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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

Opravy  historické památky budou pokračovat 
i v letošním roce.

více na straně 4

Císařské lázně
Karlovarský kraj ocenil nejúspěšnější 
sportovce regionu. 
 více na straně 8 

Nejlepší sportovci 

Nemocnici v Karlových Varech 
čeká další etapa rekonstrukce. Díky 
investiční akci za více jak 70 milionů 

korun bude na lůžkovém pavilonu 
C přistavěna nástavba, do které se 
ze starého nevyhovujícího pavilonu 

přestěhuje plicní oddělení. Stavební 
práce by měly být hotovy do konce 
tohoto roku.

 „Na financování projektu získal 
kraj dotaci od ministerstva zdravot-
nictví ve výši padesát milionů korun. 
Dalšími deseti miliony se bude na re-
alizaci stavby podílet město Karlovy 
Vary. Jde tak o historicky první inves-
tici v karlovarské nemocnici s jeho 
finanční spoluúčastí. Zbytek peněz 
uhradí kraj ze svého rozpočtu,“ uve-
dl hejtman Karlovarského kraje Mar-
tin Havel.

Nové plicní oddělení s celkovou 
kapacitou dvaceti lůžek se dočká 
moderních pokojů pro dva až tři 
pacienty, malého zákrokového sálu 
a ambulantního bloku. V léčebném 
traktu se počítá s prostorem pro spi-
rometrii a inhalaci. Kromě nástavby 

pátého patra budou stavební práce 
zahrnovat i kompletní rekonstrukci 
celého objektu, který původně sloužil 
jako ubytovna a nyní především jako 
interna. Stavebníci opraví výtahy, 
balkóny a provedou zateplení fasády. 

„Přestěhováním plicního oddělení 
do nových prostor dojde nejenom ke 
zvýšení standardu poskytované zdra-
votní péče, ale i k lepší provázanosti 
lékařských oborů. Pacienti s náhlými 
změnami zdravotního stavu tak bu-
dou moci být rychleji ošetřeni inter-
nisty, kteří v pavilonu C sídlí,“ dodal 
náměstek hejtmana Jakub Pánik.

„Jde o důležitý milník, pozitivní 
výsledky spolupráce kraje a města 
na rozvoji nemocnice mohou ocenit 
nejen pacienti ze samotných Kar-
lových Varů, ale i lidé z dalších míst 
regionu,” zdůraznil generální ředitel 

Karlovarské krajské nemocnice Josef 
März s tím, že ročně zdravotníci na 
oddělení ambulantně ošetří až sedm 
tisíc pacientů a dalších zhruba pět 
stovek je zde přímo hospitalizováno 
z důvodů zánětlivých onemocnění 
dýchacího ústrojí.

Nástavba plicního oddělení je dal-
ším krokem v modernizaci Nemoc-
nice v Karlových Varech. V minulém 
roce byla dokončena centralizace 
lékařské péče za 129 milionů korun, 
díky které došlo k sestěhování od-
dělení ze starých budov do hlavních 
pavilonů a nově přistavěných pro-
stor s moderním vybavením. Kraj 
letos ještě kromě jiného zahájí další 
etapu kompletní obnovy chebské 
nemocnice a rekonstrukci lůžkového 
chirurgického oddělení v Nemocnici 
Sokolov.

ANKETA
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Většinou sice jezdím autem, 
nedávno jsem vyzkoušel vlak 
do Chebu a byl jsem mile 
překvapen. 

Po Karlových Varech využí-
vám ráda autobusové spoje. 
Už kvůli parkování.

Do školy dojíždím vlakem. 
Přivítal bych víc večerních 
a také nočních spojů.

Občas jezdím vlakem do 
Aše. Nové soupravy se s tě-
mi starými nedají srovnat, 
jsou mnohem pohodlnější.  

Hromadnou dopravu vy-
užívám, jen když opravdu 
musím.
Oceňuji možnost připojení 
k Wi-fi.

Začala stavba nového plicního oddělení v karlovarské nemocnici

Místo, kde vznikne nové plicní oddělení si prohlédl náměstek hejtmana Ja-
kub Pánik a technický ředitel KKN Lukáš Holý.

Premiér Sobotka navštívil Karlovarský kraj

Premiér Bohuslav Sobotka se zajímal o problémy v regionálním zdravotnictví.  Na snímku s předsedou Dozorčí rady 
společnosti Karlovarská krajská nemocnice Petrem Navrátilem a hejtmanem Martinem Havlem.

HEJTMAN
MARTIN HAVEL
DOPORUČUJE

   www.facebook.com/HavelKV/

Blíží se prázdniny a dny 
volna, které jsou ne-
jen obdobím radosti, 
ale velmi často dochá-
zí také k úrazům dětí 
při různých aktivitách. 
Rodičům proto nabízí-
me sérii workshopů se 
záchranáři, kde by se 
mohli seznámit s po-
skytováním první po-
moci a mohli by si prak-
ticky vyzkoušet, zda si 
umějí v takových situa-
cích poradit.

Akce se konají:
1. 6. 2016 od 13:00 hod.
v Mateřském centru Kar-
lovy Vary, Kollárova 17, 
360 09 Karlovy Vary.

8. 6. 2016 od 15:00 hod.
v učebně č. 102 Gymná-
zia Sokolov a Krajského 
vzdělávacího centra, 
Husitská 2053, 356 11 
Sokolov.

22. 6. 2016 od 10:00 hod.
v Mateřském centru Klu-
bíčko, Karlova 17, 350 
02 Cheb.
 

PŘIJĎTE A NAUČTE SE 
POMOCI SVÝM DĚTEM!

S vedením Karlovarské krajské 
nemocnice a odboráři jednal při své 
návštěvě kraje premiér Bohuslav So-
botka. U Sokolova si prohlédl vzni-
kající průmyslové zóny. V Ostrově 
se předseda vlády zúčastnil otevření 
nového závodu Witte Automotive. 

Návštěvu Karlovarského kraje za-
hájil předseda vlády Bohuslav Sobot-
ka v Karlovarské krajské nemocnici.  
Hlavním tématem byl nedostatek 
lékařů a zdravotních sester. Premiér 
připomněl, že prosazuje, aby platy 
zdravotníků vzrostly už v příštím ro-
ce o 10 procent. 

„Teď ve vládě vedeme debatu o to, 
abychom navýšili peníze na stát-
ní pojištěnce, aby v systému bylo 
hodně prostředků a aby se i do ne-
mocnic, jako je karlovarská, dostaly 
peníze na zvýšení platů,“ uvedl Bo-
huslav Sobotka. Ten věří, že zlepšení 
personální  situace  pomůže i změna 
zákonů o vzdělávání lékařů  a sester.  
V současnosti chybí v nemocnicích 
v Karlových Varech a Chebu zhruba 
stovka sester a dvě desítky lékařů.

Se členy Rady Karlovarského kra-
je  hovořil premiér o bezpečnosti 
v regionu, stranou nezůstala ani 
dlouho očekávaná dostavba dálnice 
D6 mezi Karlovými Vary a Prahou. 
Předseda vlády potvrdil, že do léta 
by měla být hotova novela zákona, 

která umožní realizovat tyto stavby 
pouze s ověřovacím stanoviskem. 
Tedy bez nového posouzení vlivu na 
životní prostředí (EIA) Na podzim 
by pak měly získat stavební povole-
ní a v novém roce by se mohlo začít 
stavět.

Předseda vlády ocenil snahu o za-
bezpečení škol v regionu, na které 
bylo z rozpočtu Karlovarského kraje 
uvolněno 15 milionů korun. Hejt-
man Martin Havel jej informoval 
o tom, že během letních měsíců do-
jde nejenom k pořízení kamer, ale 
také k vytvoření režimových plánů, 
které budou obsahovat zásady bez-
pečného chování ve školách včetně 
pohybu osob.

V Sokolově si premiér Sobotka 
prohlédl pozemky, na kterých má 
vzniknout nová průmyslová zóna. 
František Štěpánek ze Sokolovské 
uhelné předsedu vlády ujistil, že 
nevzniknou žádné problémy s výku-
pem pozemků a zdůraznil, že nedo-
jde k záboru žádné zemědělské půdy.

V průmyslové zóně v Ostrově se  
premiér Sobotka zúčastnil slavnost-
ního otevření nového integrovaného 
závodu společnosti Witte Automo-
tive na výrobu lakovaných klik pro 
automobilový průmysl. Společnost 
patří mezi přední světové dodavatele 
zamykacích systémů pro automobily.

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



Během dalších pracovních cest 
zamířil hejtman Martin Havel do 
obcí v okolí Karlových Varů a také 
na Chebsko.

V Dalovicích navštívil Střední ze-
mědělskou školu, kde se více než 
stovka studentů vzdělává  v oboru 
agropodnikání. Prohlédl si bota-
nickou zahradu, která je chloubou 
školy i blízké sportoviště využívané 
žáky i veřejností.

V Otovicích informovala starostka 
Stefana Švecová hejtmana o fun-
gování ZŠ a MŠ Regionu Karlovar-
ský venkov vzniklé díky společné 
aktivitě obcí. Shodli se na tom, že 
meziobecní spolupráce Otovic, Sa-
dova a Hájku pomáhá ideálně využít 
kapacity mateřské i základní školy. 

Milé překvapení připravili hejtma-
novi v sadovské škole, kde se jej ujali 
tři malí průvodci, kteří ho provedli 
třídami mateřské i základní školy 
a půdními prostorami školní druži-
ny. Starosta Sadova Eduard Frisch 
popsal Martinu Havlovi, jak probí-
hala rekonstrukce školy i přilehlého 
sportovního areálu. 

V Hájku hejtman společně se sta-
rostou Vítem Hromádkem zavítal 
do hasičské zbrojnice, kde má jed-
notka dobrovolných hasičů kvalitní 
zázemí. Starosta ocenil rekordní 
příspěvek, kterým v letošním roce 
kraj podpořil dobrovolné hasiče.  

„Snažím se navštívit místa našeho 

kraje, která nejsou úplně v centru 
dění, o to víc pozornosti potřebují,“ 
vysvětlil hejtman v Lipové. Starosta 
Vladimír Duda ho seznámil s pro-
jekty, které se v obci povedlo usku-
tečnit s příspěvkem kraje či státu – 
jde například o rekonstrukci školky 
nebo kulturního domu. Za problém 
starosta považuje vysoké náklady 
na opravy místních komunikací, jež 
patří obci. 

Podle starosty Okrouhlé Petra 
Zetochy řeší obec podobně jako 
Lipová vysoké náklady na nutné 
opravy obecních silnic. „Jako malá 
obec máme většinou problém splnit 
podmínky, které vedou k udělení do-
tace například z programů minister-
stev,“ vysvětlil. V Okrouhlé plánují 
opravit kulturní sál, revitalizovat 
zeleň, bez dotace se ale neobejde 
například stavba vodovodu či vybu-
dování chodníku. 

Hejtman Martin Havel také na-
vštívil AGRO&KOMBINÁT v Dol-
ním Žandově, kde se setkal se sta-
rostkou obce Eliškou Stránskou 
a s ředitelem společnosti Vladimí-
rem Tůmou. „Obhospodařujeme 4 
tisíce hektarů zemědělské půdy na 
38 katastrálních územích. Kromě 
rostlinné výroby se zabýváme výro-
bou živočišnou, máme mimo jiné 
230 dojnic a produkujeme mléko 
pro regionální výrobce mléčných 
produktů,“ objasnil Vladimír Tůma. 

Ten diskutoval s hejtmanem o pro-
blému výkupních cen mléka a masa 
na trhu a o strategii obchodních ře-
tězců, která komplikuje podnikání 
místním zemědělcům.

V Milíkově seznámil starosta Jan 
Benka hejtmana se záměrem zpev-
nit břehy potoka uprostřed obce, 
jenž při vydatnějších srážkách ohro-
žuje blízké domy. „Původně jsme 
doufali, že se domluvíme se zástupci 
podniku Povodí Ohře, aby projekt 
pomohli uskutečnit, protože věc ne-

jsme schopni financovat z obecních 
peněz. Nesetkali jsme se ale s pocho-
pením ani v tom případě, že by obec 
akci spolufinancovala a požádala by 
o dotaci společně s Povodím Ohře,“ 
popsal starosta. Hejtman reagoval, 
že bude s představiteli podniku hle-
dat možnost, jak obci pomoci. 

„Témata, o kterých jsme mluvili 
v jednotlivých obcích, probereme 
s kolegy v Radě kraje a pokusíme se 
najít způsob, jak obcím vyjít vstříc,“ 
uzavřel hejtman.

STRANA 2, 3ZPRAVODAJSTVÍ

Regionem provede nová 
mobilní aplikace

Chystáte se v jarních dnech na 
výlet po Karlovarském kraji? Tak 
si stáhněte novou mobilní apli-
kaci, která vám pomůže s jeho 
naplánováním. Nejenom, že vás 
upozorní na místa, jež rozhodně 
stojí za navštívení, ale také obsa-
huje spoustu zajímavých infor-
mací, fotografií a videí. Aplikaci 
si lze stáhnout do chytrého tele-
fonu na internetových stránkách 
turistického portálu Živý kraj 
(www.zivykraj.cz/cz/mobilni-
-pruvodce). Dostupná je pro plat-
formy Android, iOS a Windows 
Phone.

Cestování s dětmi 
do zahraničí

Pokud si plánujete dovolenou 
v zahraničí i s vašimi dětmi, ne-
měli byste zapomenout na po-
třebné cestovní doklady.  Věděli 
jste například, že:
• dětem do 15 let lze vydat ob-

čanský průkaz, na který mohou 
cestovat nejen do států Evrop-
ské unie, ale i do dalších států, 
jako je například Albánie, Bos-
na a Hercegovina, Černá Hora, 
Island, Makedonie, Norsko, 
Srbsko a Švýcarsko, 

• pro děti do 15 let činí správní 
poplatek za vydání občanského 
průkazu pouze 50 korun a za 
vydání cestovního pasu 100 ko-
run. Doba platnosti těchto do-
kladů je pak shodně stanovena 
na 5 let,

• dětem do 15 let vyřizuje ob-
čanský průkaz a cestovní pas 
zákonný zástupce, a to na kte-
rémkoliv obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností,

• lhůta pro vydání občanského 
průkazu a cestovního pasu je 
30 dnů. Cestovní pas lze vydat 
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních 
dnů za zvýšený správní popla-
tek 2 000 korun pro děti do 15 
let,

• i nově narozené dítě musí mít 
pro cesty do zahraničí vlastní 
cestovní doklad (občanský prů-
kaz nebo cestovní pas). Rodný 
list dítěte není cestovním do-
kladem. 
Více informací se dozvíte na 

internetových stránkách Minis-
terstva vnitra ČR (www.mvcr.cz/
clanek/osobni-doklady).

Kraj poskytne dotace na 
zdravotnickou osvětu

Na projekty z oblasti zdravot-
nictví přispěje v letošním roce 
Karlovarský kraj ze svého roz-
počtu částkou téměř 1,4 milionu 
korun. Finance budou rozděleny 
33 zdravotnickým organiza-
cím, které předkládaly žádosti 
v rámci programu zaměřeného 
na zdravotnickou osvětu. Jedná 
se především o projekty, jež jsou 
věnovány prevenci nemocí a úra-
zů, zdravému životnímu stylu, 
výchově a vzdělávání ke zdraví, 
eliminaci zdraví škodlivého cho-
vání nebo snížení nemocnosti 
obyvatel. 

CO VÁS ZAJÍMÁHejtman navštívil obce na Karlovarsku a Chebsku

 Na Krajském úřadě Karlovarského 
kraje se sešli zástupci firmy Czech 
Industry Group a Shijiazhuang 
Zhongxing Machinery k slavnostní-
mu podpisu smlouvy, kte-
rá zahajuje výstavbu 
výrobního podniku 
v Sokolově. Inves-
tice za více než 
jednu miliardu 
korun zaměstná 
přibližně 200 lidí. 

 Česká strojíren-
ská společnost se 
sídlem v Sokolově 
a čínská společnost 
z provincie Hebei postaví 
závod na výrobu disků pro au-
tomobily a zemědělskou techniku 
podle unikátní čínské patentované 
technologie. Výhodou výrobků je 
vyšší kvalita díky bezesvárové výrobě 
a nižšímu počtu úkonů linky, než jak 
se disky standardně ve světě vyrábějí.

Smlouvu po přibližně půlročním 
vyjednávání jak v Číně, tak i v České 
republice, podepsali představitelé 
obou společností za účasti náměst-
ka hejtmana Karlovarského kraje 

Miloslava Čermáka, starosty města 
Sokolov Jana Picky a poslance Par-
lamentu ČR Jaroslava Borky. Za čín-
skou stranu pozvání přijala náměst-

kyně ministra obchodu 
provincie Hebei paní 

Ren Zhuoping či zá-
stupce velvyslance 
Číny v České re-
publice. „Chtěl 
bych zde přivítat 
naše zahraniční 
hosty a jsem rád, 

že se podařilo ve 
velmi krátkém čase 

uskutečnit dohodu 
o zahájení výstavby no-

vých výrobních hal v Sokolově. 
Tento projekt jistě přispěje ke zvý-
šení zaměstnanosti v Karlovarském 
kraji a především na Sokolovsku,“ 
uvedl náměstek hejtmana Miloslav 
Čermák.

Obě společnosti propojila česko-
-čínská asociace GRAND EUROPE 
ASSOCIATION, která stála u zrodu 
jednání a po celou dobu asistovala 
u vyjednávání obchodu a zajišťování 
odborných poradenských služeb.

Krajští radní se setkali s předsta-
viteli města Žlutice, aby společně 
diskutovali o aktuálním dění na Žlu-

ticku a potřebách oblasti. 
„Se svými protějšky ve Žluticích 

jsme se chtěli osobně setkat proto, 

abychom mohli přímo jednat o tom, 
co je trápí, ale také je informovat na-
příklad o nových dotačních progra-
mech, které by město mohlo využít,“ 
uvedl hejtman Karlovarského kraje 
Martin Havel.

Žlutice mají v současnosti 2400 
obyvatel a hospodaří s rozpočtem 
okolo 35 milionů korun. Podle sta-
rosty Václava Slavíka se ve městě da-
ří spolkové činnosti, zastupitelé nyní 
pracují na územním plánu a ambicí 
vedení města je získat zpět Žlutický 
kancionál, který je uložen v knihov-
ně pražského Památníku národního 
písemnictví. Město má nezaměstna-
nost ve výši asi 13 – 17 procent, sna-
ží se proto například využít uchazeče 
o zaměstnání na veřejně prospěšné 

práce. Další možnost ke zvýšení za-
městnanosti nastínil náměstek hejt-
mana Jakub Pánik: „V průmyslové 
zóně v Ostrově vyrostla nová hala 
firmy WITTE, která stále shání pra-
covní síly, a to nejen do Ostrova, ale 
i do svého závodu v Nejdku. Další 
řada firem v kraji je na tom podobně. 
I když je ze Žlutic problém s dojíždě-
ním, chtěl bych upozornit na nový 
příspěvek poskytovaný Úřadem prá-
ce právě na dopravu do zaměstnání, 
na který mají nárok dlouhodobě ne-
zaměstnaní z našeho regionu.“ 

Vedení města se také zajímalo 
o další osud Střední lesnické školy 
ve Žluticích zřizované krajem. Po 
odvolání ředitele zatím nebyl vybrán 
jeho nástupce. „Sám jsem školu po 
odvolání ředitele navštívil a ujistil 
jsem pedagogy, že toto zařízení pa-
tří k unikátním nejenom v systému 
školství našeho regionu, ale celé 
republiky. Proto pokud bude zájem 
studentů, rozhodně chceme, aby 
škola nadále fungovala jako dosud,“ 
zdůraznil krajský radní Edmund Ja-
nisch. Náměstek hejtmana Jiří Čer-
venka také ocenil snahu pedagogů 
školu všestranně rozvíjet.

Náměstek hejtmana Miloslav Čer-
mák informoval vedení města o tom, 
že bude vyhlašována výzva v rámci 
Integrovaného regionálního operač-
ního programu, v rámci které bude 
možné čerpat peníze na vybudování 
komunitních center.

Vedení kraje jednalo ve Žluticích

Hejtmana Martina Havla v Sadově provedli školou tamní žáci

V Sokolově vyroste továrna
na výrobu ocelových disků

Informace z Krajského úřadu

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

Hejtman Karlovarského kraje 
Martin Havel vyhlašuje výtvarnou 
soutěž pro děti a mládež na téma 
„Můj hrdina“. Na vítěze čekají hod-
notné ceny v podobě mobilních 
telefonů a Mp3 přehrávačů.

Každé dítě má svého hrdinu, 
kterého obdivuje. Může se jednat 
o pohádkovou bytost, postavu 
z filmu, knížky či dokonce někoho 
z blízkého okolí. Stačí si jen vybrat, 
vzít do ruky malířské náčiní a na-
kreslit jej.

 Soutěž by měla děti především 
bavit, a proto je na nich, jakou si 
zvolí výtvarnou techniku. Fantazii 
se rozhodně meze nekladou. Jedi-
nou podmínkou je, aby obrázky 
nepřesahovaly formát A3. 

Pravidla soutěže
Soutěž probíhá od 1. května do 
30. června 2016.
Soutěží se ve dvou věkových ka-

tegoriích: 
1. Kategorie: 6 - 10 let;
2. Kategorie: 11 - 15 let.
Děti si mohou zvolit libovolnou 

výtvarnou techniku, omezen je 
pouze formát. Obrázky nesmí pře-
sáhnout velikost A3.

Své práce děti mohou zasílat poš-
tou na adresu: 

Krajský úřad Karlovarského kraje
Veronika Severová
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Každý obrázek musí být na zadní 

straně opatřen nalepeným štítkem, 
kde bude uvedeno jméno a příjme-
ní soutěžícího, soutěžní kategorie 
a kontakt (adresa + telefon). V pří-
padě chybějícího štítku nebude dí-
lo do soutěže zařazeno.

Výsledky soutěže budou slav-
nostně vyhlášeny po letních prázd-
ninách.

Krajská výtvarná soutěž pro děti

ČÍNSKÁ 
FIRMA NABÍDNE 
200 NOVÝCH 

PRACOVNÍCH 
MÍST

Ve Žluticích jednali krajští radní s vedením města. Na snímku Josef Hora, 
Petr Šindelář, náměstci hejtmana Petr Zahradníček a Jiří Červenka (zleva).

16. ročník soutěže o nejlepší 
stavby Karlovarského kraje – 
rozhodnout o tom, která stavba 
je nejlepší, může opět i veřejnost

Od 16. května do 10. června 
2016 můžete hlasovat a vybrat 
nejlepší stavbu, projekt a za-
chráněnou památku v Karlovar-
ském kraji.

Tradiční akce se koná pošest-
nácté, za předchozích patnáct 
let bylo přihlášeno celkem 403 
staveb a projektů.

Kdo letos získá cenu rozhodne 
odborná porota a tradičně dostá-
vá prostor také veřejnost. Ta mů-
že hlasovat na webových strán-
kách  www.stavbykarlovarska.cz

Soutěží stavby z Karlových 
Varů, Chebu, Sokolova, Tep-
lé, Abertam, Skalné, Březové, 
Kraslic, Dalovic, Jáchymova, 
Otovic, Františkových Lázní, 
Nejdku nebo Bublavy.

Výsledky budou zveřejněny 
v příštím vydání Krajských listů.

Pomozte vybrat
nejlepší stavbu 
Karlovarského kraje



Cenu Křesadlo 2015 získali 
Martina Paboučková, Miloslav 
Čermák, Alena Ženíšková a Milan 
Hloušek.

Držitele cen vybrala z celkem 
26 nominací devítičlenná porota 
složená ze zástupců neziskových 
organizací, státní správy a samo-
správy a sponzorů. 

Cena Křesadlo je „cena pro oby-
čejné lidi, kteří dělají neobyčejné 
věci“, je to cena symbolická, úče-
lem je poděkovat dobrovolníkům 
za jejich přínosnou činnost a také 
zviditelnit dobrovolnictví. Křesa-
dlo samotné je dílem uměleckého 
kováře z hradu Křivoklát a dokáže 
vykřesat skutečné jiskry. 

Pořadatelem 10. ročníku udílení 
cen Křesadlo 2015 dobrovolní-
kům Karlovarského kraje je Ma-
teřské centrum Karlovy Vary, z.s. 

– středisko Dobrovolnické cen-
trum Vlaštovka. Záštitu převzal 
hejtman Karlovarského kraje pan 
JUDr. Martin Havel a primátor 
města Karlovy Vary, Ing. Petr Kul-
hánek. 

Slavnostním ceremoniálem nás 
provázel Vlasta Vébr a o kulturní 
program se postarali  Karlovarský 
symfonický orchestr a PO – PO 
Trio. 

Ocenění dobrovolníci:
Martina Paboučková: za dobro-

volnou činnost pro rozvoj Mateř-
ského centra v Chebu. Je nesmírně 
pracovitá a žije pro lidi kolem sebe. 
Nezastaví se před žádnou pře-
kážkou, nic jí neodradí. Martina 
Paboučková je žena činu. Přišla si 
do MC jen pro radu, zdržela se dvě 
hodiny a nakonec si odnášela pl-

ný batoh práce. Martina roztočila 
KOLA a začaly se dít věci z nezda-
rů není zoufalá, ale naopak se okle-
pe a začíná s novou energií.

Miloslav Čermák: za obětavou 
pomoc neziskovým organizacím 
a lidem, nacházejících se v neleh-
ké životní situaci. Je to člověk, na 
jehož slovo je spolehnutí a nikdy 
neodmítne podat pomocnou ruku. 
Je vždy šťastný, když může dělat 
Neobyčejné věci ve svém regionu 
pro lepší život lidí, kteří v něm žijí. 
Má dar dávat lidem pocit bezpečí 
a jistoty, který předává pouhým 
úsměvem či podáním ruky.

Alena Ženíšková: za dlouholetou 
dobrovolnou činnost pro tělesně 
postižené děti a dospělé, za orga-
nizaci závodů „Pohárek“. Už 15 
let každý týden dobrovolně a zcela 
bez finančního ohodnocení plave 

s tělesně postiženými dětmi a do-
spělými. Každé léto působí jako 
asistent na soustředění a to v době 
své dovolené.

Milan Hloušek: za aktivní a obě-
tavý přístup v několika oblastech 
- Potravinová banka, autor naučné 
publikace S KOMIKSEM O DO-
MÁCÍM NÁSILÍ a STALKINGU.  
Od roku 2014 pracuje jako P.R. 
manažer v neziskové organizaci 
POMOC V NOUZI o.p.s., kde 
se podílí na koordinaci projektu 
BOJOVNÍCI PROTI NÁSILÍ NA 
ŽENÁCH-díky tomuto projektu 
vznikla tři kontaktní místa v Kras-
licích, Jáchymově a Žluticích-tato 
místa poskytují bezplatnou pomoc 
a poradenství. Pracoval 9 let jako 
novinář, z toho pět let ve funkci 
šéfredaktora-je předsedou České-
ho novinářského klubu.

Žáci Základní umělecké školy 
Antonína Dvořáka se účastnili 8. 
ročníku mezinárodní festivalové 
soutěže populární hudby a jazzu 
pro děti a mládež v rámci mezi-
národního festivalu „Jazz na Baj-
kalu“ v Irkutsku. Získali cenu za 
nejúspěšnější kapelu u návštěvní-
ků akce. Účast mladých umělců na 
festivalu finančně podpořil Karlo-
varský kraj.

Festival „Jazz na Bajkalu“ se ko-
nal od 9. do 11. dubna. S ohledem 
na spolupráci mezi městem Irkut-
sk a Karlovarským krajem pozval 
primátor města naše studenty 
na několikadenní pobyt, během 
něhož se mohli zúčastnit soutěž-
ního festivalu či navštívit koncert 
profesionálních sólistů. Karlovar-
skou základní uměleckou školu 
zastupovala kapela Dash Band ve 
složení Adéla Hanzlíková, David 
Kleňha, Šimon Sajner, Matěj Raus 
a Stanislava Čiháková. Na festiva-

lu účinkovaly také mládežnické ko-
lektivy z Německa, Koreje, Francie 
a Japonska. Z celkového počtu 68 
orchestrů se naši žáci nejvíce zalí-
bili divákům a posluchačům. 

Soutěžit mohli instrumentální 
i vokální sólisté, soubory a orches-
try s repertoárem zahrnujícím ja-
zzovou hudbu ve třech věkových 
kategoriích od 7 do 25 let. „Cí-
lem tohoto festivalu je zachování 
a propagace jazzu jako umělecké 
formy, rozšíření vzdělávání v ob-
lasti populární a jazzové hudby na 
hudebních a uměleckých školách, 
přilákání dětí a mládeže k jazzo-
vým vystoupením a spolupráce 
s profesionálními hudebníky,“ 
uvedl krajský radní Edmund Ja-
nisch. 

Festival „Jazz na Bajkalu“ za-
končilo slavnostní vyhlášení vítězů 
soutěže. Celá akce probíhala pod 
záštitou ruského národního uměl-
ce Igora Butmana.

Jako každý rok i letos se na půdě 
SLŠ a SOU Křivoklát konalo setká-
ní mladých evropských dřevorubců, 
aby předvedli své umění při práci 
s motorovou pilou. Ve dnech 28. 
– 29. dubna se mezi sebou utkalo 
36 závodníků z šesti zemí. Střední 
lesnická škola Žlutice nastoupila do 
soutěže s dvoučlenným družstvem 
(Pavel Princl a František Svátek) 

v doprovodu pana Jana Matuštíka, 
který nejenom žáky na samotnou 
soutěž připravoval, ale sám se zhos-
til i role rozhodčího na této soutěži.

Soutěžilo se v následujících disci-
plínách: výměna řetězu, kombino-
vaný řez, přesný řez, odvětvování 
a kácení. 

Velkého úspěchu dosáhl náš žák 
František Svátek, který se umís-

til v celkovém pořadí jednotlivců 
v disciplíně kácení na 2. místě 
a v disciplíně kombinovaný řez na 
3. místě. 

Celá akce proběhla v přátelském 
a sportovním duchu a umožnila 
mladým dřevorubcům navázat přá-
telství s jejich evropskými kolegy 
a motivovat je k další práci na svém 
sebezdokonalování.
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Cenu Křesadlo získali MIlan Hloušek, Martina Paboučková, Alena Ženíšková a Miloslav Čermák (zleva).

Kapela Dash Band ve složení Adéla Hanzlíková, David Kleňha, Šimon Sajner, 
Matěj Raus a Stanislava Čiháková.

Studenti ze Žlutic bodovali
na dřevorubecké soutěži

Ceny Křesadlo 2015 mají vítěze Mladí karlovarští hudebníci 
uspěli na festivalu v Irkutsku

Výkup 
starého papíru

za 8 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

Otevřeno: 
po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w . s c h r o t t m o b i l . i n f o  

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

Prijd'te ochutnat

DoPoRučujeme RezeRvaci místa

www.ubilehokonika.cz | tel.: 352 601 217,351 161 351
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Vizualizace atria Císařských lázní

Méně sněhu, zato více mlh, 
které na vozovkách za určitých 
povětrnostních podmínek a při 
nízkých teplotách namrzají. Tak 
hodnotí zimní sezónu 2015/2016 
na komunikacích v regionu ve-
doucí provozu Údržby silnic Kar-
lovarského kraje (ÚSKK) Václav 
Mleziva. Nebýt svědomitosti na-
šich cestářů, na mnoha úsecích 
by za tak proměnlivého počasí ne-
šlo občas vůbec jezdit, doplňuje.

Čím je námraza vlastně tak nebez-
pečná?

Zrádnost námrazy je z laického 
pohledu v nenápadnosti jejího vzni-
ku. Na povrchu silnice ji pak také na 
pohled většinou nelze poznat, jelikož 
běžně bývá i úplně průsvitná.

Jak ji tedy lze odstraňovat?
Námrazy mají i na komunikacích 

mimořádnou přilnavost, a tak je je-
jich odstranění docela náročné. To 

lze mechanicky nebo chemicky. Naši 
cestáři se s ohledem na rozsáhlou 
síť vozovek soustřeďují hlavně na 
metodu posypu solnými materiály. 
V chráněných zónách se naopak 
může provádět posyp jen drobným 
kamenivem. Ten problematický – 
kluzký – povrch zdrsňuje. Časté ko-
lísání teplot a vlhkosti v minulé zimě 
zvýšilo v našem regionu spotřebu 

posypových materiálů přibližně o 10 
procent.

O jak velkou síť vozovek cestáři 
ÚSKK při zajišťování sjízdnosti bě-
hem zimy vlastně pečují?

V průběhu zimy 2015/2016 se jed-
nalo o víc než dva tisíce kilometrů. 
Z toho o 273 kilometrů silnic I. třídy 
a dálnic a o 1756 kilometrů II. a III. 
tříd. Nově jsme se pak starali o asi 
30 km vozovek v části bývalého vo-
jenského prostoru Hradiště. 

Na cestáře zaznívají od motori-
stické veřejnosti různá hodnoce-
ní…?

Posádky posypových vozů vyrážejí 
třeba i na v daném místě nesjízdné 
úseky, kde je zrovna námraza, nebo 
kde už provoz zcela zkolaboval, a to 
i kvůli uvázlým vozidlům. Je třeba 
mít na mysli, že zimní práce cestá-
řů mají odstraňovat či zmírňovat 
následky přírodních dějů, chcete-li 

živlů. Šoféři ale mnohdy jízdou tře-
ba v husté vánici přímo riskují, a do 
zbytečných komplikací nebo přímo 
do ohrožení dostávají sebe i ostat-
ní. I drobné havárie pak ošetřování 
vozovek zdržují nebo vůbec znemož-
ňují.

Řidiče často vytáčí pluhy jedoucí 
souběžně vedle sebe …

A přitom jde o standardní postup. 
Při plužení v tandemu první vůz 
radlicí odhrne sníh z rychlého pruhu 
do cesty druhému, který jede v pruhu 
pomalém a sníh odklízí z komunika-
ce. Jen tak se při jednom průjezdu 
mimo vozovku dostane maximum 
sněhu. Na zbylou tenkou vrstvu sně-
hu se zároveň rozmetává posypový 
materiál, který způsobuje jeho tání.

Jak se pohybují náklady na zimní 
sezónu?

Roční náklady na zimní údržbu se 
pohybují mezi 100 a 150 milióny Kč.

Zimní provoz komplikovaly časté námrazy. 
Bez cestářů by někdy vlastně vůbec nešlo jezdit

Práce na střeše Císařských láz-
ní se ani letos nezastaví. Karlo-
varskému kraji byla na další část 
rekonstrukce pro tento rok přislí-
bena dotace z Programu záchrany 
architektonického dědictví Minis-
terstva kultury ve výši 2,5 milionu 
korun. Zbývající 1 milion korun 
uhradí kraj ze svého rozpočtu. 

Oprava bočních kopulí a hlavní-

ho průčelí je rozfázována do něko-
lika let a vyjde na téměř 10 milionů 
korun. „Loni se podařilo dokončit 
levou kopuli a část středu střechy. 
Pro tento rok máme v plánu opra-
vu pravé kopule včetně výměny 
stávající břidlicové krytiny, opra-
vy krovů a restaurování zdobných 
prvků,“ upřesnil náměstek hejt-
mana Karlovarského kraje Petr 

Zahradníček.
Práce na střeše lázeňské budovy, 

která se řadí mezi Národní kul-
turní památky, provádí stavební 
firma Bolid M. Společnost má 
dlouholeté zkušenosti s rekon-
strukcemi historických objektů. 
V minulosti se například podílela 
na obnově Klášteru premonstrátů 
v Teplé.

RECEPTY NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Romská kuchyně vychází ze 
skromných a chudých poměrů. 
Příprava jídel není náročná, 
suroviny jsou dostupné a přesto 
jsou to jídla nápaditá a chutná.

Goja
Goja jsou připravována z vepřo-
vých tlustých střev, mouky nebo 
brambor a koření. Tento pokrm 
vznikl tak, že když Romové pra-
covali jako pacholci u sedláků 
a ti měli zabíjačku, tak z té si pa-
cholek mohl odnést jen odpadový 
materiál a tím byla například i ta-
to střeva.

Příprava pokrmu
Střeva se musí důkladně pod te-
koucí vodou prát, nechávají se 
okapat, opět se pod tekoucí vo-
dou obrací na ruby  a doslova se 
ručně perou a na místo pracích 
prostředků, se k dokonalému 
praní používá sůl. Když jsou stře-

va opravdu čistá, tak se ze střev 
odstraňuje na 80% vnitřní tuk.
Očištěná střeva budeme plnit ná-
plní, která vám může připomínat 

náplň do bramboráků a skuteč-
ně je tomu tak. Na struhadle se 
nastrouhají brambory, přidá se 
mouka, vejce, pepř, sůl, cibule na 
drobno nakrájená, prolisovaný 
česnek a majoránka. Dále podle 
apetitu je možné dochucovat ko-
řením, jako je pepř, čili aj. 
Do levé ruky vezmeme širší konec 
střeva a palcem a ukazováčkem, 
roztáhneme jako brdlo. Pravou 
rukou střevo plníme připravenou 
směsí a hmotu, která je již ve stře-
vě promačkáváme do konce stře-
va. Po naplnění oba konce svá-
žeme bílou nití a pak již můžeme 
Goja vařit v osolené vodě. Goja se 
mohou podávat vařená, opékaná 
i zapékaná. 

Ingredience
4 tlustá střeva, 8 brambor, 
¼ kg polohrubé mouky, 
1 vejce, sůl, pepř, majoránka, 
5 stroužků česneku a 1 cibule.

Opravy Císařských lázní 
budou pokračovat i letos

Titul Film Friendly určený regio-
nálním subjektům, které jsou ne-
vstřícnější k filmařům, putuje za 
rok 2015 do Karlovarského kraje. 
Tamější filmová kancelář vznikla 
v roce 2013 a je součástí odděle-
ní cestovního ruchu na krajském 
úřadu. Filmařům poskytuje asis-
tenci při natáčení v regionu a zá-
roveň s audiovizuálními projekty 
pracuje i v oblasti marketingu 
kraje jako turistické destinace. 
Vyhlášení a předání ocenění Film 
Friendly 2015 proběhlo v rámci 
závěrečného slavnostního večera 
festivalu Finále Plzeň.

Výroční ocenění Film Friendly 
je od roku 2014 společnou inici-
ativou Asociace producentů v au-
diovizi, filmové kanceláře Czech 
Film Commission a agentury 
CzechTourism. Porota složená 
ze zástupců všech tří organizací 
hodnotila přihlášené subjekty ve 
dvou rovinách: spolupráce s fil-
maři před i během natáčení a ná-
sledné využití filmů natočených 
v regionu ve svých marketingo-
vých aktivitách.

Cenu za filmovou kancelář Kar-
lovarského kraje převzal hejtman 
Martin Havel: „Toto ocenění je 
pro nás motivací k ještě aktivněj-
šímu přístupu v oblasti spoluprá-
ce s filmaři a producenty. Chce-
me filmovou kancelář ukotvit ve 
struktuře právě vznikající Des-
tinační agentury Karlovarského 
kraje a věnovat jí dostatečný pro-
stor. Chápeme přínosy filmové 
produkce a budeme se proto i na-
dále snažit intenzivně využívat 
všechny dostupné prostředky pro 
součinnost s filmaři a představit 
veškeré atributy, které z Karlo-
varského kraje dělají dokonalou 
filmovou destinaci.“

Filmová kancelář Karlovarské-
ho kraje má za sebou úspěšnou 
spolupráci s řadou dokumentari-

stických a filmových štábů nejen 
z ČR, ale také například z Ruska, 
Skandinávie a Asie. Kancelář umí 

filmařům doporučit vhodné loka-
ce, zprostředkovat a předjednat 
potřebné kontakty od místních 
úřadů, policie, hasičů až třeba po 
Agenturu ochrany přírody a kraji-
ny. Pro marketing destinace pak 
v minulém roce využívala napří-
klad film Schmitke, který se na 
Krušnohorsku odehrává a natá-
čel se tam, a v loňském byl distri-
buován v kinech a uváděn na řadě 
festivalů.

V druhé polovině roku 2015 
asistovala kancelář při několika-
měsíčním natáčení seriálu České 
televize. 

„Po téměř roční spolupráci s fil-
movou kanceláří Karlovarského 
kraje, která předčila všechna na-
še očekávání, se natáčení seriálu 
RAPL blíží ke konci. Zásluhy fil-
mové kanceláře na projektu jsou 
obrovské a mnohonásobně pře-
vyšují roli asistence. Seriál RAPL 
by bez vás nebyl, v každém dílu je 
vaše stopa. Děkujeme,“ pochválil 
Josef Viewegh, kreativní produ-
cent.

Kraj získal titul Film Friendly

Koncem dubna se na výstavišti 
v Lysé nad Labem konala prodej-
ní výstava Elegance - Avantgar-
da. Letošní dvacátý první ročník 
nabídl návštěvníkům moderní 
trendy v oblékání, módní přehlíd-
ky a semináře z oblasti kosmeti-
ky, kadeřnictví a zdravé výživy. 
Tradiční součástí programu byla 
také soutěž žáků oděvních oborů 
z celé České republiky.

Velký úspěch slavily dvě kolekce 
studentů třetího ročníku Střed-

ní uměleckoprůmyslové školy 
Karlovy Vary . V kategorii Tra-
diční materiál soutěžili se svými 
návrhy žáci Michaela Červená, 
Veronika Horáková a Zdeněk 
Holeček. Jednalo se o sedm mo-
delů inspirovaných přírodními 
a folklórními prvky. Tradiční ma-
teriály byly doplněny ruční výšiv-
kou a textilní aplikací vycházející 
z folklórních motivů. Kolekce zís-
kala 1. místo mezi 28 přihlášený-
mi za svou nápaditost, barevnost 

a originalitu.
Pro kategorii Netradiční mate-

riál si studenti připravili kolekci 
s názvem Událost. Sedm modelů 
vytvořili z materiálů jako je per-
linka, netkaná textilie nebo papír. 
Kolekce byla doplněna klobouky 
s porcelánovými prvky z dílen 
uměleckých keramiků školy. 
Soubor modelů za svou origina-
litu získal mezi 23 přihlášenými 
kolekcemi Zvláštní cenu poroty.

Karlovarský kraj se snaží vyjít 
vstříc obyvatelům chebské části 
Háje, které obtěžuje hluk aut pro-
jíždějících po novém jihovýchod-
ním obchvatu Chebu. V lednu 
požádali krajské zastupitelstvo 
o nápravná opatření. 

 Krajská správa a údržba silnic 
Karlovarského kraje si tedy ne-
chala zpracovat odborný posu-
dek, zjistila ovšem, že nedochází 
k překračování hygienických limi-
tů hluku.

Krajští radní nyní přesto na ná-
vrh silničářů a na doporučení do-
pravní komise vybrali tři ze šesti 
možných variant, jak na cheb-

ském jihovýchodním obchvatu 
protihluková opatření dodatečně 
rozšířit. A nechají zpracovat no-
vou studii, která stanoví, do jaké 
míry by zábrany byly proti lomozu 
účinné. Dopravní komise začát-
kem dubna o problému jednala na 
výjezdním zasedání i za přítom-
nosti obyvatel Hájů. Ti také trojici 
návrhů řešení podpořili. 

„Byl bych rád, kdyby se do zá-
řijového zasedání krajského za-
stupitelstva podařilo připravit 
konečný návrh dalšího postupu. 
Pokud s ním zastupitelé budou 
souhlasit, uskutečnili bychom 
konkrétní opatření ve prospěch 

obyvatel Hájů v příštím roce,“ řekl 
náměstek hejtmana pro dopravu 
Jakub Pánik.

První z navrhovaných opatření 
spočívá v omezení rychlosti ná-
kladních vozidel, která by na mos-
tě v úseku dlouhém asi šest set 
metrů mohla jezdit jen maximálně 
padesátkou. Úpravy by stály zhru-
ba 151 tisíc korun. Druhé řešení 
počítá s vybudováním betonové 
protihlukové stěny v hodnotě při-
bližně 4,5 milionu korun. Posled-
ní opatření v hodnotě 4,1 milionu 
spočívá ve vytvoření půl kilometru 
dlouhé bariéry z hustě vysázených 
neopadavých stromů.

Hluk na jihovýchodním obchvatu Chebu
by se už v příštím roce měl snížit

Studenti uměleckoprůprůmyslové školy
uspěli na soutěži v Lysé nad Labem

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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Beseda se spisovatelem 
Ivanem Krausem

Nenechte si ujít setkání s her-
cem, scénáristou, loutkářem, spi-
sovatelem, fejetonistou a povídká-
řem Ivanem Krausem.

Městská knihovna Sokolov 24.5. 
od 18 hodin.

Co se děje v Kyselce?

Jak pokračuje záchrana areálu 
bývalých lázní v Kyselce i zajíma-
vosti z historie se dozvíte při ko-
mentovaných prohlídkách. Trvají 
přibližně 50 minut. Vstup i ochut-
návka Ottova pramene jsou zdar-
ma. Sraz je u bývalé jídelny a re-
staurace vedle vodopádu. 

Termíny: 12.6., 26.6. vždy od 10 
hodin.

Zaniklá a znovuobjevená 
stará řemesla

Přijďte si prohlédnout techniky 
starých řemesel jako paličkování, 
drátování, dřevořezbu.

Zámek Ostrov - infocentrum 
25.5. od 13 hodin.

Mark Leiren-Young: 
SHYLOCK

Na začátku hry kanadského au-
tora před diváky předstoupí s mo-
nologem ze Shakespearova Kupce 
benátského herec Jon v masce 
proslulého Žida Shylocka. Když 
náhle přejde do civilního projevu, 
pochopíme, že jsme na bouřlivé 
besedě s diváky, která následuje 
po posledním představení této hry 
na nejmenovaném divadelním fes-
tivalu. Hraje Milan Kňažko.

Karlovarské městské divadlo, 
26.5. od 19:30 hodin.

Beatová síň slávy

Beatová síň slávy Radia BEAT 
je po své loňské loketské open-air 
premiéře opět v Amfiteátru Loket 
a tentokrát poprvé ve své historii 
jako dvoudenní akce!

- pátek 27.5.2016 - Večer čes-
kých legend: Progres 2, Martin 
Kraus, Ota Petřina in memoriam

- sobota 28.5.2016 - Večer zahra-
niční legendy: Jethro Tull (+ Blue 
Effect Unplugged)

Do české Beatové síně slávy 
2016 bude při Večeru zahraniční 

legendy poprvé uveden světový 
umělec - Jethro Tull. Exkluzivní 
dvoudenní akce vyvrcholí koncer-
tem britské rockové legendy.

Jan Saudek

Po loňském úspěchu fotografií 
Sáry Saudkové se i letos v květ-
nu v Galerii Goethe objeví jméno 
Saudek. Městské muzeum Mari-
ánské Lázně připravuje výstavu 
fotografií Jana Saudka. Vernisáž 
výstavy se uskuteční mimořádně 
v pátek 6. 5. 2016 v 18:00 hodin.

Večer pro Karla IV.

Pořad k připomínce narození 
českého krále a římského císaře. 
Akce bude zahájena vernisáží vý-

stavy výtvarných prací žlutických 
dětí. Zazní přednáška o Karlu IV. 
Mgr. Lukáše Gavendy z Muzea 
v Kadani. Pěvecký soubor Rosa 
coeli vystoupí s představením 
dobové barokní hudby. Osobitě 
pojatou realizaci Romance o Kar-
lu IV. předvede divadelní soubor 
Žlutičan.

Muzeum Žlutice 2.6. od 16 ho-
din.
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ALLEYN,
EATON,

ILO, OLEA,
WYLER

CITOSL.
TIŠENÍ

JMÉNO 
ZPĚVÁKA 
JAHELKY

RÁŽE ŽITO A 
JEČMEN

LESKLÉ
NÁTĚRY VZDECH

SOUVISEJÍCÍ
S 

NEJVYŠŠÍMI 
KARTAMI

ÚČINKUJÍCÍ
LITINOVÝ
PLÁT NA 
PLOTNĚ

MASTNÉ
TEKUTINY ZÁPOR EGYPTSKÝ

PANOVNÍK

ESPE-
RANTSKY
NÁSTROJ

EDISONOVO
JMÉNO

JIHO-
ASIJSKÝ

VOJENSKÝ
PAKT

SIRNÝ
NEROST ZÁJMENO

MALÁ 
FLÉTNA

AMERICKÝ
PODNI-
KATEL

TOTÁLNÍ
NEZDAR

NĚMECKÉ
PÍSMO

3. DÍL 
TAJENKY

ÚDER 
NOHOU

ANGLICKÝ
HEREC

17. STOL.
SLOVENSKÁ
PŘEDLOŽKA

TAKOVÉ
MNOŽSTVÍ

TYMPÁNY

TLUMOK

MOTOUZY

CHEM.
ZN. ASTATU

ZVÍŘE
CHOVANÉ
PRO VLNU

ZANIKLÉ
BALKÁNSKÉ

ETNIKUM
1. DÍL 

TAJENKY

VESNY

CHEM.ZN. 
ASTATU

SVINOVACÍ
METR

2. DÍL 
TAJENKY

JMÉNO
NEWTONA

KOLENO
DRÁKULA

ZAKLENÍ
HABEŠAN

OSOBNÍ
ZÁJMENO

FRANCOUZ-
SKY 

ČERNÝ

NEPŘÍTEL
POČÍTAČE

MPZ 
SLOVENSKA

NÁŘEČNĚ
DNES

INDICKÝ
FILM

CHEM.
ZN. ARZENU

SLOVENSKY
SLEPĚ

CENTI-
METR

NĚMECKÝ
ČLEN 

URČITÝ
EPICKÁ
BÁSEŇ

BOROVICE

MALÁ 
ELENA

MILOVNÍK
(KNIŽNĚ)

KLENOT

DOMÁCKY 
ATANÁZIE

VRCH U 
TŘEBE-
CHOVIC

KONTAKT

MUŠKETÝR
ČESKÝ
HEREC
(MILOŠ)

OLIVOVNÍK 
(BOT.)

SPOJOVACÍ 
SOUČÁST

(HOVOROVĚ)
NEDÁVNO

DOMÁCÍ
HLÍDAČ

ZNAČKA 
VOLT-

AMPÉRU

SMUTNO
INICIÁLY

REŽISÉRA
SMOLJAKA

KOLEM
AMERICKÝ
FILMOVÝ
REŽISÉR

(LIŠTIČKY)

KLÁVESOVÝ
NÁSTROJ OŠOUPAT

NOVOTA

FRANC.
ČLEN

URČITÝ

KILOJOUL

ANGLICKY
ŽLUTÝ

CHVOST

KUSY 
PALIVOV.

DŘÍVÍ

ZKR. STÁTU
KENTUCKY

BEZHRBÝ
VELBLOUD

SOUHLAS

ELPÍČKA

BOJOVÝ
POKŘIK

VZNEŠENÉ
MYŠLENKY

CHEM.ZN.
TERBIA

MEDIKA-
MENT

ENERGET.
SPOLEČ-

NOST

PRIMÁT

SLOVENSKÝ
HEREC

(MARTIN)
SPZ PELHŘI-

MOVA

MÍSTO
PRO OBĚŤ

SPZ CHEBU

DOMÁCKY
THEODORA

KNOCKOUT

OSOBNÍ
ZÁJMENO

VÝROBNÍ
DRUŽSTVO

DŮLEŽITÝ
ČLEN
TÝMU

BATOH
NA CHLEBA VLAST

POUZDRO
NA PERA
A TUŽKY

BOROVÝ
LES

MUŽSKÉ
JMÉNO
(26.4.)

INDICKÝ
SPISO-
VATEL

Tajenka křížovky z minulého čísla zněla: Kamenný most v Aši 
Výhercům, kterými jsou Karel Horčička z Lokte, Božena Endyšová ze Sokolova a Jana Jedličková ze Žlutic,
 gratulujeme. Zasíláme jim publikace o našem kraji. 
Zřícenina hradu z 15. století nedaleko Stráže nad Ohří, která vystřídala několik majitelů. Dochoval se pouze  suterén obytné věže s přilehlou hradbou, torzo paláce a 1. brány a zbytky 
parkánové hradby
Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou posílejte do 5. 6. 2016 na e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz nebo na poštovní adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Veronika Severová, Závodní 353/88, 36006, Karlovy 
Vary.

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA ZAJÍMAVOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE

Plzeňská zoologická zahrada 
letos oslaví 90 let své existence 
a nabízí obyvatelům Karlovar-
ského kraje unikátní možnost 
získat narozeninový bonus jako 
ocenění věrnosti návštěvníků  
z uplynulých let.
Kupon si lidé mohou vystřih-

nout, uschovat a inspirovat se jím  
k návštěvě Zoologické a botanic-
ké zahrady města Plzně. Po jeho 
předložení na pokladnách získají 
desetiprocentní slevu na vstup do 
plzeňské zoologické a botanic-
ké zahrady na Lochotíně (nelze 
uplatnit pro návštěvu DinoParku) 
a specializované expozice Akva-te-
ra, Palackého třída. Jeden kupon 
platí pro jednu osobu. 
V případě, že by se držitelé 

kuponu chtěli zúčastnit sloso-
vání o ceny (pozvání mezi zví-
řata, knihy, pexesa, skládanky 
a další dárky), měli by vyplnit  
v kuponu i své jméno a adresu. 

Do plzeňské 
zoo se slevou

V první polovině května do-
končil Klub českých turistů 
značení poslední ze dvou evrop-
ských tras na území regionu. 
Jedná se o evropskou trasu Eu-
roVelo 4 (EV4) mezi Chebem 
a hranicí kraje u Chyší. Náš kraj 
se tak zařadil mezi první regi-
ony, které už mají vyznačeny 
všechny evropské trasy na svém 
území.

 „V Karlovarském kraji je vy-
značeno 206 km evropských 
tras, které kraj nechal osadit 
značením ve spolupráci s Klu-
bem českých turistů. Každoroč-
ně klubu finančně přispíváme 
na jeho činnost, v letošním roce 
to bylo částkou ve výši 300 tisíc 
korun. Díky kvalitnímu značení 
patří nejen evropské trasy v na-
šem regionu k velmi oblíbeným 
a vyhledávaným cyklisty i turis-
ty,“ uvedl hejtman Karlovarské-
ho kraje Martin Havel s tím, že 
v kraji je v současnosti celkem 
přes 2 tisíce kilometrů znače-
ných cyklotras různých typů.

Trasa EV4 vede z Chebu po 
národní trase číslo 6, tedy po 
Cyklostezce Ohře, a dál pak 
pokračuje z Karlových Varů po 
národní trase číslo 39 směrem 
na Chyše a do Plzeňského kra-
je. „Obě trasy se kříží v Chebu 
a město se tak stalo jedním 
z pěti měst v České republice, 
kde se protínají cyklistické trasy 
evropského významu,“ uvedl 
správce Cykloportálu Karlovar-
ského kraje Miroslav Landa.

První evropská trasa EuroVelo 
13 byla vyznačena v Karlovar-
ském kraji v roce 2014. Byla to 
Trasa po železné oponě, vedená 
z Trojmezí do Tří Seker v délce 
88 km. Českou republikou pro-
chází celkem 4 evropské trasy.

V kraji bylo dokončeno 
vyznačení evropských 
tras EuroVelo

Galerie 4 pořádá ve dnech 8. - 
11. 6. 2016 již 14. ročník krajské-
ho festivalu uměleckých projektů 
s mezinárodní účastí  - CHEBSKÉ 
DVORKY

Krajský festival uměleckých 
projektů Vám i v roce 2016 přine-
se výběr z aktuálního kulturního 
světa. Historické jádro města Che-
bu se stane opět centrem setkání 

umělců a příznivců umění z Čech 
i ze zahraničí. Na zdech, plotech 
i zábradlích, ve vzduchu a na ze-
mi se ocitnou fotografie, malby, 
grafické práce, kresby, prostorové 
instalace, plastiky i sochy. Před-
stavíme výtvarné a fotografické 
projekty mladých tvůrců, studentů 
a uměleckých seskupení, obrazy 
a fotografie profesionálů i nada-

ných amatérů, divadelní předsta-
vení, filmové projekce či koncerty, 
prezentace nezávislých designerů 
a módních návrhářů, pro malé 
i velké příznivce výtvarného umění 
budou připraveny tvůrčí dílny, kde 
si vyzkoušíte svůj um či zručnost. 
Přijďte okusit nezapomenutelnou 
atmosféru kulturních zážitků a ne-
očekávaných setkání.  

Blíží se festival Chebské dvorky

KUPON
PO PŘEDLOŽENÍ KUPONU ZÍSKÁTE 
SLEVU NA VSTUPNÉM VE VÝŠI 10 %
do Zoologické a botanické zahrady města Plzně

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

Platí do 31.12.2016

KUPON
PO PŘEDLOŽENÍ KUPONU ZÍSKÁTE 
SLEVU NA VSTUPNÉM VE VÝŠI 10 %
do Zoologické a botanické zahrady města Plzně

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

Platí do 31.12.2016
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Pohyb musí být pro děti zábava

 Možná jste zaznamenali, že od 
nového školního roku 2016/2017  
bude pokračovat projekt minister-
stva školství pro děti ve školních 
družinách, které měly už letos ho-
dinu pohybu navíc. Projekt byl pi-
lotně určen pro asi 8 tisíc školáků ze 
160 základních škol. Sportovní hry 
se setkaly s dobrou odezvou u dětí 
i u rodičů, navíc se mohli zapojit 

i méně zdatní školáci, kterým sport 
zatím takzvaně nic neříkal, nebo se 
báli neúspěchu.

Rychlé střídání sportovních ak-
tivit za sebou během hodiny je pro 
děti atraktivní, na své si přijdou ti, 
kdo mají rádi hry s míčem i cvičení 
zaměřené na sílu a rychlost. Osobně 
jsem přesvědčena, že jde o velmi po-
zitivní krok k tomu, aby se efektivně 
začala řešit narůstající obezita 
u dětí, mnohdy špatné držení těla 
a problém s koordinací pohybů.

V našem kraji chceme jít ještě dál 
s projektem Děti na startu. Pokud 
by se nám podařilo získat dotaci 
Českého olympijského výboru, mohl 
by se uskutečnit ve sportovních 

klubech a střediscích pro děti od 
4 do 9 let. Děti by se v sérii kurzů 
probíhajících jednu týdně naučily 
základní pohybové dovednosti, za-
hrnující gymnastiku, atletiku, mí-
čové hry i motorická cvičení. Navíc 
by se v rámci projektu seznámily se 
zásadami zdravého životního stylu 
včetně kvalitní a vyvážené stravy.  
Kromě zlepšení fyzické kondice dětí 
bychom chtěli docílit i toho, že by se 
zvýšila jejich motivace i nadále ak-
tivně sportovat v některém z klubů.  
Výsledky dětí by konzultovali nu-
triční terapeuti spolu s rodiči. Vě-
řím, že se projekt setká s podporou 
nejen vedení kraje, ale i ostatních 
krajských zastupitelů.

Markéta 
Wernerová,
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje
ČSSD

Nestačí jen vzpomínat...

V těchto dnech si připomínáme 
Den vítězství, 71. výročí osvobození 
naší země od fašismu, 71 let od kon-
ce 2. světové války v Evropě. 71 let 
od nejstrašnějšího konfliktu v ději-
nách, po kterém si lidé mysleli, že 
už nebudou nikdy žádné další války. 
Mýlili se. Již během následujících 
desetiletí se rozhořela po světě celá 
řada válečných konfliktů a války 
zuří i v současné době. Svět nesmě-

řuje k dlouhodobému míru, vypadá 
to spíše, že naopak… 

Právě v historických událostech, 
v hledání jejich příčin a souvislostí 
bychom měli nalézat taková pona-
učení, aby se již nikdy hrůzy válek 
nemohly opakovat. Hledat pravdu 
je dnes mnohem aktuálnější než 
dříve, protože jsme svědky systema-
tických snah o přepisování dějin, 
kdy se z vítězů stávají spoluviníci, 
z obětí kati a z vrahů oběti, kdy jsou 
marginalizováni největší hrdino-
vé a zamlčovány skutečné příčiny 
vzniku války. A že si nepřipomíná-
me jen historické události, ale i lidi, 
kteří by mohli žít normálním živo-
tem jako my, ale právě v klíčových 
okamžicích ukázali svou osobní 

statečnost a třeba položili i za naši 
svobodu své životy. Ať již uctíváme 
zhruba 140 tisíc Rudoarmějců, 
200 Američanů, 360 tisíc Čechoslo-
váků, tisíce dalších občanů jiných 
zemí, kteří padli při osvobozování 
naší vlasti, měli bychom si uvědo-
mit, že i jim vděčíme za náš život 
a že mír, za který bojovali, musíme 
aktivně hájit i dnes.

Dnešní mladí mají jiné hrdiny. 
Vymyšlené siláky s nadpřirozenými 
schopnostmi, supermany, mutanty. 
Ale jedno je se skutečnými hrdiny, 
které si připomínáme, ve většině 
případů spojuje. Otevřené oči a zá-
jem o dění mimo svůj vlastní vnitřní 
sobecký svět… I v tom tkví odkaz 
oné doby. 

Barbora 
Vojtová,
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje,
KSČM

Retro

Co znamená tento termín? Dle 
Wikipedie „RETRO je obecné 
označení pro něco minulého, za-
niklého, bývalého, může se jednat 
o označení pro cokoliv zpět v čase“

A v obchodech se začaly objevovat 
retro výrobky, rádia, gramofony, 
telefony a nyní i potraviny. Většinu 
věcí moje generace dobře zná. Ne-
jen obaly, ale i chutě. 

A já si kladu otázky proč se vrací-

me k minulosti?
1) Proč, když potraviny od západ-

ních sousedů jsou údajně lepší
2) Proč, když obrovská rádia na-

hradila mini hifi soupravy
3) Proč, když obaly obsahovaly 

důležité údaje v čtecí velikosti
4) Proč, když vytáčecí telefony 

a pak i ty tlačítkové vytěsňují mo-
derní dotykové

Těch proč by byla ještě celé řada. 
Nebude to poruchovostí, protože 
čím niternější a chytřejší výrobky, 
tím kratší je jejich životnost. Ne-
bude to mlsností, protože dneska 
máme chutí díky chemickým ochu-
covadlům „E“ nepředstavitelně. 

Těším se na návštěvu RETRO 
muzea v Chebu, kde si určitě za-

vzpomínám, že tohle stálo u ba-
bičky v obýváku, tamto jsme měli 
v kuchyni anebo takhle vypadal 
obchod.

Nedávno jsem si koupila retro 
šunkový salám a víte, že chutnal 
jinak než ten současný? Možná to 
byla vsugerovaná chuť, možná byl 
opravdu něčím jiný. Neumím na to 
odpovědět.

Přemýšlím spíše nad tím, že by 
možná stálo za to zkusit retro škol-
ství, retro zdravotnictví,… Nemys-
lím samozřejmě nevyužívat moder-
ní vědu, prostředky, vynálezy, ale 
co zkusit retro systém financování, 
plánování, učňů,…

Že je to utopie? No a nač je nám 
tedy RETRO…

Věra 
Bartůňková
zastupitelka
Karlovarského 
kraje,
KSČM

Jen v Chyších si mohou návštěvníci prohlédnout malebný novogotický zámek a zároveň blíže poznat Karla Čapka. 
Literární velikán tu v roce 1917 v rodině hraběte Vladimíra Lažanského působil jako domácí učitel, řada jeho děl 
nese pečeť chyšské inspirace a právě slavnému spisovateli je proto věnován jeden ze dvou zámeckých prohlídko-
vých okruhů. Ten další je zaměřen na umělecky a architektonicky nejhodnotnější interiéry, které zahrnují také sál 
s nástropní malbou od Petra Brandla. Chyšský gotický hrad nechal v roce 1578 na reprezentační zámek přestavět  
Mikuláš z Lobkovic. Do vlastnictví rodu Lažanských se panství dostalo v roce 1766 a tak to zůstalo do konce 
2. světové války, než bylo zestátněno podle Benešových dekretů. Nastalo období největší zkázy zámku, než památ-
ku v roce 1996 koupil Vladimír Lažanský s manželkou a zahájil opravy. Kromě obnovy zámecké budovy se podařilo 
zrevitalizovat i přilehlý vzácný park. Zámek je pro návštěvníky otevřen od úterka do neděle od 10 do 17 hodin. 

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

ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY
Za Karlem Čapkem na zámek v Chyších

 Rány pro KKN: rozpad dozorčí rady
a personální krize v nemocnici

Na veřejné 
p r e z e n t a c i 

záměru nástavby 
plicního odděle-
ní v Karlovarské 
krajské nemocnici 

(KKN) informoval radní Červenka 
(ODS), že skončil v dozorčí radě ne-
mocnice. Uvedl několik důvodů, se 
kterými lze zčásti souhlasit a z části 
polemizovat. Hlavními důvody byly ty, 
že jako dozorující radní nemá možnost 
ovlivňovat chod nemocnice, protože 
rada neprojednává zásadní věci stra-
tegického rozvoje a nemocnici tudíž ani 
neřídí. Protože se takové věci dozvídá 
na jednání na kraji a v médiích, nechce 
nést z titulu své funkce odpovědnost za 
výsledky KKN. Bohužel, po dobu svého 
ročního angažmá v dozorčí radě o tom 
nikdy nemluvil a nedožadoval se tako-
vých podkladů ani jakýchkoliv náprav-
ných řešení. Proto se jeho krok jeví spíše 
jen jako vyšlápnutí do volební kampa-
ně, než jako základ pro nějakou změnu.   

Další zásadní ranou pro dozorčí radu 
bylo, když dva zástupci zaměstnanců, 
p. Valeš a pí. Korseltová, nedostali 
ve výplatě měsíční odměny a tím se 
dozvěděli, že již nejsou členy dozorčí 
rady(!). Trošku absurdní, hodně skan-
dální, nicméně svatosvaté dušování 
stranického řídícího aparátu ČSSD 
ústy pánů Pánika a Navrátila, že: „To 
je nedopatření“, „nikdo si nevšiml“, 
„nikdo nevěděl“, vypadalo věrohodně, 
tedy že opravdu nic nevěděli. Takže do-
zorčí rada je aktuálně závislá na mém 
hlasu – tedy pokud se na její jednání 
sejdeme zbylí 4 členové, z původních 7. 
Jako členu dozorčí rady mi to sice může 
být sympatické, protože když budeme 
jednat o něčem nepřijatelném, tak 
to neprojde, když nezvednu ruku, ale 

principiálně je takový stav ve vrchol-
ném orgánu KKN opravdu spíš smutný 
obraz ryby páchnoucí od hlavy. 

Pravdou je, že veškeré zásadní dění 
kolem KKN se vaří výhradně v kuchyni 
ČSSD, nikoliv v dozorčí radě, protože 
nemocnice je ovládána stranickými 
dosazenci z ČSSD. Koneckonců je to 
v našem regionu zažitý nešvar, když 
si politici u moci nominují do vedení 
a představenstev obchodních společ-
ností zřízenými krajem či městy, své 
spolustraníky – na kraji je například 
oranžová Údržba silnic, ve městě KV 
City s úděsnou funkcí dramaturga… 
a další. V KKN celou nemocniční poli-
tiku koučuje náměstek hejtmana pan 
Pánik, přes své kolegy v klíčových funk-
cích nemocnice zejména ekonomiku, 
nákupy materiálů a služeb, tak také 
pořizuje investice v řádech jdoucích 
do stovek milionů Kč. Posledním pří-
kladem funkčních čistek s doplněním 
vlastních kádrů se jeví vymetení tech-
nického vedoucího provozu, jehož pří-
běh je zavírán u okresního soudu. 

Takže dopad takto fungujícího 
politicko manažerského chaosu do 
běžného chodu KKN je zcela zákoni-
tý. Proto se samotné tělo nemocnice 
potácí v personálním kolapsu napros-
tého nedostatku zdravotních sester. 
Jednotlivá oddělení, zejména z části 
již uzavřená interna, pracují doslova 
na doraz a při výpadku každé z nich, 
je ohrožen chod celého oddělení. Na 
ilustrativním příkladu postihu jedné 
letité zdravotní sestry s nalakovanými 
nehty na recepci jsem se v minulém 
roce snažil v DR upozornit na jednu 
stránku problému – na diskutabil-
ní přístup nadřízených k sestrám – 
marně. Druhou stránkou je finanční 
i morální podhodnocení této náročné 
práce a trvalá neschopnost zajistit 
odpovídající ocenění a prestiž sester. 

Přidají-li se k tomu obecné limity nedo-
myšleného vzdělávacího systému, pak 
je kritická realita podstavu o více než 
130 sester výsledným účinkem mixu 
těchto bariér. Sám generální ředitel 
nemocnice se pak stává cestujícím ná-
hončím maturantek zdravotních škol 
a mladých mediků ze zemí na východě, 
včetně Ruska. Náměstek pro školství, 
p. Janisch (ČSSD), přitom však pro-
testuje, že nebude z krajského škol-
ského rozpočtu přispívat na personál 
importovaný z jiných krajů či zemí. 
Sám ale není schopen zajistit nástup 
maturantek ze dvou vlastních zdravot-
ních škol z našeho kraje do nemocnic 
ani u čtvrtiny absolventek. 

Abychom pochopili současnou spe-
cifickou situaci v lékařském personálu 
a viděli manažerskou práci a komu-
nikaci vedení nemocnice s primáři 
a doktory, domáhám se u Generální-
ho ředitele a předsedy představenstva 
neúspěšně celý rok, abych byl přizván 
na jednání primářského sboru, nebo 
sezení jiného manažerského prolínání 
vedení s lékaři, ale doposud jsem při-
zván nebyl. 

Po stávkách a jednotném semknutí 
lidí z nemocnice (lékařů, sester i tech-
nického personálu) v období před ro-
kem 2008 proti tunelování nemocnice 
a jejímu převodu, zaznamenali jsme 
následný rozpad zpolitizovaného se-
skupení a těžkou deziluzi onoho tý-
mového semknutí v nemocnici. Z toho 
s kolegy dovozuji, že posledních již té-
měř 5 let jsou interpersonální vztahy 
v nemocnici velmi deklasované. S uce-
lenějším hodnocením stavu KKN si 
však počkáme až s analýzou těch sou-
časných manažerských, řídících a ko-
munikačních vztahů výše naznačených 
a po lepším pochopení finančních toků, 
které si zatím pod pokličkou monopoli-
zuje ČSSD. 

Jiří  Kotek
zastupitel
Karlovarského 
kraje,
ALTERNATIVA

Průmyslová zóna Ostrov – šance pro firmy,
nová místa pro zaměstnance

Některá města v Karlovarském kra-
ji se již několik let mohou pochlubit 
novými už hotovými, dokončovanými 
či zatím připravovanými rozvojovými 
lokalitami, určenými primárně pro 
podnikání a zaměstnávání.

Mezi ty rozlehlejší v regionu se jistě 
řadí Průmyslový park Cheb, u tuzem-
ských i zahraničních investorů boduje 
rovněž tradičně průmyslové Sokolov-
sko. V samotných Karlových Varech 
zatím žádné takové specificky určené 
a přichystané větší místo není. Kousek 
od Karlových Varů pak mezi takovými 
dynamickými územími dominuje Prů-
myslová zóna Ostrov s plochou přes 30 
hektarů.

Záměr zaplnit ji bylo a zůstává jed-
nou ze stěžejních priorit současného 
vedení města Ostrov. Těší nás, že 
právě ta naše – ostrovská – se hned od 
počátku zařadila k velmi atraktivním 
a že začíná být už fakticky kompletně 
obsazena. Investorům je totiž prodá-
no 99 % její plochy. Na 12 ha jsou už 
v provozu výrobní závody.

Najdeme zde třeba německou firmu 
Lindner, která s přibližně 80 zaměst-
nanci vyrábí interiérové, zejména ho-

telové dveře, firmu KE Ostrov – Elek-
trik, zaměřující se na výrobu kabelů 
a konektorů.

Slavnostní otevření dalšího z are-
álů v zóně – moderního závodu spo-
lečnosti WITTE Automotive – kde 
má postupně vzniknout až kolem 
500 pracovních pozic, bude v pátek 
13. 5. 2016 v odpoledních hodinách, 
v rámci programu zde vystoupí kapela 
ŠKWOR, dále Vašo Patejdl, přichys-
tán je i další zajímavý program. 

V dohledné době se v Průmyslové 
zóně Ostrov navíc bude rozhodovat 
i o nejlukrativnějších 14 ha, přičemž 
stavební povolení na výstavbu budoucí 
továrny je vydáno na 10 ha z nich. Ve 
zdejších nových fabrikách a dalších 
provozech tak buď získali, nebo během 
let ještě mohou najít pracovní uplatně-
ní stovky zájemců včetně Ostrováků.

S průmyslovými zónami v regionu 
se významně zvyšují šance na pra-
covní uplatnění tisíců zaměstnanců 
v produktivním věku nejen z celého 
Karlovarského kraje, ale i z krajů sou-
sedících, s jejich rozmachem vznikají 
mimořádné příležitosti pro dělníky 
nejrůznějších profesí, specialisty, in-
ženýry, absolventy škol… 

Jsem si jistý, že je přirozené, logické, 
zákonité a mezilidsky i mezigeneračně 
zodpovědné, když velká i menší města 
a obce pracují na vytvoření konkrétních 
– hmatatelných podmínek pro podniká-
ní, a tím i zaměstnávání ve svém zpra-
vidla blízkém okolí. Závěrečná řečnická 
otázka je prostá a je vyřčena s velkou 
pokorou: „Na co smysluplnějšího by 
z hlediska perspektivy a slušného, dů-
stojného živobytí našich občanů a jejich 
dětí vlastně měly jít veřejné zdroje?“

Pavel Čekan,
zastupitel
Karlovarského 
kraje,
ČSSD

Karlovarský kraj je připraven do-
datečně rozdělit dalších 48 milionů 
korun na dofinancování sociálních 
služeb v regionu. Tato chybějící část-
ka by totiž jinak v oblasti péče o po-
třebné občany mohla zásadně ovlivnit 
kvalitu, rozsah poskytovaných služeb 
a vést třeba až k ukončení poskyto-
vání této pomoci. Na sociální služby 

kraj letos původně dostal ze státního 
rozpočtu 282,7 milionu korun a sám 
k této částce přidal dalších 19,5 mi-
lionu z vlastního rozpočtu. Ani tak 
však zdaleka nebylo možné pokrýt 
oprávněné finanční nároky jednotli-
vých poskytovatelů služeb. Proto jsem 
jako výkonný místopředseda Komise 
Rady Asociace krajů ČR pro sociální 
záležitosti adresoval ministerstvu 
práce a sociálních věcí nový požada-
vek krajů. MPSV na něj zareagovalo 
tak, že krajům přidalo 320 z celkem 
požadovaných 600 mil. Kč. Z ní na 
Karlovarský kraj připadá částka 
10,88 milionu s omezením, že smí být 
použita pouze na úhradu osobních 

nákladů poskytovatelů. Uvolnění 
zbývajících 37 milionů korun z roz-
počtu Karlovarského kraje, které 
na zajištění sociální péče v regionu 
v roce 2016 stále chybí, předkládám 
po schválení v Radě kraje ke schválení 
červnovému jednání krajského zastu-
pitelstva. Finanční krytí je navrho-
váno z prostředků uspořených finan-
cováním některých vybraných sociál-
ních služeb z Individuálního projektu 
Karlovarského kraje z Operačního 
programu Zaměstnanost, zůstatku 
Fondu na podporu nestátních nezis-
kových organizací, z rozpočtu odboru 
sociálních věcí a z výsledku loňského 
hospodaření Karlovarského kraje.

Kraj rozdělí dalších 48 milionů na sociální služby
Miloslav 
Čermák,
náměstek 
hejtmana
Karlovarského 
kraje,
ČSSD

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



KVĚTEN | 2016  INZERCE

Karlovarský kraj je čtvrtý z čes-
kých krajů, kam míří Legiovlak – 
legionářské muzeum na kolejích. 
Na karlovarském horním nádraží 
představí již dvanáct zrekonstru-
ovaných vagonů život a boj legio-
nářů na Transsibiřské magistrále 
během první světové války. Veřej-
nosti bude k dispozici zdarma od 
23. května do 5. června, pak zamíří 
do Chebu a do Aše. 

„Karlovy Vary budou letošní 
devátou zastávkou a Legiovlak 
nepřipomene jen vzdálené boje 
první světové války, ale i význam 
legionářů pro naše pohraničí. Byli 
to právě oni, kdo až do konce první 
republiky sloužili jako četníci, po-
licisté či příslušníci finanční stráže 
a rozvíjeli Masarykovy myšlenky 
i tam, kde mnoho Čechoslováků 
nežilo,“ říká Jiří Charfreitag, ta-
jemník projektu Legie 100 a dodá-
vá: „V Karlových Varech budeme 
stát na horním nádraží, pánujeme 
ještě zastávky v Chebu od 6. do 

10. června a v Aši 11. června.“His-
torické vagony Legiovlaku jsou 
zrekonstruovány tak, aby věrně 
odpovídaly dobovým reáliím a ná-
vštěvníkům co nejblíže přiblížily 
podrobnosti z legionářského živo-
ta a jejich boje. Soupravy legionář-
ských vlaků byly totiž kasárna na 
kolejích a legionáři se museli po-
starat o vše sami a ještě v pohybu. 
„Letos jsme soupravu opět rozší-
řili o jeden vagon, který předsta-
vuje kinosál Osvětového odboru 
odbočky Československé národní 
rady na Rusi, ve kterém budeme 
promítat dobové dokumenty a fil-
my. Máme dokonce i originální 
promítačku, která k těmto účelům 
sloužila našim legionářům, ta sa-
mozřejmě bude v expozici jen sta-
ticky,“ říká Charfreitag a vysvětlu-
je: „Všechny naše vagony jsou sto 
let staré originály, které sice přímo 
nepřepravovaly naše legionáře, 
ale i tak bylo velmi obtížné opravit 
je do provozuschopného stavu.“ 

Návštěvníci si tak budou moci 
prohlédnout zázemí ubytovacího 
vozu, kterému se říkalo těpluš-
ka, polní poštu, nejspolehlivější 
prostředek komunikace na celé 
tehdejší Sibiři, zdravotní vůz, či 
kovářský vagon s obráběcí dílnou. 

Způsob boje legionářů pak při-
blíží improvizovaný obrněný vůz, 
který je po zuby vyzbrojený dělem 
a kulomety, štábní vagon pro plá-
nování operací, či plošinové vozy 
s materiálem včetně obrněného 
automobilu Austin.

Do kraje přijede legionářské muzeum na kolejích
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Plavkyně Vendula Dušková se při rozhovoru s Jaromírem Bosákem dobře bavila

Cenu hejtmana Karlovarského kraje předal úspěšnému dálkovému lyžaři Petru Novákovi osobně hejtman 
Martin Havel   Foto Stanislava Petele

Již po patnácté byla v letošním 
roce vyhlášena anketa „Sportovec 
Karlovarského kraje“. Slavnost-
ním večerem v Parkhotelu Ri-
chmond provázel jeden z nejzná-
mějších sportovních komentátorů 
Jaromír Bosák. Cenu hejtmana 
Karlovarského kraje si nakonec 
odnesl lyžař Petr Novák.

Petr Novák se v roce 2015 stal po-
prvé celkovým vítězem celoročního 
seriálu „FIS marathon cup“. Do 
seriálu je zařazeno 10 prestižních 
lyžařských marathónů (2x Itálie, 
1x Švýcarsko, Rakousko, Polsko, 
ČR, USA, Rusko, Estonsko a Ně-
mecko). Stal se vítězem v Polsku. 
2. místo získal na rakouském Do-

lomiten-laufu a italské Sgambedě. 
Vynikajícího výsledku dosáhl na 
italské Marcialonge, kde se setkává 
absolutní světová špička běžecké-
ho laufařského světa. Petr Novák 
doběhl ze 7 500 startujících na 6. 
místě (první Čech). 

Návrhy na ocenění mohly zasí-
lat všechny sportovní organizace 
působící v regionu do konce úno-
ra. Celkem bylo nominováno 94 
jednotlivců a 21 kolektivů. Anketu 
hodnotila Komise Rady Karlo-
varského kraje pro tělovýchovu 
a sport.

Ocenění získalo 18 jednotlivců 
a 5 kolektivů. Vítězové kategorií 
„Trenéři“ a „Nejlepší sportovec 

Karlovarského kraje“ se navíc 
mohli radovat z bezplatného pro-
nájmu vozu Hyundai i20 na půl ro-
ku od společnosti ALGON PLUS 
– AUTO. Sportovní hvězdou de-
níku se pak stala vítězka kategorie 
„Handicapovaní sportovci – jed-
notlivci“ plavkyně Vendula Duš-
ková.

Vendula se může pochlubit na-
příklad jedním prvním a dvěma 
druhými místy na IWAS World 
Games 2015 v Soči: Úspěšně re-
prezentovala také na Mistrovství 
světa v Glasgow. Nastupně vítě-
zů se hned třikrfát postavila na 
Otevřeném mistrovství Německa 
v Berlíně. 

Nejlepší sportovci Karlovarského
kraje převzali ocenění

Ti nejlepší závodníci z celé Evro-
py ve sportovním aerobiku a také 
v Hip Hopu se utkají 24. – 28. květ-
na na FISAF International Fitness 
& HIP HOP UNITE Champion-
ships 2016 v hotelu Thermal v Kar-
lových Varech. Na své velké finále 
se připravují špičky z Belgie, Dán-
ska, Finska, Francie, Holandska, 
Itálie, Maďarska, Německa, Pol-
ska, Ruska, Švýcarska a svá horká 
želízka v ohni bude mít samozřej-
mě i obávaný lídr v tomto sportu 
Česká republika. 

Češi jsou letos obávanými soupe-
ři. Náš tým totiž na posledních mis-
trovství Evropy potvrdil, že je svě-
tovou špičkou ve sportovním ae-
robiku. Z evropského šampionátu, 
který se konal loni v nizozemském 
Dordrechtu, přivezl domů celkem 
19 zlatých a celkově 48 medailí! 
Dosáhli na nejvíce kovů ze všech 

12 zúčastněných zemí. 
„Český tým potvrdil svou vedoucí 

evropskou pozici v tomto sportu 
a obrovské množství medailí, ze-
jména v kategoriích kadetů a ju-
niorů, nám dává velké naděje na 
úspěchy v letošním mistrovství. 
Doufáme, že letos naši závodní-
ci ve všech kategoriích zabojují 
o přední příčky,“ říká Jana Havr-
dová, prezidentka Českého svazu 
aerobiku a fitness FISAF.cz.

Nejširší veřejnost je srdečně zvá-
na 24. – 28. května do Spa Hotelu 
Thermal v Karlových Varech a že 
o netradiční sportovní zážitky ne-
bude nouze: První tři dny se bude 
soutěžit ve sportovním aerobiku 
(kategorie mužů, žen, párů a trií) 
a fitness (fitness aerobic grande 
a petite a fitness step grande a pe-
tite).  Ve všech uvedených disciplí-
nách uvidíme kadety (11 – 13 let), 

juniory (14 – 16 let) a dospělé (nad 
17 let). Druhé dva dny se spor-
tovní účastníci promění v taneční 
účastníky evropského šampionátu 
a bude se soutěžit v Hip Hop ka-
tegoriích (small crews, big crews 
a battles). I zde se utkají různé 
věkové kategorie: kadeti, junioři, 
dospělí a nově také senioři (nad 35 
let). První tři ve všech seniorských 
kategoriích obdrží tzv. prize mo-
ney. 

Záštitu nad touto velkou spor-
tovní akci přijali Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
předseda vlády ČR Bohuslav So-
botka, předseda České unie spor-
tu, hejtman Karlovarského kraje 
a akci podporuje také Magistrát 
města Karlovy Vary.  Ti všichni vás 
spolu s organizátory zvou do Spa 
Hotelu Thermal povzbudit naše 
závodníky. 

Světová špička v aerobiku míří do Karlových Varů
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