tolik potřebná  parkovací  místa atd. Není  bez  zajímavosti,  že podobu  revitalizace  ovlivnili samotní  obyvatelé  sídliště, kteří  například  spolurozho-dovali o vybavení mobiliářem a o umístění  zeleně.  Stavba je  podpořena  dotací  z ROPu Severozápad  s předpokláda-nou  výší  dotace  přibližně  24 miliónů korun, hotova má být v polovině října.Mimořádně  přísná  bezpeč-nostní  opatření  doprovázela transport  jedné  ze  dvou  nej-vzácnějších  českých  zlatnic-kých památek - relikviáře sva-tého Maura  -  zpět  na  zámek v BEČOVĚ NAD TEPLOU. Památka  byla  v uplynulých třech  měsících  vystavena v Jízdárně  Pražského  hradu, z Prahy do Bečova ji převáželi ozbrojení policisté v kuklách.Získat přehled o zajímavých produktech  na  území  SO-KOLOVSKA,  propagovat je  a motivovat  výrobce,  aby napříště  usilovali  o získání regionální  značky.  Takový  je cíl  nové  soutěže  Tradiční  vý-robek roku, jejíž první ročník letos organizuje Mikroregion Sokolov-východ.  Lidé  z mi-kroregionu  mohli  do  konce března  nominovat  kvalitní nebo originální výrobky, o ví-tězi  rozhodne  internetové hlasování,  které  končí  31. května.  Mikroregion  Soko-lov-východ už vloni začal udě-lovat  regionální  značku  Ori-ginal  product  of  Sokolovsko, kterou  v regionu  mají  čtyři producenti. 

Z REGIONU Prezident Miloš Zeman 
navštívil Karlovarský kraj

ANKETA

Jaké zajímavé místo byste prezidentovi ukázali?
ZuzanaKrafiátová

Karlovy Varyučitelka ZŠ 

PetrVašta

Sokolov IT specialista

MilošČerný

Chodovtrenér kickboxu 

Karel Dušek

Karlovy Varystudent

Luboš Karafiát

Karlovy Varystudent 

  Již  po  čtrnácté  byla  vyhlášena anketa  Sportovec  roku  Karlovar-ského kraje. Slavnostním večerem v hotelu Richmond provázel mode-rátor Jan Smetana.   Cenu  hejtmana  Karlovarského kraje si nakonec odnesl letecký ak-robat Petr Kopfstein. Návrhy  na  ocenění mohly  zasílat všechny regionální sportovní orga-nizace do konce února. Celkem by-lo nominováno 79 jednotlivců a 22 kolektivů. Anketu hodnotila komi-

se pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje, která vybrala 22 nejlepších sportovců a šest nej-úspěšnějších kolektivů. Vítězové  kategorií  Trenéři, Osob-nost – legenda – funkcionář a Nej-lepší sportovec Karlovarského kra-je se navíc mohli radovat z bezplat-ného pronájmu vozu Hyundai ix20 na půl roku.

Snímky ze slavnostního večera při-nášíme na straně 8.

Sportovcem roku je Petr Kopfstein

M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E

Moderní sanita pro novorozené děti Vítězové výtvarné soutěže pro senioryMiliony do hornických památek a galeriíKraj povede široká koalice, novým hejtmanem Martin HavelZ REGIONU

Ruských turistů ubývá, hotely očekávají těžší rok

Moderní sanpro novovo orozenZ REGIONU Moderní sanita pro novorozené děti Vítězové výtvarné soutěže pro senioryMiliony do hornických památek a galeriíKraj povede široká koalice, novým hejtmanem Martin HavelZ REGIONU

Ruských turistů ubývá, hotely očekávají těžší rok

Nejen nový, svěží vzhled, ale i zajímavé pra-videlné rubriky nabídnou od tohoto vydání Krajské listy. Napište, jak se vám změna líbí. 

Krajské listy v novém
Až k hranici s Bavorskem by se mohla pro-dloužit cyklostezka Ohře.   více na straně 3 

Nové cyklotrasy

Určitě bych pana prezidenta zavedla k nám do školy, aby viděl v jakém prostředí a v ja-kých podmínkách musíme učit.

Můžeme se chlubit krásnými lázněmi, ty bych nevynechal. Nepochybně by byla zajíma-vá návštěva sokolovských dolů. 

Rád bych hlavu státu pozval do nějaké restaurace u nás v Chodově. Samozřejmě do nějaké slušnější.

Nejspíš bych kromě lázní ukázal prezidentovi kromě kolonády i KV Arénu nebo pár zajimavých míst v lesích.

Ukázal bych mu rozhlednu Diana, Jelení skok a určitě bych nezapomněl na karlo-varské léčivé prameny, hlav-ně na Zřídlo.

Prezidenta republiky Miloše Zemana s chotí  Ivanou přivítal 13. dubna před Krajským úřadem  hejtman Karlovar-ského kraje Martin Havel.   foto Stanislava Petele                                                                   

Starostka Pramenů Michala Málková seznámila hlavu státu s problémy, kterým zadlužená obec čelí.  foto Stanislava Petele

Do Pramenů zamířila hlava státu hned po debatě s krajskými zastu-piteli a starosty. Zadlužené Pra-meny a Bublavu nazval prezident temnými  místy. V itineráři tříden-ní návštěvy nechyběly Mariánské  Lázně, Aš, Chodov, Sokolov  nebo Kraslice. 

Na  svou  poslední  návštěvu  Kar-lovarského  kraje  v  loňském  roce zavzpomínal  prezident  České  re-publiky Miloš Zeman  s  úsměvem. Ocenil, že  se podařilo najít peníze na opravu Císařských Lázní. „Dou-fám,  že  se  to  podaří  i  v  Kyselce,“ poznamenal.  Pochvalně  se  prezident  Zeman zmínil i o plánovaných izraelských investicích  v  Aši  či  možném  roz-šíření  výroby  ve  sklárně  Moser. „Každý  kraj  má  ale  svá  temná místa,“ naznačil. Připomněl, že za poslední  rok  klesl  počet  obyvatel v Karlovarském kraji o devět  tisíc. „Dálnice z Prahy končí   v Lánech, to  připomenu ministrovi  dopravy, až s ním budu mluvit,“ slíbil zastu-pitelům prezident. Miloš  Zeman  se  nevyhnul  ani ožehavému tématu platových pod-mínek v kraji. „Karlovarský kraj je poslední  ve  výši    průměrné mzdy. V  Sokolovské  uhelné    lidé    sice berou  33  tisíc  korun,  v  lázeňství, sociálních  a  zdravotních  službách jsou platy    výrazně nižší,“  zdůraz-nil   Miloš Zeman a dodal, že  v kraji v  lázeňství pracuje asi 40 tisíc  lidí. „Úkolem  všech  politiků  je  přivést do  lázní  novou,  pokud možno bo-hatou  klientelu,“  apeloval  prezi-dent, který připomněl, že o českém lázeňství    hovořil  při  své  návštěvě Číny nebo Izraele. „A až se uklidní situace na Ukrajině, může se vrátit ruská klientela,“ nastínil prezident. Nejstatečnější  ženou  Karlo-varského  kraje  nazval  prezident starostku  Pramenů  Michalu  Mál-kovou. A slíbil pomoc při vyjedná-vání   se společností, která skupuje

pohledávky zadlužené obce. Miloš Zeman  nevynechal  ani  Bublavu, která  se  dostala  do  tíživé  finanční situace  kvůli  nerealistickým  plá-nům  postavit  v  obci  aquapark. „Bublavu jsem si často bral do úst. Jak  je  možné  stavět  aquapark  v místě,  kde  není  voda,“  podivoval se. Hned na  čtyřech  místech se hlava státu setkala s občany.   V Marián- ských  Lázních,  Chodově,  Krasli-cích  a  také  v Aši.   V nabitém pro-gramu  si  Zeman  našel  čas  i  na besedu  se  studenty  Gymnázia  a obchodní akademie Chodov.V  Mariánských  Lázních  navští-vil  prezident  Zeman  společnost Léčebné  lázně  Mariánské  Lázně, v  Kraslicích  se  zajímal  o  výrobu žesťových  hudebních  nástrojů,  v Dolním Rychnově u Sokolova pak zavítal do společnosti Konig - Por-zellan Sokolov s.r.o. První dáma Ivana Zemanová  při návštěvě  hradu  a  zámku  Bečov obdivovala  relikviář  svatého Mau-ra.    Pak  zamířila  do  společnosti Hollandia Karlovy Vary v Krásném Údolí. Zajímala se i o péči o seniory v    Zařízení  následné  rehabilitační a  hospicové  péče  v Nejdku.  Prezi-dentova  choť    si  prošla  i  Císařské Lázně  či Muzeum  rukavičkářství v Abertamech.   Michal Houdek
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Prezident Miloš Zeman 
navštívil Karlovarský kraj
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Již po čtrnácté byla vyhvyhv lášenaanketa Sportovec roku Karlovar-var-varského kraje. Slavnostním večeremv hv hv oteluRichmond provázelmode-rátor Jan Smetana.Cenu hejtmana Karlovarskéhokraje si nakonec odnesl letecký ak-robat Petr Kopfstein.Návrhy na ocenění mohly zasílatvšechny regionální sportovní orga-nizace do konce února. Celkem by-lo nominováno 79 jednotlivců a 22kolektivů. Anketu hodnotila komi-

se pro tělovýchovu a sport při RaděKarlovarského kraje, která vybrala22 nejlepších sportovců a šest nej-úspěšnějších kolektivů.Vítězové kategorií Trenéři, Osob-nost – legenda – funkcionář a Nej-lepší sportovec Karlovarského kra-je se navíc mohli radovat z bezplat-ného pronájmu vozu Hyundai ix20na půl roku.

Snímky ze slavnostního večeního večeního več ra při-nášíme na straně 8raně 8raně .

Sportovcem roku je Petr Kopfstein

M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E

Nejen nový,nový,nov svěží vzhled, ale i zajímavé pra-idelné rubriky nabídnou od tohoto vydáníKrajské listy. Napište, jak se vám změna líbí.

Krajské listy v novém
Až k hranici s Bavorskem by semohla pro-dloužit cyklostezka Ohře.

více na straně 3 

Nové cyklotrasy

ě bych pana prezidenta vedla k nám do školy, aby jakém prostředí adí adí v ja-h podmínkách musíme 

Můžeme se chlubit krásnými lázněmi, ty bych nevynechal.Nepochybně by byla zajíma-vá návštěva sokolovských dolů. 

Rád bych hlavu státu pozvaldo nějaké restaurace u nás v Chodově. Samozřejmě do nějaké slušnější.

Nejspíš spíš spí bych kromě lázníukázal prezidentovi kromě kolonády i KV AKV AK rénu nebo pár zajimavých místístí v lesícsícsí h.

Ukázal bych mu rozhlednuDiana, Jelení skok a určitě bych nezapomněl na karlo-varské léčivé prameny, hlav-ně na Zřídídí lo.

Prezidenta repubPrezidenta repubP lilil kiki ykyk  Mily Mily oše  Miloše  Mil Zemana s chotítít   í  í Ivanovanov u přivívív títí al 13.tal 13.t  dubna dubna d  před ubna před ubna KrajKrajK srajsraj kýkýk mýmý  úřadem úřadem m  m  m hejtman Karlohejtman Karlohejtman Karl varvarv -ar-arského kraje MartiMartiMart n in i HaHaH vel. vel. v foto foto fot Stanisltanisltanis alal vavav PetelPetelP e                                                                   etele                                                                   etel

Starosttarostt kaarostkaarost  Pka Pka ram Pram P enů Michala Málhala Málhala Má kolkol vá sezvá sezv náá seznáá sez milili alal  hla hla a hla hl vu stvu stv átu s problu státu s problu st éátu s probléátu s probl mémé ymym , y, ykterkterkt ýerýer mýmý zadlužená obec čelíčelíčel . í. í foto Statat nislavaislavai Peteleteletel

Pramenů zamířila hlava státu hned po debatě s krajskými zastu-a starosty. Zadlužené Pra-a Bublavu nazval prezident temnými  místy. V itineráři tříden-štěvy nechyběly Mariánské  Aš, Chodov, Sokolov neboce. 

vou poslední návštěvu Kar-Kar-Karkého krajekrajekra v loňském roceomínal prezident České re-ky Miloš Zeman s úsměvem.enil, že  se podařilo najít penízeravuCísařskýchLázní. „Dou-že se to podaří i v Kyselce,“namenal.  valně se prezident Zemani o plánovaných izraelskýchticích v Aši či možném roz-výrobyvýrobyv ve sklárně Moser.„Každý krajkrajkra má ale svá temnánaznačil. Připomněl, že zaoslední rok klesl počet obyvatelKarlovarském kraji o devět tisíc.álnice z Prahy končí   v Lánech,omenu ministrovi dopravy,ravy,ravyním budu mluvit,“ slíbil zastu-prezident.Zeman se nevyhnevyhnev nul aniému tématu platových pod-v kraji. „Karlovarský kraj jeoslední ve výšvýšv i průměrné mzdy.Sokolovské uhelné lidé sice33 tisíc korun, v lázeňství,iálních a zdravotních službáchlaty výrazně nižší,“ zdůraz-Miloš Zeman a dodal, že  v krajiajiatví pracuje asi 40 tisíc lidí.„Úkolem všech politiků je přivéstnovou, pokud možno bo-klientelu,“ apeloval prezi-který připomněl, že o českémí hovořil při své návštěvěnebo Izraele. „A až se uklidnína Ukrajině, může se vrátitklientela,“nastínil prezident.tatečnější ženou Karlo-o kraje nazval prezidentarostku Pramenů Michalu Mál-A slíbil pomoc při vyjedná-společností, která skupuje

pohledávky zadlužené obce. MilošZeman nevynnevynnev echal ani Bublavu,která se dostala do tíživé finančnísituace kvůli nerealistickým plá-nům postavit v obci aquapark.„Bublavu jsem si často bral do úst.Jak je možné stavět aquapark vmístě, kde není voda,“ podivovalse.Hnedna čtyřech  místech sehlavastátu setkala s občany. V Marián-ských Lázních, Chodově, Krasli-cích a také v Aši. V nabitém pro-gramu si Zeman našel čas i nabesedu se studenty Gymnázia aobchodní akademie Chodov.v.vV Mariánských Lázních navští-vil prezident Zeman společnostLéčebné lázně Mariánské Lázně,v Kraslicích se zajímal o výrovýrov bužesťovýchťovýchťov hudebních nástrojů,trojů,tro vDolním Rychnově u Sokolova pakzavítal do společnosti Konig - PorPorP -or-orzellan Sokolov s.r.o.První dáma Ivana Zemanová  přinávštěvě hradu a zámku Bečovobdivovala relikviář svatého Mau-ra.    Pak zamířila do společnostiHollandia KarlovyKarlovyKarlov VaryVaryV v KrásnémÚdolí. ZajZajZa ímala se i o péči o senioryv Zařízení následné rehabilitačnía hospicové péče v Nejdku. Prezi-dentova choť si prošla i CísařskéLázně  čiMuzeum  rukavičkářství vAbAbA ertamech.   Michal Houal Houal dekdekd

Nejen nový,
videlné rubriky

Krajské listy.
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S příchodem  jara  zahájili v AŠI  jednu  z největších  in-vestičních akcí letošního roku -  revitalizaci  sídliště  Karlova a Moravská. Stavba  zahrnuje obnovu  prostoru  uvedeného sídliště se zásahy do komuni-kací,  veřejné  zeleně,  inženýr-ských  sítí,  veřejného  osvět-lení.  Také  tu  přibudou  tolik potřebná  parkovací  místa atd. Není  bez  zajímavosti,  že podobu  revitalizace  ovlivnili samotní  obyvatelé  sídliště, kteří  například  spolurozho-dovali o vybavení mobiliářem a o umístění  zeleně.  Stavba je  podpořena  dotací  z ROPu Severozápad  s předpokláda-nou  výší  dotace  přibližně  24 miliónů korun, hotova má být v polovině října.
Mimořádně  přísná  bezpeč-nostní  opatření  doprovázela transport  jedné  ze  dvou  nej-vzácnějších  českých  zlatnic-kých památek - relikviáře sva-tého Maura  -  zpět  na  zámek v BEČOVĚ NAD TEPLOU. Památka  byla  v uplynulých třech  měsících  vystavena v Jízdárně  Pražského  hradu, z Prahy do Bečova ji převáželi ozbrojení policisté v kuklách.Získat přehled o zajímavých produktech  na  území  SO-KOLOVSKA,  propagovat je  a motivovat  výrobce,  aby napříště  usilovali  o získání regionální  značky.  Takový  je cíl  nové  soutěže  Tradiční  vý-robek roku, jejíž první ročník letos organizuje Mikroregion Sokolov-východ.  Lidé  z mi-kroregionu  mohli  do  konce března  nominovat  kvalitní nebo originální výrobky, o ví-tězi  rozhodne  internetové hlasování,  které  končí  31. května.  Mikroregion  Soko-lov-východ už vloni začal udě-lovat  regionální  značku  Ori-ginal  product  of  Sokolovsko, kterou  v regionu  mají  čtyři producenti. 

Z REGIONU Prezident Miloš Zeman navštívil Karlovarský kraj
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  Již  po  čtrnácté  byla  vyhlášena anketa  Sportovec  roku  Karlovar-ského kraje. Slavnostním večerem v hotelu Richmond provázel mode-rátor Jan Smetana.   Cenu  hejtmana  Karlovarského kraje si nakonec odnesl letecký ak-robat Petr Kopfstein. Návrhy  na  ocenění mohly  zasílat všechny regionální sportovní orga-nizace do konce února. Celkem by-lo nominováno 79 jednotlivců a 22 kolektivů. Anketu hodnotila komi-

se pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje, která vybrala 22 nejlepších sportovců a šest nej-úspěšnějších kolektivů. Vítězové  kategorií  Trenéři, Osob-nost – legenda – funkcionář a Nej-lepší sportovec Karlovarského kra-je se navíc mohli radovat z bezplat-ného pronájmu vozu Hyundai ix20 na půl roku.

Snímky ze slavnostního večera při-nášíme na straně 8.

Sportovcem roku je Petr Kopfstein
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se pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje, která vybrala 22 nejlepších sportovců a šest nej-úspěšnějších kolektivů. Vítězové  kategorií  Trenéři, Osob-nost – legenda – funkcionář a Nej-lepší sportovec Karlovarského kra-je se navíc mohli radovat z bezplat-ného pronájmu vozu Hyundai ix20 na půl roku.

Snímky ze slavnostního večera při-nášíme na straně 8.

Sportovcem roku je Petr Kopfstein
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Moderní sanita pro novorozené děti Vítězové výtvarné soutěže pro senioryMiliony do hornických památek a galeriíKraj povede široká koalice, novým hejtmanem Martin HavelZ REGIONU

Ruských turistů ubývá, hotely očekávají těžší rok

Moderní sanipro novorozené

noZ REGIONU Moderní sanita pro novorozené děti Vítězové výtvarné soutěže pro senioryMiliony do hornických památek a galeriíKraj povede široká koalice, novým hejtmanem Martin HavelZ REGIONU

Ruských turistů ubývá, hotely očekávají těžší rok

Nejen nový, svěží vzhled, ale i zajímavé pra-videlné rubriky nabídnou od tohoto vydání Krajské listy. Napište, jak se vám změna líbí. 

Krajské listy v novém
Až k hranici s Bavorskem by se mohla pro-dloužit cyklostezka Ohře.   více na straně 3 

Nové cyklotrasy

Určitě bych pana prezidenta zavedla k nám do školy, aby viděl v jakém prostředí a v ja-kých podmínkách musíme učit.

Můžeme se chlubit krásnými lázněmi, ty bych nevynechal. Nepochybně by byla zajíma-vá návštěva sokolovských dolů. 

Rád bych hlavu státu pozval do nějaké restaurace u nás v Chodově. Samozřejmě do nějaké slušnější.

Nejspíš bych kromě lázní ukázal prezidentovi kromě kolonády i KV Arénu nebo pár zajimavých míst v lesích.

Ukázal bych mu rozhlednu Diana, Jelení skok a určitě bych nezapomněl na karlo-varské léčivé prameny, hlav-ně na Zřídlo.

Prezidenta republiky Miloše Zemana s chotí  Ivanou přivítal 13. dubna před Krajským úřadem  hejtman Karlovar-ského kraje Martin Havel.   foto Stanislava Petele                                                                   

Starostka Pramenů Michala Málková seznámila hlavu státu s problémy, kterým zadlužená obec čelí.  foto Stanislava Petele

Do Pramenů zamířila hlava státu hned po debatě s krajskými zastu-piteli a starosty. Zadlužené Pra-meny a Bublavu nazval prezident temnými  místy. V itineráři tříden-ní návštěvy nechyběly Mariánské  Lázně, Aš, Chodov, Sokolov  nebo Kraslice. 

Na  svou  poslední  návštěvu  Kar-lovarského  kraje  v  loňském  roce zavzpomínal  prezident  České  re-publiky Miloš Zeman  s  úsměvem. Ocenil, že  se podařilo najít peníze na opravu Císařských Lázní. „Dou-fám,  že  se  to  podaří  i  v  Kyselce,“ poznamenal.  Pochvalně  se  prezident  Zeman zmínil i o plánovaných izraelských investicích  v  Aši  či  možném  roz-šíření  výroby  ve  sklárně  Moser. „Každý  kraj  má  ale  svá  temná místa,“ naznačil. Připomněl, že za poslední  rok  klesl  počet  obyvatel v Karlovarském kraji o devět  tisíc. „Dálnice z Prahy končí   v Lánech, to  připomenu ministrovi  dopravy, až s ním budu mluvit,“ slíbil zastu-pitelům prezident. Miloš  Zeman  se  nevyhnul  ani ožehavému tématu platových pod-mínek v kraji. „Karlovarský kraj je poslední  ve  výši    průměrné mzdy. V  Sokolovské  uhelné    lidé    sice berou  33  tisíc  korun,  v  lázeňství, sociálních  a  zdravotních  službách jsou platy    výrazně nižší,“  zdůraz-nil   Miloš Zeman a dodal, že  v kraji v  lázeňství pracuje asi 40 tisíc lidí. „Úkolem  všech  politiků  je  přivést do  lázní  novou,  pokud možno bo-hatou  klientelu,“  apeloval  prezi-dent, který připomněl, že o českém lázeňství    hovořil  při  své  návštěvě Číny nebo Izraele. „A až se uklidní situace na Ukrajině, může se vrátit ruská klientela,“ nastínil prezident. Nejstatečnější  ženou  Karlo-varského  kraje  nazval  prezident starostku  Pramenů  Michalu  Mál-kovou. A slíbil pomoc při vyjedná-vání   se společností, která skupuje 

pohledávky zadlužené obce. Miloš Zeman  nevynechal  ani  Bublavu, která  se  dostala  do  tíživé  finanční situace  kvůli  nerealistickým  plá-nům  postavit  v  obci  aquapark. „Bublavu jsem si často bral do úst. Jak  je  možné  stavět  aquapark  v místě,  kde  není  voda,“  podivoval se. Hned na  čtyřech  místech se hlava státu setkala s občany.   V Marián- ských  Lázních,  Chodově,  Krasli-cích  a  také  v Aši.   V nabitém pro-gramu  si  Zeman  našel  čas  i  na besedu  se  studenty  Gymnázia  a obchodní akademie Chodov.V  Mariánských  Lázních  navští-vil  prezident  Zeman  společnost Léčebné  lázně  Mariánské  Lázně, v  Kraslicích  se  zajímal  o  výrobu žesťových  hudebních  nástrojů,  v Dolním Rychnově u Sokolova pak zavítal do společnosti Konig - Por-zellan Sokolov s.r.o. První dáma Ivana Zemanová  při návštěvě  hradu  a  zámku  Bečov obdivovala  relikviář  svatého Mau-ra.    Pak  zamířila  do  společnosti Hollandia Karlovy Vary v Krásném Údolí. Zajímala se i o péči o seniory v    Zařízení  následné  rehabilitační a  hospicové  péče  v Nejdku.  Prezi-dentova  choť    si  prošla  i  Císařské Lázně  či Muzeum  rukavičkářství v Abertamech.   Michal Houdek
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S příchodem jara zahájiliv AŠI jednu z největších in-vestičních akcí letošního roku- revitalizaci sídliště Karlovaa Moravská. Stavba zahrnujeobnovu prostoru uvedenéhosídliště se zásahy do komunikací, veřejnejne é zeleně, inženýrských sítí, veřejného osvělení. Také tu přibudou tolikpotřebná parkovací mísatd. Není bez zajímavosti,podobu revitalizace ovlivnsamotní obyvatyvaty elé sídliškteří například spolurozhdovali o vybavení mobiliářa o umístění zeleně. Stje podpořena dotací z ROSeverozápad s předpoklánou vývýv ší dotace přibližnmiliónů korun, hotovav polovině říjíjí na.Mimořádně přísná benostní opatření doprtransport jedné ze dvvzácnějšíácnějšíácně ch českýchkých památek - relikviářtého Maura - zpět nav BEČOVĚ NAD TEPamátka byla v uptřech měsícíchv Jízdárně Pražskéz Prahy do Bečovaozbrojeojeo ní policistéZískat přehled oproduktech naKOLOVSKAOLOVSKAOLOVSK ,je amotivovatnapříště usilovaliregionální značkycíl nové soutěžerobek roku, jejjejjeletos organizujSokolov-výv-výv-v chkroregionu mbřezna nominovatnebo originálnítězi rozhohlasování,května. Mikrlov-východlovat regioginal prodkterou v producen
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M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E

sanitaené děti VíVíV tězové výtvtvt arné soutěže pro senioryMilionyonyon do hornickýkýk cýcý hpamátátá ek a galeriíKraj povede široká koalice,novým hejeje tmanem Martin Havel

Ruskýkýk ch turistů ubývá,ývá,ý  hotely očekávaávaá jvajva í těžší rok

Nejen nový,
videlné rubriky
Krajské list

Krajské listy v
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S příchodem  jara  zahájili v AŠI  jednu  z největších  in-vestičních akcí letošního roku -  revitalizaci  sídliště  Karlova a Moravská. Stavba  zahrnuje obnovu  prostoru  uvedeného sídliště se zásahy do komuni-kací,  veřejné  zeleně,  inženýr-ských  sítí,  veřejného  osvět-lení.  Také  tu  přibudou  tolik potřebná  parkovací  místa atd. Není  bez  zajímavosti,  že podobu  revitalizace  ovlivnili samotní  obyvatelé  sídliště, kteří  například  spolurozho-dovali o vybavení mobiliářem a o umístění  zeleně.  Stavba je  podpořena  dotací  z ROPu Severozápad  s předpokláda-nou  výší  dotace  přibližně  24 miliónů korun, hotova má být v polovině října.Mimořádně  přísná  bezpeč-nostní  opatření  doprovázela transport  jedné  ze  dvou  nej-vzácnějších  českých  zlatnic-kých památek - relikviáře sva-tého Maura  -  zpět  na  zámek v BEČOVĚ NAD TEPLOU. Památka  byla  v uplynulých třech  měsících  vystavena v Jízdárně  Pražského  hradu, z Prahy do Bečova ji převáželi ozbrojení policisté v kuklách.Získat přehled o zajímavých produktech  na  území  SO-KOLOVSKA,  propagovat je  a motivovat  výrobce,  aby napříště  usilovali  o získání regionální  značky.  Takový  je cíl  nové  soutěže  Tradiční  vý-robek roku, jejíž první ročník letos organizuje Mikroregion Sokolov-východ.  Lidé  z mi-kroregionu  mohli  do  konce března  nominovat  kvalitní nebo originální výrobky, o ví-tězi  rozhodne  internetové hlasování,  které  končí  31. května.  Mikroregion  Soko-lov-východ už vloni začal udě-lovat  regionální  značku  Ori-ginal  product  of  Sokolovsko, kterou  v regionu  mají  čtyři producenti. 

Z REGIONU

Prezident Miloš Zeman 
navštívil Karlovarský kraj

ANKETA

Jaké zajímavé místo byste prezidentovi ukázali?

ZuzanaKrafiátováKarlovy Varyučitelka ZŠ 

PetrVašta

Sokolov IT specialista

MilošČerný

Chodovtrenér kickboxu 

Karel Dušek

Karlovy Varystudent

Luboš KarafiátKarlovy Varystudent 

  Již  po  čtrnácté  byla  vyhlášena anketa  Sportovec  roku  Karlovar-ského kraje. Slavnostním večerem v hotelu Richmond provázel mode-rátor Jan Smetana.   Cenu  hejtmana  Karlovarského kraje si nakonec odnesl letecký ak-robat Petr Kopfstein. Návrhy  na  ocenění mohly  zasílat všechny regionální sportovní orga-nizace do konce února. Celkem by-lo nominováno 79 jednotlivců a 22 kolektivů. Anketu hodnotila komi-

se pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje, která vybrala 22 nejlepších sportovců a šest nej-úspěšnějších kolektivů. Vítězové  kategorií  Trenéři, Osob-nost – legenda – funkcionář a Nej-lepší sportovec Karlovarského kra-je se navíc mohli radovat z bezplat-ného pronájmu vozu Hyundai ix20 na půl roku.Snímky ze slavnostního večera při-nášíme na straně 8.

Sportovcem roku je Petr Kopfstein

M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E

Moderní sanita pro novorozené děti Vítězové výtvarné soutěže pro senioryMiliony do hornických památek a galeriíKraj povede široká koalice, novým hejtmanem Martin HavelZ REGIONU

Ruských turistů ubývá, hotely očekávají těžší rok

Moderní sanitapro novorozené děti VíVíV tězové výtvtvt arné soutěže pro senioryMilionyonyon do hornickýckýc ckýcký hpamátek a galeriíKraj povede široká koalice,novým hejeje tmanem Martin HavelZ REGIONU

Ruskýkýk ch turistů ubývá,bývá,bý  hotely očekávaávaá jvajva í těžší rok

Moderní sanita pro novorozené děti Vítězové výtvarné soutěže pro senioryOdborná porota soutěže Věk pro nás není pře-kážkou vybrala devět vítězných prací.  str. 5

Zdravotnická záchranná služba má od března moderní sanitu pro převoz novorozenců.  str. 2 Miliony do hornických památek a galeriíLetošní rok se ponese ve znamení velkých in-vestičních projektů v oblasti kultury...  str. 3Kraj povede široká koalice, novým hejtmanem Martin Havel
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Ruských turistů ubývá, hotely očekávají těžší rok Nejen nový, svěží vzhled, ale i zajímavé pra-

videlné rubriky nabídnou od tohoto vydání 

Krajské listy. Napište, jak se vám změna líbí. 

Krajské listy v novém

Až k hranici s Bavorskem by se mohla pro-

dloužit cyklostezka Ohře.  

více na straně 3 

Nové cyklotrasy

Určitě bych pana prezidenta zavedla k nám do školy, aby viděl v jakém prostředí a v ja-kých podmínkách musíme učit.

Můžeme se chlubit krásnými lázněmi, ty bych nevynechal. Nepochybně by byla zajíma-vá návštěva sokolovských dolů. 

Rád bych hlavu státu pozval do nějaké restaurace u nás v Chodově. Samozřejmě do nějaké slušnější.

Nejspíš bych kromě lázní ukázal prezidentovi kromě kolonády i KV Arénu nebo pár zajimavých míst v lesích.

Ukázal bych mu rozhlednu Diana, Jelení skok a určitě bych nezapomněl na karlo-varské léčivé prameny, hlav-ně na Zřídlo.

Prezidenta republiky Miloše Zemana s chotí  Ivanou přivítal 13. dubna před Krajským úřadem  hejtman Karlovar-

ského kraje Martin Havel.   

foto Stanislava Petele                                                                   

Starostka Pramenů Michala Málková seznámila hlavu státu s problémy, 

kterým zadlužená obec čelí.  foto Stanislava Petele

Do Pramenů zamířila hlava státu hned po debatě s krajskými zastu-piteli a starosty. Zadlužené Pra-meny a Bublavu nazval prezident temnými  místy. V itineráři tříden-ní návštěvy nechyběly Mariánské  Lázně, Aš, Chodov, Sokolov  nebo Kraslice. 

Na  svou  poslední  návštěvu  Kar-lovarského  kraje  v  loňském  roce zavzpomínal  prezident  České  re-publiky Miloš Zeman  s  úsměvem. Ocenil, že  se podařilo najít peníze na opravu Císařských Lázní. „Dou-fám,  že  se  to  podaří  i  v  Kyselce,“ poznamenal.  Pochvalně  se  prezident  Zeman zmínil i o plánovaných izraelských investicích  v  Aši  či  možném  roz-šíření  výroby  ve  sklárně  Moser. „Každý  kraj  má  ale  svá  temná místa,“ naznačil. Připomněl, že za poslední  rok  klesl  počet  obyvatel v Karlovarském kraji o devět  tisíc. „Dálnice z Prahy končí   v Lánech, to  připomenu ministrovi  dopravy, až s ním budu mluvit,“ slíbil zastu-pitelům prezident. Miloš  Zeman  se  nevyhnul  ani ožehavému tématu platových pod-mínek v kraji. „Karlovarský kraj je poslední  ve  výši    průměrné mzdy. V  Sokolovské  uhelné    lidé    sice berou  33  tisíc  korun,  v  lázeňství, sociálních  a  zdravotních  službách jsou platy    výrazně nižší,“  zdůraz-nil   Miloš Zeman a dodal, že  v kraji v  lázeňství pracuje asi 40 tisíc lidí. „Úkolem  všech  politiků  je  přivést do  lázní  novou,  pokud možno bo-hatou  klientelu,“  apeloval  prezi-dent, který připomněl, že o českém lázeňství    hovořil  při  své  návštěvě Číny nebo Izraele. „A až se uklidní situace na Ukrajině, může se vrátit ruská klientela,“ nastínil prezident. Nejstatečnější  ženou  Karlo-varského  kraje  nazval  prezident starostku  Pramenů  Michalu  Mál-kovou. A slíbil pomoc při vyjedná-vání   se společností, která skupuje 

pohledávky zadlužené obce. Miloš Zeman  nevynechal  ani  Bublavu, která  se  dostala  do  tíživé  finanční situace  kvůli  nerealistickým  plá-nům  postavit  v  obci  aquapark. „Bublavu jsem si často bral do úst. Jak  je  možné  stavět  aquapark  v místě,  kde  není  voda,“  podivoval se. Hned na  čtyřech  místech se hlava státu setkala s občany.   V Marián- ských  Lázních,  Chodově,  Krasli-cích  a  také  v Aši.   V nabitém pro-gramu  si  Zeman  našel  čas  i  na besedu  se  studenty  Gymnázia  a obchodní akademie Chodov.V  Mariánských  Lázních  navští-vil  prezident  Zeman  společnost Léčebné  lázně  Mariánské  Lázně, v  Kraslicích  se  zajímal  o  výrobu žesťových  hudebních  nástrojů,  v Dolním Rychnově u Sokolova pak zavítal do společnosti Konig - Por-zellan Sokolov s.r.o. První dáma Ivana Zemanová  při návštěvě  hradu  a  zámku  Bečov obdivovala  relikviář  svatého Mau-ra.    Pak  zamířila  do  společnosti Hollandia Karlovy Vary v Krásném Údolí. Zajímala se i o péči o seniory v    Zařízení  následné  rehabilitační a  hospicové  péče  v Nejdku.  Prezi-dentova  choť    si  prošla  i  Císařské Lázně  či Muzeum  rukavičkářství v Abertamech.   Michal Houdek 

Nejen nový, svěží vzhled, ale i zajímavé pra-videlné rubriky nabídnou od tohoto vydání Krajské listy. Napište, jak se vám změna líbí. 

Krajské listy v novém

Až k hranici s Bavorskem by se mohla pro-dloužit cyklostezka Ohře.  
více na straně 3 

Nové cyklotrasy

Určitě bych pana prezidenta zavedla k nám do školy, aby viděl v jakém prostředí a v ja-kých podmínkách musíme učit.

Můžeme se chlubit krásnými lázněmi, ty bych nevynechal. Nepochybně by byla zajíma-vá návštěva sokolovských dolů. 

Rád bych hlavu státu pozval do nějaké restaurace u nás v Chodově. Samozřejmě do nějaké slušnější.

Nejspíš bych kromě lázní ukázal prezidentovi kromě kolonády i KV Arénu nebo pár zajimavých míst v lesích.

Ukázal bych mu rozhlednu Diana, Jelení skok a určitě bych nezapomněl na karlo-varské léčivé prameny, hlav-ně na Zřídlo.

Prezidenta republiky Miloše Zemana s chotí  Ivanou přivítal 13. dubna před Krajským úřadem  hejtman Karlovar-

ského kraje Martin Havel.   

foto Stanislava Petele                                                                   

Starostka Pramenů Michala Málková seznámila hlavu státu s problémy, 
kterým zadlužená obec čelí.  

foto Stanislava Petele

Do Pramenů zamířila hlava státu hned po debatě s krajskými zastu-piteli a starosty. Zadlužené Pra-meny a Bublavu nazval prezident temnými  místy. V itineráři tříden-ní návštěvy nechyběly Mariánské  Lázně, Aš, Chodov, Sokolov  nebo Kraslice. 

Na  svou  poslední  návštěvu  Kar-lovarského  kraje  v  loňském  roce zavzpomínal  prezident  České  re-publiky Miloš Zeman  s  úsměvem. Ocenil, že  se podařilo najít peníze na opravu Císařských Lázní. „Dou-fám,  že  se  to  podaří  i  v  Kyselce,“ poznamenal.  
Pochvalně  se  prezident  Zeman zmínil i o plánovaných izraelských investicích  v  Aši  či  možném  roz-šíření  výroby  ve  sklárně  Moser. „Každý  kraj  má  ale  svá  temná místa,“ naznačil. Připomněl, že za poslední  rok  klesl  počet  obyvatel v Karlovarském kraji o devět  tisíc. „Dálnice z Prahy končí   v Lánech, to  připomenu ministrovi  dopravy, až s ním budu mluvit,“ slíbil zastu-pitelům prezident. Miloš  Zeman  se  nevyhnul  ani ožehavému tématu platových pod-mínek v kraji. „Karlovarský kraj je poslední  ve  výši    průměrné mzdy. V  Sokolovské  uhelné    lidé    sice berou  33  tisíc  korun,  v  lázeňství, sociálních  a  zdravotních  službách jsou platy    výrazně nižší,“  zdůraz-nil   Miloš Zeman a dodal, že  v kraji v  lázeňství pracuje asi 40 tisíc lidí. „Úkolem  všech  politiků  je  přivést do  lázní  novou,  pokud možno bo-hatou  klientelu,“  apeloval  prezi-dent, který připomněl, že o českém lázeňství    hovořil  při  své  návštěvě Číny nebo Izraele. „A až se uklidní situace na Ukrajině, může se vrátit ruská klientela,“ nastínil prezident. Nejstatečnější  ženou  Karlo-varského  kraje  nazval  prezident starostku  Pramenů  Michalu  Mál-kovou. A slíbil pomoc při vyjedná-vání   se společností, která skupuje 

pohledávky zadlužené obce. Miloš Zeman  nevynechal  ani  Bublavu, která  se  dostala  do  tíživé  finanční situace  kvůli  nerealistickým  plá-nům  postavit  v  obci  aquapark. „Bublavu jsem si často bral do úst. Jak  je  možné  stavět  aquapark  v místě,  kde  není  voda,“  podivoval se. 
Hned na  čtyřech  místech se hlava státu setkala s občany.   V Marián- ských  Lázních,  Chodově,  Krasli-cích  a  také  v Aši.   V nabitém pro-gramu  si  Zeman  našel  čas  i  na besedu  se  studenty  Gymnázia  a obchodní akademie Chodov.V  Mariánských  Lázních  navští-vil  prezident  Zeman  společnost Léčebné  lázně  Mariánské  Lázně, v  Kraslicích  se  zajímal  o  výrobu žesťových  hudebních  nástrojů,  v Dolním Rychnově u Sokolova pak zavítal do společnosti Konig - Por-zellan Sokolov s.r.o. První dáma Ivana Zemanová  při návštěvě  hradu  a  zámku  Bečov obdivovala  relikviář  svatého Mau-ra.    Pak  zamířila  do  společnosti Hollandia Karlovy Vary v Krásném Údolí. Zajímala se i o péči o seniory v    Zařízení  následné  rehabilitační a  hospicové  péče  v Nejdku.  Prezi-dentova  choť    si  prošla  i  Císařské Lázně  či Muzeum  rukavičkářství v Abertamech.   Michal Houdek

 

Nejen nový, svěží vzhled, ale i zajímavé 
pravidelné rubriky nabídnou od tohoto vydání 
Krajské listy. Napište, jak se vám změna líbí. 

Krajské listy v novém
Až k hranici s Bavorskem by se mohla 
prodloužit cyklostezka Ohře. 
 více na straně 3 

Nové cyklotrasy

Určitě bych pana prezidenta 
zavedla k nám do školy, aby 
viděl v jakém prostředí a v ja-
kých podmínkách musíme 
učit.

Můžeme se chlubit krásnými 
lázněmi, ty bych nevynechal. 
Nepochybně by byla zajíma-
vá návštěva sokolovských 
dolů. 

Rád bych hlavu státu pozval 
do nějaké restaurace u nás 
v Chodově. Samozřejmě do 
nějaké slušnější.

Nejspíš bych kromě lázní
a kolonády ukázal preziden-
tovi i KV Arénu nebo
pár zajímavých míst v lesích.

Ukázal bych mu rozhlednu 
Diana, Jelení skok a určitě 
bych nezapomněl na karlo-
varské léčivé prameny, hlav-
ně na Vřídlo.

Prezidenta republiky Miloše Zemana s chotí  Ivanou přivítal 13. dubna před Krajským úřadem  hejtman Karlovar-
ského kraje Martin Havel.   foto Stanislava Petele                                                                   

Starostka Pramenů Michala Málková seznámila hlavu státu s problémy, 
kterým zadlužená obec čelí.  foto Stanislava Petele

Do Pramenů zamířila hlava státu 
hned po debatě s krajskými zastu-
piteli a starosty. Zadlužené Pra-
meny a Bublavu nazval prezident 
temnými  místy. V itineráři tříden-
ní návštěvy nechyběly Mariánské  
Lázně, Aš, Chodov, Sokolov  nebo 
Kraslice. 

Na svou poslední návštěvu Kar-
lovarského kraje v loňském roce 
zavzpomínal prezident České re-
publiky Miloš Zeman s úsměvem. 
Ocenil, že  se podařilo najít peníze 
na opravu Císařských Lázní. „Dou-
fám, že se to podaří i v Kyselce,“ 
poznamenal.  

Pochvalně se prezident Zeman 
zmínil i o plánovaných izraelských 
investicích v Aši či možném roz-
šíření výroby ve sklárně Moser. 
„Každý kraj má ale svá temná 
místa,“ naznačil. Připomněl, že za 
poslední rok klesl počet obyvatel
v Karlovarském kraji o devět tisíc. 
„Dálnice z Prahy končí  v Lánech, 
to připomenu ministrovi dopravy, 
až s ním budu mluvit,“ slíbil zastu-
pitelům prezident. 

Miloš Zeman se nevyhnul ani 
ožehavému tématu platových pod-
mínek v kraji. „Karlovarský kraj je 
poslední ve výši  průměrné mzdy. 
V Sokolovské uhelné  lidé  sice 
berou 33 tisíc korun, v lázeňství, 
sociálních a zdravotních službách 
jsou platy  výrazně nižší,“ zdůraz-
nil   Miloš Zeman a dodal, že  v kraji
v lázeňství pracuje asi 40 tisíc lidí. 
„Úkolem všech politiků je přivést 
do lázní novou, pokud možno bo-
hatou klientelu,“ apeloval prezi-
dent, který připomněl, že o českém 
lázeňství  hovořil při své návštěvě 
Číny nebo Izraele. „A až se uklidní 
situace na Ukrajině, může se vrátit 
ruská klientela,“ nastínil prezident. 

Nejstatečnější ženou Karlo-
varského kraje nazval prezident 
starostku Pramenů Michalu Mál-
kovou. A slíbil pomoc při vyjedná-
vání  se společností, která skupuje 

pohledávky zadlužené obce. Miloš 
Zeman nevynechal ani Bublavu, 
která se dostala do tíživé fi nanční 
situace kvůli nerealistickým plá-
nům postavit v obci aquapark. 
„Bublavu jsem si často bral do úst. 
Jak je možné stavět aquapark v 
místě, kde není voda,“ podivoval 
se. 

Hned na  čtyřech  místech se hlava 
státu setkala s občany.  V Marián-
ských Lázních, Chodově, Krasli-
cích a také v Aši.  V nabitém pro-
gramu si Zeman našel čas i na 
besedu se studenty Gymnázia a 
obchodní akademie Chodov.

V Mariánských Lázních navští-
vil prezident Zeman společnost 
Léčebné lázně Mariánské Lázně, 
v Kraslicích se zajímal o výrobu 
žesťových hudebních nástrojů, v 
Dolním Rychnově u Sokolova pak 
zavítal do společnosti Konig - Por-
zellan Sokolov s.r.o. 

První dáma Ivana Zemanová  při 
návštěvě hradu a zámku Bečov 
obdivovala relikviář svatého Mau-
ra.  Pak zamířila do společnosti 
Hollandia Karlovy Vary v Krásném 
Údolí. Zajímala se i o péči o seniory 
v  Zařízení následné rehabilitační 
a hospicové péče v Nejdku. Prezi-
dentova choť  si prošla i Císařské 
Lázně  či Muzeum  rukavičkářství v 
Abertamech.   Michal Houdek
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Nemocnice v Sokolově má nové ARO
Nová přístrojová technika, 

k ní sedm resuscitačních lů-
žek, to vše pak v novotou vo-
nících prostorách. Tak nyní 
vypadá zrekonstruované an-
esteziologicko-resuscitační 
oddělení (ARO) v pavilonu B 
sokolovské nemocnice. Sta-
vebníci ještě dokončí zatep-
lení celé budovy. 

Podle náměstka hejtmana pro 
oblast zdravotnictví Jakuba Pánika 
byla rekonstrukce tohoto oddělení 
nezbytně nutná.

„Teprve jeho nynější podoba od-
povídá nárokům na moderní zdra-
votní péči. Náklady na přestavbu 
ARO činily 22,1 milionu korun, 
které vyčlenil Karlovarský kraj ze 
svého rozpočtu. Dalších téměř 21 
milionů korun bude stát kompletní 
zateplení pavilonu B včetně výmě-
ny oken a dveří, na kterém staveb-
níci v současnosti pracují a měli by 
ho dokončit do září letošního roku. 
Díky dobré spolupráci nemocnice 
s firmou se podařilo dopady sta-
vebních prací do běžného provozu 
nemocnice omezit na minimum,“ 
připomněl Pánik.

V rámci rekonstrukce, kterou  re-
alizovala firma JURICA a. s., došlo 
v 1. nadzemním podlaží pavilonu B 
k vybourání a vyzdění nových pří-
ček, k položení podlah a instalaci 
nových rozvodů vody, kanalizace, 
elektřiny, vzduchotechnického ve-

dení a chlazení. Přestavbou prošla 
vstupní hala, včetně sociálního 
zařízení pro veřejnost. Vedle toho 
stavebníci vyměňují okna a dveře 
a zateplují celou budovu B.

„Těší mě pokračující úspěšná spo-
lupráce s Karlovarským krajem, 
díky níž se z nemocnice v Sokolově 
rychle stává moderní zdravotnic-
ké zařízení. Přívětivé pro pacienty 
a kde se dobře pracuje zdravotní-
mu personálu. Speciálně oddělení 
ARO je synonymem naděje a ži-
vota, proto jsem rád, že jeho nová 
podoba odpovídá světovým stan-

dardům,“ pochvaloval si David 
Soukup, jednatel skupiny NEMOS 
Group, která Nemocnici Sokolov 
provozuje. 

Karlovarský kraj bude ve velkých 
investicích do krajského zdravot-
nictví pokračovat i nadále. 

„Pro letošek kraj vyčlenil padesát 
milionů korun na zahájení staveb-
ních úprav gynekologicko-porod-
nického oddělení v pavilonu E a na 
rekonstrukci oddělení dlouhodobě 
nemocných sokolovské nemocnice. 
Stranou samozřejmě nezůstávají 
chebská a karlovarská nemocnice. 

V Chebu koncem roku zprovoz-
níme nový lineární urychlovač za 
téměř 100 milionů korun pro pa-
cienty onkologického oddělení. 
V karlovarské nemocnici se inten-
zivně pracuje na přestěhování od-
dělení ze starých budov do nových 
prostor. Tato centralizace lékařské 
péče, která přijde na více než 104 
miliony korun, zahrnuje rovněž 
přístavbu jednoho patra pro in-
fekční oddělení nemocnice nad část 
pavilonu B a nástavby pro ORL,“ 
doplnil Jakub Pánik. 

 Václav Fikar

Nový primář ARO sokolovské nemocnice MUDr. Alexander Aboši s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví Jaku-
bem Pánikem a náměstkem hejtmana pro sociální věci Miloslavem Čermákem v prostorách zrekonstruovaného 
oddělení.

Stát by mohl přispět na obnovu 
národní kulturní památky Císařské 
lázně v Karlových Varech až 100 mi-
lionů korun. Vyplynulo to z jednání 
hejtmana Karlovarského kraje Mar-
tina Havla a primátora Karlových 
Varů Petra Kulhánka s představiteli 
Ministerstva financí a Ministerstva 
kultury ČR.

Společným tématem byla právě fi-

nanční podpora státu při plánované 
rekonstrukci cenného objektu. Pří-
spěvek ze státního rozpočtu by zna-
menal důležitý posun v řešení pro-
blému chátrající památky. „Podle 
informací představitelů ministerstva 
financí by stát mohl podpořit obno-
vu Císařských lázní pravděpodobně 
částkou do výše 100 milionů korun. 
Další finance potřebné na projekt re-

konstrukce bychom se pokusili zís-
kat prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního programu, 
který ale zatím nebyl spuštěn. Část 
peněz do opravy vložíme z krajského 
rozpočtu a z rozpočtu města,“ uvedl 
Martin Havel. Ten také upozornil na 
to, že dojde k doplnění smlouvy mezi 
krajem a městem a k revizi původně 
navrhovaného projektu. Vzniknout 

by měla úspornější varianta obnovy 
budovy. 

Jednoznačnou podporu záchraně 
Císařských lázní opět vyslovila také 
náměstkyně ministra kultury Anna 
Matoušková. Z financí získaných 
v rámci Programu záchrany archi-
tektonického dědictví MK ČR kraj 
už v minulosti nechal opravit část 
střechy budovy.

Hejtman a primátor jednali o penězích na Císařské lázně

Špýchar se mění v umělecké centrum

Kraj podpoří 
území ohrožené 

povodněmi
Karlovarský kraj pro letošní 

rok vyčlenil ze svého rozpočtu 1 
milion korun na realizaci opat-
ření na ochranu před povodněmi 
v ohrožených územích. Jedná 
se o příspěvek na technická či 
stavební opatření, hlásné a mo-
nitorovací systémy včetně vyhod-
nocení účinnosti navrhovaných 
opatření. Dále je možné finanční 
příspěvek využít na zpracování 
povodňových plánů. 

Žádosti o poskytnutí dotace při-
jímá Odbor životního prostředí 
krajského úřadu do 31. července 
2015. 

Další potřebné informace včet-
ně formulářů žádosti lze nalézt na 
webovém portálu Karlovarského 
kraje v záložce dotace v oblasti 
životního prostředí.
http://www.kr-karlovarsky.cz/
dotace/Stranky/dotaceKK/se-
znam-prispevku/prisp_KU_po-
vodne.aspx

Cyklopůjčovny 
ČD Bike zahajují 

provoz

Chtěli byste poznat krásy a zají-
mavá místa Karlovarského kraje 
a spojit výlet se sportem, avšak 
nemáte vlastní kolo? Právě pro 
vás je určená nabídka cyklopůj-
čoven ČD Bike. Celkem v osmi 
půjčovnách v Karlovarském kra-
ji je možné si zapůjčit kola nebo 
koloběžky, ale i dětské sedačky, 
přívěsné vozíky či elektrokola. 

Půjčovny v Aši, Mariánských 
Lázních, Chebu, Karlových Va-
rech, Františkových Lázních, 
Sokolově, Nejdku a v Lokti jsou 
otevřené od 3. dubna do 1. listo-
padu. Na provoz cyklopůjčoven 
každoročně přispívá i Karlovar-
ský kraj, proto lze využít přepravu 
zapůjčených kol na vyznačených 
trasách zdarma. Vydejte se tedy 
na některý z cyklovýletů a bez sta-
rostí poznávejte lázeňský kraj. 

Veškeré další podrobné infor-
mace včetně tipů na výlety, cení-
ku a provozní doby jednotlivých 
půjčoven naleznete na webových 
stránkách Českých drah, v pro-
pagačních letácích nebo také na 
telefonním čísle 972 443 505, kde 
si můžou zájemci zapůjčení kol 
rezervovat. 
http://www.cd.cz/volny-cas/
pujcovny-kol-cd/karlovarsky-
-kraj/-9746/

Dotace v oblasti 
životního prostředí

Stejně jako vloni i letos Karlo-
varský kraj podpoří neziskové 
organizace, které se zabývají en-
vironmentálním vzděláváním, 
výchovou a osvětou. Na jejich 
činnost půjde celkem 600 tisíc 
korun. Ve stanoveném termí-
nu dorazilo na krajský úřad 23 

žádostí, z toho 21 získá dotaci. 
Z poskytnutých prostředků bu-
dou hrazeny zejména aktivity pro 
děti a mládež. Finance ale půjdou 
i na vydávání naučných publika-
cí. 

Kromě dotací na environmen-
tální vzdělávání, výchovu a osvě-
tu rozděloval Karlovarský kraj 
i příspěvky na ochranu životního 
prostředí. Žadatelé získají  700 ti-
síc korun. Celkem se na krajském 
úřadě sešlo 12 žádostí, přičemž 
11 z nich dostane dotaci.

Peníze půjdou nejenom na zá-
chranu chráněných druhů živoči-
chů a rostlin, ale podpořena bude 
i činnost organizací, které se sta-
rají o zraněná a hendikepovaná 
zvířata.

Příjem žádostí 
do programu na 

podporu cyklistické 
infrastruktury  
končí v dubnu

První kolo příjmu žádostí na 
podporu rozvoje cyklistické in-
frastruktury v Karlovarském 
kraji vyhlašuje odbor regionál-
ního rozvoje krajského úřadu. 
Žádosti o poskytnutí finančního 
příspěvku mohou žadatelé před-
kládat do 30. dubna. Pro letošní 
rok je v rozpočtu kraje vyčleněna 
částka 3,8 milionu korun, která 
je určena na podporu projektů 
zaměřených na budování cykli-
stických stezek a tras včetně do-
provodné infrastruktury, výstav-
bu areálů pro netradiční formy 
cykloturistiky tzv. „adrenalinové 
cykloprodukty“ či na vypracová-
ní studií, rozvojových dokumen-
tů a projektových dokumentací. 
Podrobnější informace naleznou 
žadatelé na webových stránkách 
Karlovarského kraje v záložce 
dotace.
http://www.kr-karlovarsky.cz/
dotace/Stranky/dotaceKK/se-
znam-prispevku/cyklo.aspx

Změny v areálu 
Krajského úřadu 

Karlovarského 
kraje

Návštěvníci se v areálu krajské-
ho úřadu již neztratí. Pro snazší 
orientaci byly u jednotlivých bu-
dov naistalovány nové informač-
ní tabule. Kromě nich v areálu 
přibydou i nové lavičky sloužící 
k odpočinku.

O tom, že areál krajského úřa-
du je vhodným místem pro vol-
nočasové aktivity, není pochyb. 
Rodiny s dětmi zde kromě hřiště 
najdou i odpočinkovou zónu. Je-
jí součástí je horolezecká stěna 
a velká nafukovací trampolína, 

která bude v provozu od  1. květ-
na. Příznivci in-line bruslení si 
pak mohou zajezdit na upravova-
né dráze. Trať dlouhá 350 metrů 
je vhodná především pro začína-
jící bruslaře. A ani tenisté nepři-
jdou zkrátka. Tenisové kurty se 
veřejnosti otevřou 1. května. 

Chebská Galerie 4 – galerie foto-
grafie, se ještě letos přestěhuje do 
nově opravených prostor. Umělecké 
centrum v barokní budově cheb-
ského špýcharu nechává zbudovat 
Karlovarský kraj. Přestavba přijde 
na 19 milionů korun z krajského 
rozpočtu.

Nejstarší stálá fotografická galerie 
v ČR dosud sídlila v nevyhovujících 
prostorách v Kamenné ulici. „Díky 
přestavbě špýcharu zůstane galerie 
i nadále v historickém jádru Chebu. 
Věřím, že návštěvníci budou zvědaví 
nejen na chystané výstavy, ale také 
na výslednou podobu rekonstruk-
ce, která právě probíhá. Galerie 4 
by se měla stát centrem pro domá-
cí i zahraniční výstavy, umělecké 
workshopy a přednášky. Počítáme 
i s rozšířením knihovny a sbírky fo-
tografií z depozitáře,“ vysvětlil hejt-
man Martin Havel.

Práce na přestavbě špýcharu za-
hájili stavebníci ze společnosti SWI-
ETELSKY stavební s.r.o. v červnu 
2014. V současnosti jsou provedené 
zděné konstrukce a dokončuje se 
pokládka čedičové dlažby. V jed-
notlivých patrech se  očišťují a natí-

rají historické dřevěné  konstrukce, 
probíhá montáž vnitřních tepelných 
izolací a sádrokartonových podhle-
dů.

Stavebníci pokračují v práci na 2. 
nadzemním podlaží přístavby, kde 
bude umístěn výtah. Probíhá přípra-
va probourání vstupů z přístavby do 
objektu špýcharu. Chystají se mon-
táže podlah v jednotlivých patrech 

špýcharu a napojení stavby na inže-
nýrské sítě.

Stavba by měla být ukončena 
v srpnu letošního roku. „Následně 
v září proběhne kolaudace. Zahá-
jení činnosti v rekonstruovaných 
prostorách pak předpokládáme na 
počátku prosince 2015, při této pří-
ležitosti pozveme veřejnost na první 
výstavu v novém uměleckém cent-

ru,“ uvedl ředitel Galerie 4 Zbyněk 
Illek. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o re-
konstrukci památkově chráněného 
objektu, jsou jednotlivé činnosti 
konzultovány s Národním památ-
kovým ústavem v Lokti, jehož zá-
stupci se zúčastňují i kontrolních 
dnů. Harmonogram stavby se zatím 
daří dodržet.

Hejtman Martin Havel, kronikář Chebu Jindřich Josef Turek a ředitel Galerie fotografie Zbyněk Illek si prohlédli 
postup prací při obnově špýcharu. 

Rušněji než obvykle bude na střed-
ních školách ve středu 15. dubna.  
V tomto termínu čekají uchazeče 
o studium ve čtyřletých oborech 
vzdělání ukončovaných maturitní 
zkouškou (kromě oborů s talen-
tovou zkouškou, kde již přijímací 
řízení proběhlo v lednu) přijímací 
zkoušky. 

Uchazeči o studium šesti a osmile-
tých oborů vzdělání budou přijímací 
zkoušky dělat 16 dubna. Novinkou 
oproti předchozím letům je to, že 
půjde o přijímací zkoušky zadávané 
centrálně.

Zkoušky z českého jazyka a ma-
tematiky budou konat uchazeči 
o studium maturitních oborů ve 
24 středních školách zřizovaných 
Karlovarským krajem a ve třech 

středních školách zřizovaných sou-
kromníkem. „Na zvládnutí testu 
z českého jazyka a z matematiky 
budou mít uchazeči 60 minut. V ka-
ždé zkoušce přitom mohou získat 50 
bodů,“ upřesnil krajský radní pro 
oblast školství Edmund Janisch. Pro 
přijetí na jednotlivé školy jsou však 
podstatné nejen výsledky přijíma-
cích zkoušek, ale i další kritéria, mi-
mo jiné prospěch žáka na základní 
škole nebo jeho aktivita ve školních 
soutěžích.

Než se přijímací zkoušky budou 
konat, dostal Krajský úřad Karlovar-
ského kraje 8. dubna zkušební doku-
mentaci, tedy přesné znění testů. 
„Zkušební dokumentaci distribuuje 
Centrum pro zjišťování výsledků 
ve vzdělávání (CERMAT). Krajský 

úřad má pro zajímavost k dispozici 
27 přepravek, každou o hmotnosti 
až 14 kilogramů, se zkušební do-
kumentací. Ta je uložena v zabez-
pečené místnosti pod neustálou 
kontrolou kamerového systému. Ře-
ditelům škol nebo jimi pověřeným 
osobám bude dokumentace proti 
podpisu vydána 14. dubna. Pokud se 
v dané škole koná jednotný test pou-
ze pro uchazeče do oborů vzdělání 
v délce 6 a 8 roků (například osmi-
letá gymnázia), bude dokumentace 
vydána 15. dubna. V jednotlivých 
přepravkách je zkušební dokumen-
tace zkompletována podle konkrét-
ních přihlášených uchazečů, a to pro 
každou školu samostatně a odděle-
ně pro čtyřleté, šestileté a osmileté 
obory,“ vysvětlil Edmund Janisch. 

Střední školy zřizované Karlovar-
ským krajem obdržely pro první kolo 
přijímacího řízení 4710 přihlášek, 
přičemž tyto školy nabízejí 4264 
volných míst. Je ale nutné přihléd-
nout k tomu, že každý uchazeč mů-
že v 1. kole odevzdat dvě přihlášky. 
Přijímací zkoušky uchazeči konají 
ve škole, kterou v přihlášce uvedli 
na prvním místě. „Jako každoroč-
ně můžeme potvrdit převis zájmu 
o studium na gymnáziích, vzestup 
počtu zájemců o studium je ale pa-
trný i v případě technických oborů. 
Situace se mění i díky tomu, že kraj 
ve vybraných oborech uděluje stře-
doškolská prospěchová a motivační 
stipendia,“ uzavřela vedoucí odboru 
školství krajského úřadu Jana Tran-
tinová.

Střední školy se chystají na přijímací zkoušky

CO VÁS ZAJÍMÁ

Informace z Krajského úřadu
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Zdravotní záchranáři, hasi-
či, lékaři, policisté. Desítky 
osobností, které každý den 
zachrání někomu z nás 
život. Ať již instrukcemi 
z operačního střediska, při 
zásahu v terénu nebo na 
operačním sále. Je nám ctí 
vám je představit. 

Co mě přivedlo k mé současné 
práci:
Již od dětství se mi líbila profese 
hasiče, už někdy v roce 1987 jsem 
viděl fi lm, kde hasiči zachraňovali 
lidi z hořícího domu a od té doby 
jsem chtěl i já tuto profesi vyko-
návat.

Můj první výjezd/zásah: 
Bylo to na stanici v Toužimi, hned 
na první směně, kterou jsem slou-
žil. Byla to dopravní nehoda na sil-
nici č. 6 za Bochovem, celkem váž-
ná dopravní nehoda, kdy jsme se 
museli postarat o mladou pěknou 
holku z toho havarovaného auta. 
U hasičů je zvyk, že za první zásah 
se pro celou stanici kupují chle-
bíčky, pamatuji se, že mě to stálo 
opravdu hodně těch chlebíčků. 

Případ, který se mi vryl do pa-
měti:
To bylo už na stanici v Karlových 
Varech. V centru města hořel ně-
kolikapatrový obytný dům a po-
žár uvěznil několik lidí v horních 
bytech. Oheň se rychle šířil a lidi 
uvnitř byli v přímém ohrožení ži-
vota. Nejvíc ohrožený muž stál 
v okně a křičel na nás, že už nemá 
kam jít. Kluci v dýchací technice 
v naprosto zakouřeném prostředí 
prošli až k němu, nasadili mu vy-
váděcí masku napojenou na jejich 
dýchací přístroj a přes požár muže 
vyvedli bezpečně ven. Bylo to do-
slova za minutu dvanáct. Přesně 
to jsou momenty, kdy si říkáme, že 
tahle profese má smysl. 

Co mě má práce naučila:
 Naučila mě to, že je fajn doká-
zat někomu pomoct. Je to hlavní 
poslání hasičů a není to jen fráze. 
Samozřejmě byli i nepříjemné 
momenty, kdy prostě už nešlo nic 
dělat a zásah neměl ten šťastný 
konec, jindy nás překvapila lho-
stejnost ostatních lidí k neštěstí 
druhých, někdy i nepochopitelná 
zloba těch, kterým jsme se snažili 
pomoct. Ale to jsou spíš výjimky. 
Mnohem častěji se setkáváme 
s tím, že lidé umí ocenit to, co pro 

ně děláme. 

Čemu se věnuji ve volném čase:
Opravdový relax je pro mě cesto-
vání. Především na motorce jen 
s nejdůležitějšími věcmi. Pěkné 
jsou i vyjížďky u nás v kraji, ale 
to pravé jsou výlety do zahraničí 
i do exotičtějších zemí, jako byla 
například Albánie, Černá Hora 
a tak podobně. Letos bych rád 
takhle procestoval opět jižní státy 
až k Turecku. A to celé na motor-
ce. 

Podaří-li se Karlovarské-
mu kraji získat peníze z ev-
ropských fondů, mohou se 
cyklisté těšit na prodloužení 
páteřní Cyklo stezky Ohře 
od Chebu k hranici s ně-
meckým Bavorskem. Kraj 
totiž plánuje výstavbu úse-
ku mezi druhým největším 
městem v kraji, hrází pře-
hrady Skalka a bavorským 
Schirndingem. 

Záměr je teprve na začátku. 
„Nejprve budeme muset nechat 
zpracovat technickou studii, kte-
rá zanalyzuje stávající stav a na-
vrhne úpravy v nevyhovujících 
úsecích k zajištění bezpečnosti 
cyklistů. Součástí by mělo být 
i prověření majetkových vztahů 
a odhadnutí celkových nákladů 
projektu,“ řekl krajský zastupitel 
Petr Navrátil. Náklady se odha-
dují na asi čtyřicet mi- lionů ko-
run.

Cyklostezka Ohře patří me-
zi jeden z prioritních projektů 
Karlovarského kraje posledních 
let. S výstavbou této nejdelší 
cyklostezky v regionu, která po-
dle Ohře spojuje Cheb, Sokolov 
a Karlovy Vary, se začalo před 
více než deseti lety a díky dota-
cím z Evropské unie se postupně 
podařilo vybudovat bezpečnou 
cyklistickou trasu z Chebu až do 
Karlových Varů. Ta si za dobu své 
existence získala značné množ-
ství cyklistů, ale také inline brus-
lařů. A právě oni se nyní mohou 
těšit na její prodloužení západním 
směrem, jednou až k samotnému 
prameni Ohře. K záměru Kar-
lovarského kraje se totiž připojil 
i sousední okres Wunsiedel. 

„Německá strana již zaháji-
la přípravu projektu na svém 
území a má zpracovanou studii 
proveditelnosti od pramene ve 
Weissenstadtu ke státní hranici 
u Schirndingu,“ uvedl Navrátil. 
Prostředky na výstavbu by mohly 
být čerpány v rámci nového Pro-
gramu přeshraniční spolupráce 

mezi Českou republikou a Svo-
bodným státem Bavorsko.

Dvojnásob potěšitelné pak je, 
že stavba páteřní cyklostezky 
nekončí ani směrem k hranicím 
s Ústeckým krajem. Konkrétně 

na výstavbu úseku mezi Dalovi-
cemi a Šemnicí bylo již vydáno 
stavební povolení. Kompletně 
dokončená cyklostezka má od 
západu k východu měřit 102 kilo-
metrů.  Václav Fikar

Cyklostezka Ohře až k hranici?

ZNAČENÉ DÁLKOVÉ CYKLOTRASY
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Páteřní cyklostezka Ohře

EuroVelo trasa č. 13 (ICT) Železná opona

EuroVelo trasa č. 4 (Francie-ČR-Ukrajina)

Magistrála Český les - trasa 36

Magistrála Krušné hory - trasa 23

Cyklotrasa Euregio Egrensis

Valdštejnova cyklotrasa

Mostní stezka

Halštrovská stezka

Karlova stezka

NOVÉ TRASY A ZMĚNY V ROCE 2014

Vyznačena první evropská trasa v Karlovarském kraji - EV13 
(trasa po železné oponě Trojmezí - Mähring)

Přeznačena magistrála Krušné hory na jednostné číslo trasy 
23. Nyní je takto značená celém v úseku Cheb - Děčín

Přeložka trasy č. 6 (cyklostezka Ohře) na nový úsek stezky
v úseku Cheb - Chocovice

Přeložka trasy č. 6 v Karlových Varech v úseku Plynáren-
ská lávka-Tuhnice, žel. přejezd na nový úsek stezky kolem 
Varyády

Prodloužení trasy 2017 z Doubí u KV na karlovarské Dolní
nádraží po přeložené trase č. 6

Vyznačená nová přeshraniční cyklotrasa - Karlova stezka
(K. Vary - Nejdek - N. Hamry - Jelení - Aue) a místní okruh 
v Krušných horách (N. Hamry - Potůčky - Bludná - Hřebečná 
- Abertamy - N. Hamry)

Přeložka magistrály Český les v úseku Chodovská Huť-Ka-
menec (vede nyní mimo Tři Sekery)

Přeložka trasy 2068 místo tras 2068A a 361A (nyní trasa spo-
juje Plánskou Huť - T. Sekery - V. Hleďsebi - Valy)

ZPRAVODAJSTVÍ

SERIÁL KRAJSKÝCH LISTŮ

Zdravotní záchranáři, hasi-
či, lékaři, policisté. Desítky 

SERIÁL KRAJSKÝCH LISTŮ

Zachraňují naše životy

Jméno: Dušan Uhlík 
velitel stanice Karlovy Vary 
Věk: 31 let
Znamení: Blíženec
Hasičem jsem od roku: 2007

M
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

RM
O
SE

R

den otevřených dveří
sklárny moser
sobota 16.5.2015, 8-15 hodin

www.moser-glass.com

kpt. Jaroše 46/19, 360 06 karlovy vary - dvory,t: 800 166 737, +420 353 416 242, e: customerservice@moser-glass.com

m o s e r ,  a . s .

hudeBní skupiny, animační tým s písničkami i soutĚŽemi pro dĚti, tomBola

Hlavní Host: známý herec a muzikálový zpěvák Roman vojtek, 14:00

 Prohlídka sklářského muzea s videoprojekcí o historii a výrobě křišťálu  Prohlídka sklářské hutě s odborným výkladem
(poslední prohlídka ve 14:30)  Prezentace mistra rytce, ručního zlacení křišťálu, brusičská expozice  Prodej křišťálového skla 

za mimořádně výhodné ceny  Bohatý zábavný program pro děti i dospělé  Občerstvení a parkování zajištěno  



Mgr. Milena Doležalová, bývalá ředitelka a učitelka ZŠ Ostrov, Májová ul.
Eva Čudová, učitelka Základní školy Loket 
Mgr. Jana Fajtová, učitelka Základní školy Březová
Mgr. Marie Karasová, bývalá učitelka Základní školy a mateřské školy Aš
Mgr. Zdeňka Kohoutová, bývalá učitelka 3. základní školy Cheb
Ing. Hana Kovaříková, učitelka SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary
Mgr. Jarmila Křížková, učitelka ZŠ praktické a ZŠ speciální Ostrov
Mgr. Věra Maňhalová, učitelka Základní školy Bukovany
Mgr. Jan Musil, ředitel ZŠ Marie Curie-Sklodovské a MŠ Jáchymov (oceně-
ní je uděleno in memoriam)
Mgr. Jindřich Pelc, učitel Základní školy a střední školy Karlovy Vary
Mgr. Miluše Pešková, speciální pedagog speciálně pedagogického centra 

Základní školy a střední školy Karlovy Vary
Mgr. Miroslav Stulák, učitel a manažer Gymnázia Cheb
Mgr. Naděžda Šafránková, učitelka Střední zdravotnické školy a vyšší od-

borné školy Cheb a 3. základní školy Cheb
Jiří Špís, učitel Střední prům. školy keramické a sklářské Karlovy Vary
Mgr. Alexandra Šusterová, učitelka Gymnázia Ostrov
Mgr. Eva Teturová, ředitelka Základní školy Chodov, Nejdecká ul.
Danuše Vaňková, ředitelka Mateřské školy Březová, Smetanova ul.
Marcela Vojteková, učitelka Středního odb. učiliště a služeb Karlovy Vary
Mgr. Miloš Volek, učitel Základní školy Chodov, Komenského ul.

CENA HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE
za celoživotní vynikající práci ve školství

Ředitele škol, učitele, vychova-
tele  a další pedagogické pracov-
níky, kteří stále pracují s dětmi 
a mládeží, nebo již svou činnost 
ukončili, přišli pozdravit krajští 
radní Edmund Janisch a Petr Za-
hradníček. 

„Obzvlášť v dnešní době není 
lehké pracovat s dětmi a s mladý-

mi lidmi, na které působí množ-
ství podnětů, mají k dispozici 
rychle se rozvíjející komunikační 
technologie a na jejich žebříček 
hodnot působí čím dál více glo-
bálních vlivů.  A právě pedagog 
je tou oporou, která musí s veš-
kerou trpělivostí a energií pod-
porovat v dětech to dobré a sna-

žit se ukázat jim správnou cestu 
životem,“ zdůraznil Edmund 
Janisch.  Ke slavnostní atmo-
sféře předání cen v karlovarské 
Interaktivní galerii Becherova 
vila přispělo vystoupení skupiny 
Dash Band ze Základní umělec-
ké školy Antonína Dvořáka Kar-
lovy Vary. 

Radní ocenili obětavou práci pedagogů

Chebský hrad obsadí Císařská armáda
Na začátku dubna začala na 

Chebském hradě hlavní sezóna. Co 
vše je pro návštěvníky připraveno, 
prozradil kastelán Tomáš Dostál:

 V předchozích dvou letech na-

vštívilo náš hrad vždy kolem pade-
sáti tisíc lidí, takže se stal hned po 
hradu v Lokti druhou nejnavštěvo-
vanější památkou v Karlovarském 
kraji. To nás zavazuje, abychom 
nepolevili a snažili se ho ještě více 

zatraktivnit.
 Akcí je opět připravena celá řada. 

Zmíním jenom ty největší. Letos 
opět proběhnou Valdštejnské slav-
nosti a na hradě bude k vidění le-
žení císařské armády. Hrad se také 
zapojí do oslav kulatého výročí kon-
ce druhé světové války. V hradním 
areálu bude vystavena dobová vo-
jenská technika. Velkým lákadlem 
určitě budou také oblíbené noční 
prohlídky.

Dočkají se návštěvníci hradu dal-
ších nových expozic?

 Po vloni vybudované barokní 
pevnostní kovárně letos připraví-
me další historickou řemeslnickou 
dílnu, a sice dílnu tesaře. Podobně 
jako kovárna bude stát u východ-
ní hradby, to znamená mezi kaplí 

a jihovýchodním bastionem. Dal-
ší projekt, který jsme letos začali 
realizovat, je koncipován na delší 
časové období. Jedná se rovněž 
o exteriérovou expozici, která ná-
vštěvníkům představuje antickou 
a středověkou mechanickou arti-
lerii. Prostor hradního nádvoří se 
bude postupně plnit dobovými ob-
léhacími stroji.

Jsou na letošek naplánovány další 
práce na postupné obnově hradní-
ho areálu? 

Pokračovat bude například sa-
nace zdiva severní stěny hradního 
paláce, na které se začalo pracovat 
již vloni. Naším cílem je udržovat 
hrad v takovém stavu, aby ho mohli 
navštěvovat i další generace našich 
potomků.   Tomáš Ivanič

Čtenáři nám píší: 
Ztratil jsem důvěru
Jako motorista protěžuji celý 
život vozy značky BMW. Její vý-
robky mě nikdy nezklamaly svojí 
spolehlivostí ani kvalitou. Také 
s přístupem pracovníků servisu, 
kam pravidelně jezdím, jsem byl 
dosud spokojený. Poslední zkuše-
nost však všechno změnila. V roce 
2014 jsem si koupil vůz BMW X5 od 
známého, který krátce před tím měnil 
ve voze řídící jednotku. Práce mu pro-
vedl autorizovaný servis BMW v Jeni-
šově. Řídící jednotka se však po ně-
kolika měsících rozbila a já jako nový 
majitel vozu jsem využil svého práva 
k uplatnění reklamace. Domníval jsem 
se, že na provedenou práci i materiál 
se vztahuje podle občanského zá-
koníku záruka. Navštívil jsem proto 
stejný autorizovaný servis. K mému 
překvapení přístup pracovníků ser-

visu byl odmítavý. Sdělili mi, že není 
možné další výměnu řídící jednotky 
řešit a že na jejich práci ani materiál 
se žádná záruka nevztahuje. K mému 
údivu se mnou jako s letitým zákaz-
níkem a obdivovatelem značky BMW 
jednoduše vyběhli. Nebo si spíš hráli 
se mnou jako kočka s myší? Po něko-
lika peripetiích řídící jednotku nakonec 
vyměnili, ale opět odmítli poskytnout 
záruku. Na další díly prý už žádnou 
záruku nedají. Zklamáním pro mě 
byl také pohrdavý způsob, jak 
se mnou v tomto autorizovaném 
servisu jednali. Rozhodl jsem se 
tedy, že se budu svých práv zá-
kazníka domáhat soudní cestou. 
Ztrátu důvěry v tento autorizova-
ný servis to však už nezmění. Svůj 
příběh vám zasílám jako varování 
dalším zákazníkům, kteří by chtě-
li autorizovaný servis v Jenišově 
navštívit.  Váš čtenář 
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Mgr. Milada Bartošková, učitelka Gymnázia Cheb
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel Prvního českého gymnázia v Kar. Varech

PAMĚTNÍ LIST HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE
za dlouholetou vynikající a záslužnou vzdělávací

 a výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti školství

Krajská výtvarná 
soutěž pro děti

Hejtman Karlovarského kraje Mar-
tin Havel vyhlašuje výtvarnou soutěž 
pro děti a mládež. Úkolem soutěžících 
je namalovat obrázek na téma „Vyná-
lezy, které změnily svět“.

Pro vítěze jsou připraveny hodnot-
né ceny v podobě mobilních telefonů, 
MP3 přehrávačů či poukazů na dopra-
vu na výlet.

Naše dějiny jsou plné významných 
objevů a vynálezů, které zásadním 
způsobem ovlivnily svět kolem nás. 
Stačí si jen vybrat jeden z nich a vý-
tvarně jej ztvárnit. Cílem je, aby děti 
soutěž bavila a aby se nebály popustit 
uzdu své fantazii. Je pouze na nich, 
jakou si zvolí techniku. Jedinou pod-
mínkou je, aby obrázky nebyly větší 
než formát A3. 

Soutěž probíhá od 1. května  do 31. 
června 2015.

Soutěží se ve třech kategoriích: 
• Jednotlivci 6 - 10 let
• Jednotlivci 11 - 15 let
• Kolektivy základních škol, nižších 

stupňů víceletých gymnázií, základ-
ních uměleckých škol a domů dětí 
a mládeže pod vedením pedagoga. 

Děti si mohou zvolit libovolnou vý-
tvarnou techniku, omezen je pouze 
formát, nesmí přesáhnout velikost A3.

Svá díla děti mohou zasílat poštou 
na adresu: Krajský úřad Karlovarské-
ho kraje, Veronika Severová, Závodní 
353/88, 360 06 Karlovy Vary.

 Práce musí být na zadní straně 
opatřeny nalepeným štítkem, kde 
bude uvedeno jméno a příjmení sou-
těžícího, soutěžní kategorie a kontakt 
(adresa + telefon). V případě chybě-
jícího štítku nebude práce do soutěže 
zařazena.

KRÁTCE

MĚSTA A OBCE INFORMUJÍ

NOVÝ SERIÁL PŘEDSTAVUJE DOBROTY Z REGIONU
Při návštěvě restaurací a hotelů 

Karlovarska můžeme v nabízeném 
menu objevit zajímavé názvy spoje-
né s naším regionem. Mají uvedené 
názvy skutečně spojení s tradicemi 
obyvatel Krušných hor? 

Žáci a učitelé SOŠ a SOU Nejdek 
společně se zahraničními partnery 
z projektu Ziel 3 - Cíl 3 pod názvem 
Kulinářské zážitky v Krušnohoří/
Erzgebirge se pokoušejí poznat tra-
diční pokrmy, které bývaly běžné 
a dnes patří téměř k zapomenutým. 
V rubrice se vás pokusíme s někte-
rými předpisy stručně seznámit. 
V historické kuchyni Krušnohoří 
existovaly kaše a polévky (jídla 
z jednoho hrnce) většinou společ-
ně, proto nejprve převažovaly kaše 
z obilí, řepy a později po začátku 
18. století i z brambor.

V 17. až 18. století zde nebyly již 
kaše rozřeďované do polévek, ale 
cíleně se používaly suroviny k pří-
mé výrobě polévek, neodporuje to 
však obecnému zjištění, že přípra-
va a konzumace tekutých pokrmů 

je prokazatelná již v antice.
„Doma chutná nejlépe!“ Tím-

to konstatováním my, obyvatelé 
Krušných hor, vyjadřujeme svůj 
vztah k domovu a oblibu v pokr-
mech, které nám předkládali naši 
rodiče a prarodiče. Které pokrmy 
byly pro náš region vlastně typické? 
Jak se kdysi připravovala a jaká by-
la kultura stolování různých spole-
čenských vrstev? Je možné tato jíd-
la znovu oživit v našem lázeňském 
trojúhelníku?...

Takto začíná Barbara Klepsch 
předmluvu publikace Pokrmy na-
šich předků, na jejíž realizaci jsme 
se  s učiteli a žáky v SOŠ a SOU 
Nejdek podíleli. První vydání kni-

hy, včetně sešitu Tak chutná domov 
v českém  i německém jazyce, je na 
světě. 

Podle publikace Pokrmy našich 
předků Mgr. Josef Dvořáček, ře-
ditel SOŠ a SOU Nejdek, projekt 
Kulinářské zážitky v Krušnohoří/
Erzgebirge.
www.ziel3-cil3.eu/cs/oeffentlich-
keit/projektebene/index.jsp.

RECEPTY
CHLEBOVÁ POLÉVKA

Nejjednodušší polévka sestává 
z horké vody, soli a kmínu vylep-
šená obzvláště v chladném roč-
ním období česnekem, do které se 
nadrobí kousky chlebových placek. 
Jiná varianta používá jako základ 
řídké pivo. Teprve později nebo 
při slavnostních příležitostech se 
setkáváme s chlebovými polévka-
mi, které mají jako základ mléko 
(lidově nazývané „kyselé mléko“) 
nebo vývar. Vždy se ale vychází 
z černého chleba na žitném zákla-

dě jako zavářky. Jsou také známy 
sladké varianty chlebové polévky. 
Přitom se nadrobí chléb do pod-
máslí, ochuceného cukrem, solí, 
skořicí a rozinkami nebo se vylep-
ší sušeným ovocem.  Z měšťanské 
kuchyně je dodnes známa jedna vy-
datná výjimka obohacená uzeným 
masem.

MĚŠŤANSKÁ CHLEBOVÁ 
POLÉVKA S UZENINOU

Ve 20 g přepuštěného másla zpě-
níte cibulku nakrájenou na malé 
kousky, nakrájenou mrkev, kousek 
nastrouhaného celeru. Okoření-
te kmínem, pepřem a osolíte. Tři 
plátky černého chleba nakrájíte na 
malé kousky a přidáte nakrájenou 
uzeninu (je možná jitrnice nebo je-
lito). Dolijete zhruba 1 litrem výva-
ru, a necháte  30 min lehce povařit. 
Ke konci přidáte podle chuti pro-
lisované stroužky česneku. Ještě 
před servírováním můžete posypat 
dostupnou čerstvou zeleninou (pe-
trželka, majoránka).

VLADIMÍR ŠKODA

16. 4. – 14. 6. 2015 
Galerie umění Karlovy Vary, 
příspěvková organizace Karlovarského kraje
Goethova stezka 6, Karlovy Vary 
otevřeno úterý – neděle 10 – 17 hodin
www.galeriekvary.cz

výstava byla podpořena MK ČR

espace virtuel
/ virtuální prostor

Základy psychologie pro personalisty
Lektorka: Mgr. et Mgr. Kateřina Štěpánková
Datum a místo konání: 28. 4. 2015 od 9:00 do 15:00 hod, KHK KK Sokolov, Boženy Němcové 2042, Sokolov 
Cena: pro členy KHK KK 800 Kč bez DPH (968,- vč. DPH), ostatní 1 000 Kč bez DPH (1 210,-  vč. DPH)

Nezbytné minimum zaměstnavatele v oblasti BOZP
Lektor: Ing. Miroslav Duchek – vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský 
a Karlovarský kraj
Datum a místo konání: 5. 5. 2015 od 9:00 do 14:00 hod, Papírna unipap plus, s.r.o., Sv. Čecha 1, Cheb
Cena: pro členy KHK KK 800 Kč bez DPH (968,- vč. DPH), ostatní 1 000 Kč bez DPH (1 210,-  vč. DPH)

MS Excel 2010 – základní kurz
Lektor: Daniel Mikláš - odborník na MS O�ce, certi�kovaný lektor 
Datum a místo konání: 21. - 22. 5. 2015 od 8:30 do 14:30, ISŠTE Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov
Cena:  Pro členy KHK KK 1 500,- Kč (1 815,- vč. DPH), ostatní 2 000,- Kč (2 420,- Kč vč. DPH) 

MS Word 2010 pro středně pokročilé
Lektor: Daniel Mikláš - odborník na MS O�ce, certi�kovaný lektor 
Datum a místo konání: 28. 5. 2015 od 8:30 do 15:30, ISŠTE Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov
Cena:  Pro členy KHK KK 800,- Kč (968,- vč. DPH), ostatní 1 200,- Kč (1452,- Kč vč. DPH)

PARTNER VAŠEHO ROZVOJE!
Připravili jsme pro podnikatele a širokou veřejnost 
několik zajímavých seminářů na duben - květen 2015:

tel.: + 420 354 426 140  e-mail: info@khkkk.cz       Jsme i na facebooku!tel.: + 420 354 426 140  e-mail: info@khkkk.cz       Jsme i na facebooku!
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Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: 
Rozhledna Krásno

Výhercům, kterými 
jsou Bohuslav Smíšek 
z Františkových Lázní,  
Marta Bariová z Chodova 
a Karel Tyrner z Kynšperka 
nad Ohří, gratulujeme. 
Zasíláme jim publikace 
o našem kraji. 

Více než století starou stavbu 
nedaleko Aše navrhl drážďan-
ský architekt Wilhelm Kreis, 
projekt získal ocenění na umě-
lecké výstavě v Drážďanech 
v roce 1901.
Hledaná památka spolykala asi 
dva tisíce tun žulových kvádrů, 
65 tisíc cihel, 58 vagónů vápna, 
3 vagóny cementu. 

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou 
posílejte do 6. 5. 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

Stanislav Holý 
- Krajinou pana 
Pipa do Studia 

Kamarád
Na výstavu ilustrací, grafi ckých 

cyklů a interaktivních objektů 
Stanislava Holého, známého ja-
ko autora oblíbených dětských 
postaviček Jů a Hele, je možné 
zavítat do 28. června do Interak-
tivní galerie v Becherově vile. Vý-
stavu lze navštívit i v době otevře-
ní lázeňské sezony od 30. dubna 
do 4. května a to za zvýhodněné 
vstupné.

Zahradní slavnost 
aneb Inspirace 

italským uměním 
17. a 18. století

Letohrádek Ostrov zve dne 16. 
května nejen své dětské návštěv-
níky a jejich rodiče na tradiční za-
hradní slavnost a Den otevřených 
dveří, v rámci kterého bude zahá-
jena výstava velkoformátových 
barevných linorytů s názvem 
„Vyjdi z paláce, dojdeš do leto-
hrádku“ významného českého 
grafi ka Pavla Piekara. Pro dětské 
návštěvníky budou připraveny 
výtvarné dílny a workshopy in-
spirované výstavou a italskými 
motivy. Dospělí pak jistě ocení 
autorskou komentovanou pro-
hlídku či koncert italské hud-

by v podání Pavly Štěpničkové 
(mezzosoprán), Dalibora Pimka 
(barokní violoncello) a Ondřeje 
Macka (harpsichord).

Díra ve vzduchu 
– autorská výstava 
Ondřeje Basjuka

Galerie výtvarného umění 
v Chebu zve na výstavu absol-
venta ateliéru Vladimíra Kokolii 
na pražské Akademii výtvarných 
umění Ondřeje Basjuka s ná-
zvem „Díra ve vzduchu“. Výstava 
odkazuje k letákovým balónům, 
využívaným v době studené války 
jako nosiče zpravodajských in-
formací z demokratické zóny ale 
také na „díru v systému“, kterou 
k nám přicházely informace ze 
svobodného světa. Výstava v ma-
lé galerii potrvá do 3. května.

Zahájení lázeňské 
sezóny 2015

Mezi tradiční jarní akce v Kar-
lovarském kraji patří slavnostní 
zahájení lázeňských sezón v jed-
notlivých městech. Nenechte si 
ujít tyto nevšední události a sle-
dujte nabídku programů slavnos-
tí na webovém portálu Živý kraj. 

POEZIE & JAZZ:
Jaroslav Seifert 
- Býti básníkem

Pokračování cyklu Poezie & 
Jazz představí sbírku Býti básní-
kem velkého českého básníka, je-
diného českého nositele Nobelo-
vy ceny za literaturu z roku 1984 
a jednoho z prvních signatářů 
Charty 77 Jaroslava Seiferta, je-
hož dílo bylo vždy lidsky upřímné 
a umělecky přesvědčivé.

Verše v této sbírce, načrtnuté 
záměrně jednoduchou melodic-
kou linkou, jsou protknuty lás-
kou k ženě i pevným přátelstvím 
ke generačním umělcům, z nichž 
téměř všichni došli na konec své 
životní cesty. Svébytné místo 
v této sbírce zaujímá Praha v nej-
různějších proměnách. Smutek 
a nostalgie, které dýchají z vět-
šiny básní, však nejsou pocity 
rezignujícími. 21. 5. v 18 hodin 
v Galerii Drahomíra. 

Účinkuje Poetická skupina 
Drahomíra a hudební skupina 
Jazz Apetit.

Velký divadelní 
pátek ve znamení 

improvizace
Západočeské divadlo v Chebu 

chystá na pátek 24. dubna Pořad 
plný imrovizace.

Říká se, že Češi jsou národ im-
provizátorů! Platí to i pro cheb-
ské herce? Chcete vědět, jak jsou 
pohotoví? Jak bleskově vyřeší 
zadání konkrétního úkolu, jak 
dokáží rozehrát scénku nebo 
etudu? Přijďte se podívat na další 
adrenalinové klání do déčka a za-
pojte se také do vymýšlení úkolů!

Začátek v 19 hodin. 

Štola Johannes 
se otevře pro 

veřejnost
Na 24. dubna je naplánová-

no slavnostní otevření štoly Jo-
hannes na Zlatém Kopci u Boží-
ho Daru.

O den později, 25. dubna, pro-
běhne v Královské mincovně 
v Jáchymově přednáška geologa 
Petra Bohdálka. Ta bude věnová-
na nejenom historii prastarého 
důlního díla, ale seznámí i s prů-
během prací na jeho zpřístupně-
ní.

V nabité konkurenci tří stovek 
soutěžících se na 38. ročníku Hu-
debního festivalu pedagogických 
škol a vyšších odborných škol 
pedagogických zástupci Karlo-
varského kraje rozhodně neztra-
tili.

Zlaté pásmo v kategorii dívčích 
pěveckých sborů získal Karlovar-
ský dívčí sbor z Karlových Varů. 

Dělené první místo mezi vokál-
ně instrumentálními soubory vy-
bojovalo seskupení High5 z Kar-

lových Varů. Na krásné druhé 
příčce se umístil Chochy band Sp-
gš Karlovy Vary z Karlový Varů.

 Akce se konala za podpory Mi-
nisterstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy a Karlovarského kraje. 
Pořadatelem a organizátorem 
festivalu byla Střední odborná 
škola pedagogická, gymnázium 
a Vyšší odborná škola Karlovy 
Vary. 

 Původní sborová soutěž se roz-
rostla o řadu nových kategorií, 
takže studenti mohli předvést 

své dovednosti nejen v sólovém 
zpěvu různých žánrů, ale rovněž 
ve vokálních a instrumentálních 
ansámblech. Celkem se soutěžilo 
v osmi kategoriích.

 Soutěže probíhaly v prosto-
rách pořadatelské školy, v hotelu 
Thermal a v místních uměleckých 
školách.  Na závěrečném koncer-
tě v hotelu Thermal se představili 
úspěšní interpreti z jednotlivých 
kategorií, kteří svými vystoupe-
ními uzavřeli zdařilý  38. ročník 
hudebního festivalu.

Karlovarský dívčí sbor, High5
 a Chochy band na festivalu uspěli
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JENIŠOV 68, Karlovy Vary www.kvplyn.cz
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Karlovarský kraj i letos 
podpoří inovativní přístupy 
regionálních fi rem k rozvoji 
výroby a podnikání. V sou-
těži o příspěvky na inovace 
uspělo 12 fi rem., podělí se 
o téměř dva miliony korun. 

Zájem o takzvané inovační vou-
chery se v našem kraji každoroč-
ně zvyšuje. „Letos mezi žadatele 
rozdělíme přibližně 1,95 milionu 
korun. Tyto příspěvky jsou nástro-
jem, kterým kraj podporuje rozvoj 
místních fi rem a jejich konkuren-
ceschopnost na trhu. Díky nim 
mohou regionální podnikatelé 
zmodernizovat svou vlastní vý-
robu s využitím vysoce kvalitních 
znalostí, které pro ně v našem re-

gionu nejsou dostupné a jejichž 
získání se neobejde bez spolu-
práce s výzkumnými a vědeckými 
pracovišti,“ připomněl hejtman 
Karlovarského kraje Martin Havel 
s tím, že každý žadatel může získat 
příspěvek na inovaci až do 170 tisíc 
korun.

Mezi oslovovanými výzkumnými 
a vědeckými pracovišti jasně vede 
Západočeská univerzita v Plzni. 
Asi třetina fi nančních příspěvků 
kraje byla v uplynulém období při-
dělena na spolupráci s některou 
z fakult plzeňské univerzity, ať už 
šlo o fakultu ekonomickou, strojní 
nebo fakultu aplikovaných věd. 

Oborové zaměření fi rem, kte-
ré inovační vouchery získaly, je 
různorodé. Od tradičních strojař-

ských fi rem nebo výrobce hudeb-
ních nástrojů přes oblast služeb až 
po zpracovatele odpadů.

Nejvyšší možný příspěvek, tedy 
170 tisíc korun, získá hned pětice 
společností. Například REALI-
STIC, a.s. na inovaci konstrukce 
plynové vozové pece. DERTER 
s.r.o. na Ověření možnosti využití 
granulátu z recyklace elektroin-
stalačních prvků ve stavebnictví, 
dále Sedlecký kaolin a. s. Ten se 
o fi nanční prostředky ucházel 
s projektem Inovace suchých omít-
kových směsí. Nové řešení systé-
mu zavírání forem vyfukovacího 
stroje GM 20k především zvětše-
ním tuhosti jejich sevření chystá 
G D K spol. s r.o. 

 Václav Fikar 

Firmy dostanou peníze
na inovační vouchery

Nastoupili jsme do rozjetého vlaku 

Začátek letošního roku byl po-
znamenán nejprve odstoupením 
hejtmana Karlovarského kraje 
a jeho náměstka pro dopravu, poté 
jednáními, v té době stále platné 
koalice ČSSD a KSČM, a nakonec 
vyjednáváním ČSSD s ODS,  HN-
HRM, TOP 09/STAN a ALTER-
NATIVOU o možném vytvoření 
široké koalice.

Jednání probíhala velmi inten-
zivně, a přestože naše Hnutí nezá-
vislých za harmonický rozvoj obcí  
a měst (HNHRM) nemělo příliš 
zájem vstupovat do „rozjetého vla-
ku“, ostatní, tehdy opoziční stra-
ny, na tom byly podobně, rozhodla 
o vytvoření široké koalice reálná 
hrozba předčasných voleb do kraj-
ského zastupitelstva. Existoval již 
scénář s termíny jednotlivých kroků 
této možné, avšak pro všechny ne-
šťastné operace.

Naši, zastupitelstvem kraje, zvo-
lení zástupci v Radě Karlovarské-
ho kraje, starosta města Aš, Mgr. 
Dalibor Blažek a Ing. Josef Hora, 
vstoupili do tohoto orgánu s tím, že 
budou iniciovat nastartování dlou-

ho odkládaných koncepcí zdravot-
nictví, školství a sociálních věcí. 
Jako starostové jsme nebyli spo-
kojeni s řadou neřešených či nedo-
statečně řešených věcí. Z této nové 
pozice, mimochodem v předcho-
zích dvou koalicích žádný starosta 
nebyl, bychom je chtěli předložit 
k diskusi a snažit se nalézat řešení. 
Například dopravní obslužnost, 
dosažitelnost základní zdravotní 
péče i v odlehlejších částech kra-
je, lepší informovanost starostů, 
uskutečňovat výjezdy radních s pří-
slušnými vedoucími odborů na obce 
s rozšířenou působností, kterých by 
měli možnost účastnit se starostové 
z regionu atd. atd.

Chceme nabídnout pomoc a spo-
lupráci v oblastech, které jsou na-
šimi spoluobčany připomínkovány 
nejhlasitěji. Přestože jsou oba naši 
zástupci, stejně jako radní za ODS 
a TOP 09/STAN neuvolněnými 
členy Rady Karlovarského kraje, 
tzn. že vykonávají tyto funkce nad 
rámec svých pracovních povinnos-
tí, nechceme se na tuto skutečnost 
vymlouvat. Naopak. Bylo to naše 
hnutí, které mělo ve volebním pro-
gramu možnou existenci i neuvol-
něných radních. A v současné Radě 
Karlovarského kraje je jich rovnou 
5. Kraji tento přístup volebních 
stran ODS, HNHRM a TOP 09/
STAN přinese roční úsporu mini-

málně 5 miliónů korun. Problémů, 
které musí řešit a řeší Karlovarský 
kraj je mnoho. Z „mého rezortu“ 
životního prostředí např. v těch-
to dnech startovaná další etapa 
likvidace bolševníku velkolepého, 
křídlatky a netýkavky, která se sice 
týká „jen“ 29 vytipovaných oblastí 
kraje, ale pro obyvatele v těchto re-
gionech je to téma hodně důležité. 
A takových témat v našem kraji lze 
nalézt několik desítek.

Vážení spoluobčané, na závěr 
příspěvku mi dovolte, abych podě-
koval všem koaličním partnerům 
za korektní vyjednávání, za snahu 
nalézat řešení i v oblastech, kde 
máme rozdílné názory. Bylo po-
třeba přijmout řadu kompromisů 
všemi zástupci současné koalice, 
abychom se všichni cítili v radě 
kraje vyváženě a relativně komfort-
ně. A dovolte mi, abych poděkoval 
také bývalým členům Rady Karlo-
varského kraje za volební stranu 
KSČM za odvedenou práci v tomto 
orgánu. 

Věřím tomu, že budeme umět 
dovést v této nové sestavě Karlo-
varský kraj k řádným krajským 
volbám v roce 2016. Doufám, že jej 
dovedeme k volbám v lepší kondici, 
a že naše pravidelná každotýdenní 
pracovní jednání budou ku prospě-
chu obyvatel našeho kraje, kterému 
všichni leccos dlužíme…

Josef Hora,
radní 
Karlovarského 
kraje,
HNHRM

Kdo zradil voliče? 

To by si měli každý zastupitel  
a jeho strana vyhodnotit z praktic-
ké činnosti. Co slibovali před vol-
bami a potom realizovali. KSČM 
volby vyhrála a měla právo vyhle-
dat co nejbližší partnery. ČSSD se 
s tímto výsledkem voleb nevyrovna-
la a vyhledávala „osvědčené“ stra-
ny a hnutí, než zjistila, že s nimi 
nikdo jít nechce. 

 Musí se připomenout, že ztra-
tila osm mandátů a KSČM šest 
získala. Tak rozhodli voliči. Je tedy 
s podivem, že po rozpadu vládní 
koalice s nimi uspěla. Nestálo to 
podle mého názoru za to. Ale proč 
nevládnout s kýmkoliv. Mají to vy-
zkoušené i na celostátní úrovni. 
Snad nebudu příliš naivní když 
řeknu: voliči jim to příště spočítají. 

 Voliči a občané Karlovarského 
kraje totiž očekávali, že nejdůle-
žitější je slib zastupitele. Ten nám 
byl přečten, na mikrofon jsme řekli 
všichni – „Slibuji“ a stvrdili podpi-
sem. A co se odehrávalo na prvním 
i dalších zasedání zastupitelstva 
nemělo mnohdy ze strany opozice 

věcný ani pracovní charakter. Na 
ten slib se hned zapomnělo. Ale 
není to nic neobvyklého. 

 V celé ČR hned po volbách stra-
ny vidí jen své zájmy. A mluví o ob-
čanech, jak jim jejich život leží na 
srdci. A dá se to dobře ověřit. Jen 
je třeba si najít trochu času, ote-
vřít karlovarský portál a přehrát 
si záznamy z jednání. Neustálé na-
padání strany, která vyhrála volby 
bylo hodně trapnou záležitostí. Na 
jednom zasedání byly mezi hosty 
moje manželka s vnučkou a po ho-
dině a půl odešly. Znechucením, 
jak jednání v tom „Krajském par-
lamentu“ vypadá. Šlo o odvolání 
Václava Sloupa a jeho nedůstojné 
napadání z hnutí Alternativa za 
jeho minulost. Kdo ji nemá? Pan 
Jiří Kotek je asi nejčistější občan, 
tak si to mohl dovolit.

Spíš to bylo trapné období. Jak 
jsem uvedl výše, ta štvanice nemě-
la věcný ani pracovní charakter. 
Za to odpovídá předsedající, tak 
to stojí v jednacím řádu. Ale ten se 
neměl k tomu, aby na to upozornil. 
Takže selhával náš koaliční part-
ner.  A nejhorší bylo, že hejtman 
Josef Novotný v té době vyzval Vác-
lava Sloupa, náměstka pro oblast 
školství, aby zvážil setrvání v této 
funkci. Tady mě napadá citát L. N. 
Tolstoje – „mějme se stále na po-

zoru  a dříve než obviníme druhé, 
pomysleme na vlastní nápravu.“ 
I o tom rozhodnou v příštích vol-
bách voliči. Ale ještě si zažijeme 
vládu ČSSD s těmi, kteří volby 
nevyhráli. Budiž jim přáno, že je 
nebude nikdo odvolávat a snad 
prožijeme klidnější jednání v za-
stupitelstvu.

Ještě je potřeba dodat, že v době 
trvání nového státoprávního 
uspořádání nepřišla KSČM nikdy 
s pochybností zvolených zástupců 
jakékoliv strany, nikdy neprovádě-
la činnost výše uvedenou z hnutí 
Alternativa. Jsme prostě slušní 
a tolerantní. A neměníme postoje. 
Jako zástupci ČSSD. 

Uvedu ten nejvěrohodnější dů-
kaz. Když jsem seděl v návrhové 
komisi, kdy předseda klubu ČSSD 
Petr Navrátil předal při jednání 
předsedající Evě Valjentové vy-
povězení koaliční smlouvy, tak 
s úsměvem dodal „já jdu vždycky 
s vítězem.“ Tak to bylo upřímné, 
tomu jsem věřil.  I Stanislav Gross 
to myslel upřímně. Jako by to bylo 
z fi lmu Vrchní prchni, kde zazně-
lo:“to, že stěrače stírají nemusíš 
hlásit, to vidíš.“…

Prostě, bylo to křišťálově čisté.  
A dávno poznané. Bude – li se pan 
Navrátil zlobit při čtení těchto řád-
ků, měl dobře vážit slova. 

Jan 
Tancibudek,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje,
KSČM

Odpovědná politika stojí 
na dodržování dohod 

Před dvěma lety vyhrála volby 
v Karlovarském kraji KSČM. Přes-
to ale mnozí voliči i zástupci ostat-
ních stran vnímali spíše druhou 
ČSSD jako tu stranu, která nese 
politickou odpovědnost za složení 
krajské vlády a za další směřování 
kraje. 

Z této pozice jsme také vyjedná-
vali s vítězem voleb o podobě koa-
lice. 

Podepsaná koaliční smlouva se 
stala kompromisem pro obě strany. 
Smlouva zaručovala pro ČSSD po 
dvou letech post hejtmana a vět-
šinu v devítičlenné Radě Karlo-
varského kraje. Odpovědně jsme 
se postavili po roce působení ve 
vedení kraje k situaci, kdy se Mgr. 
Jaroslav Borka (KSČM) stal po-

slancem a KSČM navrhla na jeho 
místo v radě  Ing. Evu Valjentovou.

Jaké bylo naše překvapení, když 
po dvou letech, kdy se PaedDr. Josef 
Novotný (ČSSD) rozhodl rezigno-
vat na funkci hejtmana a věnovat 
se práci poslance, bylo najednou 
pro KSČM nepřijatelné, aby soci-
ální demokraté místo něj navrhli 
dalšího svého člověka. Do toho oka-
mžiku jsme si my, členové ČSSD ve 
vedení kraje, mysleli, že nominace 
koaličních partnerů se vzájemně 
respektují.

Nicméně nominace Jakuba Pá-
nika nebyla pro KSČM přijatelná, 
proto přišli s vlastním návrhem 
na obsazení postu hejtmana dosa-
vadní první náměstkyní Ing. Evou 
Valjentovou. Takový postup byl 
v naprostém rozporu s platnou ko-
aliční smlouvou. Přesto sociální de-
mokraté projevili vstřícnost a přišli 
s kompromisem nenavrhovat Ja-
kuba Pánika, ale s podmínkou, že 
KSČM odvolá JUDr. Václava Slou-
pa z Rady Karlovarského kraje.  
S jeho působením v radě měla dlou-

hodobě problém veřejnost i krajští 
zastupitelé, včetně řady těch za 
ČSSD. 

Vyhověli jsme veškerým poža-
davkům KSČM a stejně to nesta-
čilo. Partnerství musí být vyvážené 
a smlouvy je zapotřebí dodržovat. 
Proto se formální vypovězení spo-
lupráce ČSSD a KSČM stalo nevy-
hnutelným. 

I v této situaci jsme si mysleli, že 
dokážeme najít s KSČM společnou 
řeč, a neztráceli jsme víru ve vyjas-
nění situace a pokračování společ-
né koalice. Bohužel, na straně ko-
munistů chyběla vůle k dodržování 
dohod. Sociální demokracie proto 
operativně musela najít řešení, 
tedy především sestavit takovou 
koalici, s níž bude zároveň schopna 
naplnit co nejvíce priorit z progra-
mu ČSSD, koalici akceschopnou 
a stabilní. 

Nově ustavená Rada kraje je 
složená z lidí s obrovskou profes-
ní zkušeností a já pevně věřím, že 
bude soudržná a výkonná. Pomůže 
to nám všem.

Petr Navrátil,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje,
ČSSD
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Tip na výlet: Cibulka nabízí skvostný výhled

Za dobrého počasí je z rozhledny 
Cibulka na Šibeničním vrchu u Olo-
ví vidět až do sousedního Německa, 
ale také na Bochovsko či na vrcholky 
Krušných hor.
Architektonický unikát s ochozem ve 
výšce 24 metry se otevřel návštěv-
níkům na konci srpna loňského roku 
a od té doby se stihl stát vyhledáva-
ným turistickým cílem.
Výlet k rozhledně si mohou udělat 
i cyklisté, vede k ní asi dva kilometry 
dlouhá odbočka z trasy 2181 (Krajko-
vá - Horní Studenec). 
To nejlepší nakonec – Cibulka je turis-
tům otevřena nonstop. 

Více informací o zajímavostech v oko-
lí rozhledny nebo o možnostech uby-
tování najdete na portálu cestovního 
ruchu Karlovarského kraje Živý kraj: 
www.zivykraj.cz



Nabídku regionálních prů-
myslových zón, stejně jako 
i dalších možností k podni-
kání odprezentoval Karlo-
varský kraj na mezinárodním 
veletrhu investičních příleži-
tostí MIPIM ve francouzském 
Cannes. 

„Byla to velmi dobrá zkušenost. 
Protože máme co nabídnout, měli 
bychom být mezi ostatními regio-
ny vidět. Proto je pro nás i do bu-
doucna účast na veletrhu užiteč-
ná. Naším hlavním záměrem bylo 
představit kraj nejen jako lázeňský 
region, ale i jako ideální místo 
pro podnikání a developerské ak-
tivity,“ vysvětlil hejtman Martin 
Havel účast Karlovarského kraje 
v Cannes. 

O prezentaci Karlovarského kra-
je na veletrhu byl velký zájem. 

„Na stánek přicházela řada in-
vestorů, kromě jiných i podnikate-
lé z Ruska a Ukrajiny, kteří chtějí 
na našem území investovat. Ačkoli 
se jednalo především o investory 
nabízející rezidenční bydlení, za-
jímavé pro ně byly i průmyslové 
zóny, které kraj představil,“ infor-
moval krajský zastupitel Petr Na-
vrátil, který se veletrhu účastnil. 

Zástupci kraje a Karlovarské 
agentury rozvoje podnikání se 
setkali také s představiteli develo-
perských fi rem CTP Invest a Acco-
lade, kteří už v současnosti  v Kar-
lovarském kraji rozvíjí své aktivity. 

„Kromě jiných témat jsme hovo-
řili o brownfi elds v regionu. Deve-
loperské a investorské společnosti 
zastávají názor, že brownfi elds 
jsou v podstatě neprodejné a pro 
potenciální investory nezajímavé. 
Pravděpodobně jedinou cestou 
je aktivovat vlastníky takovýchto 
ploch a přesvědčit je, aby své ne-
využité plochy na vlastní náklady 
sanovali, a to včetně starých eko-
logických zátěží, které s sebou 
takováto území často nesou. Pak 
by mnohé takovéto lokality v kra-
ji byly pro investory atraktivnější 
a velmi dobře využitelné,“ doplnil 
ředitel Karlovarské agentury roz-
voje podnikání Vlastimil Veselý.

Není bez zajímavosti, že stánek 
Karlovarského kraje navštívila ta-
ké česká velvyslankyně ve Francii 
Marie Chatardová. „Paní velvy-
slankyně se zajímala jak o aktuální 
investiční příležitosti v kraji, tak 
i o současné možnosti prezentace 
našeho regionu ve Francii. Nabíd-
la nám možnost prezentovat akti-

vity kraje i případně aktivity jeho 
partnerů přímo v prostorách vel-
vyslanectví v Paříži,  a to v podsta-
tě s minimálními náklady. Jedná se 

o nabídku, kterou by bylo vhodné 
do budoucna zvážit,“ dodal Na-
vrátil. 

  Václav Fikar

Karlovarský kraj se v Cannes
 snažil zaujmout investory

Na stánku Karlovarského kraje v Cannes byly mimo jiné k dispozici pro-
spekty věnované jednotlivým průmyslovým zónám v kraji, a to v několika 
jazycích. Prospekty pro francouzský veletrh připravil Karlovarský kraj ve 
spolupráci s fi rmou MEDIA a.s.

Fakulta elektrotechnická Zá-
padočeské univerzity v Plzni 
otevře od akademického roku 
2015/2016 v Sokolově 1. roč-
ník bakalářského studijního 
programu Aplikovaná elek-
trotechnika v kombinované 
formě. 

 Ve spolupráci s Integrovanou 
střední školou technickou a eko-
nomickou (ISŠTE) Sokolov tak 
naváže na úspěšné fungování kon-
zultačního střediska Fakulty strojní 
ZČU, které v Sokolově zahájilo své 
působení v loňském roce. 

 Studijní obor Aplikovaná elektro-
technika je charakteristický praktič-

tější orientací, to znamená, že má 
ve studijním plánu více volitelných 
předmětů a dovoluje aktuálně mo-
difi kovat profi l absolventa podle 
požadavků praxe a zájmu studentů. 
Výuka probíhá jedenkrát za dva týd-
ny, vždy v sobotu. Po ukončení se-
mestru následuje týdenní praktické 
soustředění v laboratořích Fakulty 
elektrotechnické ZČU v Plzni. 

 Podle děkana Jiřího Hammer-
bauera je Sokolov pro fakultu stra-
tegická cílová oblast. „Uspokoju-
jeme tak poptávku po kvalitních 
absolventech v elektrotechnických 
oborech, kteří najdou uplatnění ve 
fi rmách v Karlovarském kraji. Ze 

zkušenosti víme, že v rámci toho-
to kraje funguje řada fi rem, kteří 
potřebují vysokoškolsky vzdělané 
odborníky. Zároveň navazujeme 
na loňský úspěšný projekt Fakulty 
strojní, která na ISŠTE v Sokolově 
otevřela konzultační středisko pro 
výuku svého studijního programu 
Strojní inženýrství,“ uvedl děkan 
a dodal, že očekává zájem minimál-
ně 40–50 studentů. 

 Nabídku kombinovaného studia 
technických oborů v Sokolově pod-
poruje také Karlovarský kraj, který 
tímto způsobem může přispět ke 
snížení nezaměstnanosti a udržení 
vysokoškolsky vzdělaných odbor-

níků v regionu. „Máme velký zájem 
na tom, aby mladí lidé dostali pří-
ležitost studovat v našem kraji a po 
ukončení studia se mohli uplatnit 
v regionálních fi rmách. Snažíme se 
je podpořit například udělováním 
stipendií pro vysokoškoláky, ale ta-
ké fi nančním příspěvkem určeným 
na činnost odloučeného pracoviště 
Západočeské univerzity,“ uvedl 
krajský radní pro oblast školství Ed-
mund Janisch. 

 Strojírenské a elektrotechnické 
obory by se na ISŠTE v Sokolově 
měly v případě trvajícího zájmu 
uchazečů každým rokem prostřídat.

Nabídka vysokoškolských
oborů v kraji se rozšiřuje
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PROJEKT „SPOLEČNÁ CESTA“  
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko a obec Neualbenreuth 
(Bavorsko) získali �nanční podporu EU pro společný přeshraniční 
projekt. Jeho obsahem je vybudování odpočinkových míst v jednot-
livých obcích a vypracování společné strategie pro rozvoj příhranič-
ních obcí obou zemí. Projekt č. 372 je �nancovaný z programu 
Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko 2007 – 2013. 

Bližší informace najdete na www.marianskolazensko.org

• 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

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

Stáří: 14-19 týdnů. Cena 149 -180 Kč/ks dle stáří, pouze našeho chovu!
6. května a 23. června  2015

Horní Slavkov - parkoviště restaurace U Karkulky- 14.00 hod.
Loket - u čerp. st. EuroOil - 14.20 hod. • Sokolov - u vlak. nádraží - 15.15 hod.
Habartov - u autobus. nádraží - 15.50 hod. • Cheb - prodejna Selka - 17.10 hod

9. května a 18. června 2015
Cheb - prodejna Selka - 16.15 hod.

10. června 2015
Cheb - prodejna Selka - 12.30 hod.

Františkovy Lázně - vlak. nádraží - 13.20 hod. • Skalná - u pošty - 13.55 hod.
16. května  a 21. června  2015

Děpoltovice - u obchodu - 11.00 hod. • Nejdek - u vlak. nádraží - 11.40 hod.
Černava - u Obec. úřadu - 12.20 hod. • Oloví - u nádraží ČD - 13.20 hod.

Krajková - u kostela - 13.40 hod. • Josefov - u autobus. zastávky - 13.55 hod.
Sokolov - vlak. nádraží - 14.30 hod. • Otovice - u Obec. úřadu - 14.55 hod.

Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod. 
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840 

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

Ihro Transport 
& Logistik s.r.o. 
Mariánské Lázně 

p ř i j m e

se zkušeností s řízením 
souprav po EU.

Podmínkou je: 
řidičský průkaz CE, profesní průkaz, 
karta řidiče, spolehlivost a flexibilita.

Email: hr@ihro.cz
Tel.: 724 437 524

řidiče mezinárodní 
kamionové dopravy
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Hlavní mediální partneři:

www.hokejkv.cz

Klub obléká:

Kraj ocenil nejlepší sportovce

 Hejtman Martin Havel s oceněným nejlepším sportovcem Karlovarského kraje, úspěšným leteckým akrobatem 
Petrem Kopfsteinem. 3xfoto Stanislava Petele 

Zástupci Sportovního klubu vozíčkářů Sharks Karlovy se společně s moderátorem večera Janem Smetanou rado-
vali z ocenění za úspěšnou reprezentaci ve sledge hokeji. 

 V kategorii žákovských sportovních kolektivů byli nejúspěšnější mladí vzpěrači Jan Bubla, Ondřej Sedláček, Denis 
Jankovic a Lukáš Gonda z oddílu TJ Rotas Rotava. 
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