
Drogová problematika na tržiš-
tích, monitoring vzniku požárů či 
projekt Pošta partner byla téma-
ta, o nichž jednal ministr vnitra 
Milan Chovanec. Chybějící letec-
ká záchranná služba, nedostatek 
lékařů a zdravotních sester v pří-
hraničí i vybudování traumacent-
ra pak zajímaly ministra zdravot-
nictví Svatopluka Němečka.

S ministrem  Němečkem  jed-
nal  hejtman  Karlovarského  kra-
je  Martin  Havel  a náměstek  pro 
zdravotnictví Jakub Pánik o systé-
mu vzdělávání zdravotních sester, 
o chebské  onkologii,  která  by  se 
měla stát součástí Onkologického 
centra při Fakultní nemocnici Pl-
zeň,  ale  také  o možném  založení 
krajské letecké záchranné služby. 
„Systém vzdělávání zdravotních 

sester  se  v poslední  době  hodně 
zkomplikoval,  plnohodnotně 
může  dnes  pracovat  zdravotní 
sestra,  která  má  vysokou  školu. 
To  způsobuje  velké  problémy 
v nemocnicích,“  připustil  mini-
str  Němeček.  Místo  takzvaného 
zdravotního  asistenta  by  mohla 
zaujmout praktická sestra se stře-
doškolským  vzděláním,“  nastínil 
Němeček.  „Vzhledem  k tomu,  že 
máme  blízko  německé  hranice, 
spousta zdravotnického personá-

lu odchází do Německa za lepším 
výdělkem,“  poznamenal  Jakub 
Pánik. 
Ministr ocenil snahu, aby cheb-

ské  onkologické  oddělení  fungo-

valo  jako  přidružené  pracoviště 
plzeňské  Fakultní  nemocnice. 
„Myslím, že je to velmi dobrá ces-
ta. Umožní to, aby pacienti, kteří 
to  nepotřebují,  nebyli  zbytečně 
převáženi  a bylo  ošetřeni  přímo 
na místě,“ podotkl Němeček. Ten 

slíbil, že podpoří vznik stanoviště 
letecké  záchranné  služby  přímo 
v Karlovarském kraji. 
„Hovořili  jsme  i o podpoře 

praktických lékařů, aby měli mo-
tivaci pracovat nejen v Praze nebo 
Brně,  ale  aby  šly  i do  ostatních 

oblastí  a pohraničních  regionů. 
Vše- obecná zdravotní pojišťovna 
připravuje pilotní projekt odstup-
ňování  úhrady  lékařům  tak,  aby 
šli i těchto regionů,“ sdělil Svato-
pluk Němeček.
Problémy  spojené  s výrobou 

a prodejem drog probíral ministr 
vnitra Milan Chovanec s vedením 
krajské  policie.  „Tím,  že  Karlo-
varský  kraj  je  příhraniční,  tak  se 
tady  rekrutují  především  výrobci 
pervitinu  a marihuany  pro  spo-
třebitele  do  Spolkové  republiky 
Německo.  Policistům  bych  chtěl 
poděkovat za výborné výsledky ve 
spolupráci  s německými  kolegy 
při potírání drogové kriminality,“ 
zdůraznil ministr Chovanec, kte-
rý vyzdvihl i výsledky speciálního 
týmu Kobra v kraji. 
Se  starosty  jednal  ministr  vni-

tra  o  postupném  zavádění  pro-
jektu  Pošta  partner.  „Byli  jsme 
si  prohlédnout  první  takovou 
poštu v kraji v Božím Daru. Obec 
převzala  poštu  a velmi  úspěšně 
ji  provozuje  včetně  Ježíškovské 
pošty,“  uvedl  Milan  Chovanec. 
„Ukazuje se, že je projekt života-
schopný,“ podotkl.
Ministr  se  při  jednání  se  sta-

rosty  nevyhnul  ani  problému  při 
poskytování  sociálních  dávek  li-
dem,  kteří  nemají  v místě  trvalé 
bydliště. 

 Michal Houdek
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Expozice Karlovarského kraje v Miláně měla úspěch

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

Cyklisté se dočkali dalšího prodloužení
páteřní cyklostezky Ohře. 

více na straně 2

Do Svatošských skal na kole
Nová silnice odvede těžkou silniční
dopravu z Hroznětína. 
  více na straně 3 

Stavba obchvatu vrcholí

Kouzelných míst je v kraji 
hodně, rádi jezdíme
například na hrad do Lokte.

Nejraději si projdu historické 
centrum Chebu, klášterní 
zahradu a nevynechám ani 
Chebský hrad. 

Na školním výletě mě uchvá-
til zámek v Kynžvartu. A vel-
mi ráda se tam vracím.

Líbí se mi, jak se v posled-
ních letech k lepšímu změnil 
hrad ve Skalné. 

Nemám žádnou vyloženě 
oblíbenou památku. Mám 
rád původní hrázděné domy.

Kraj navštívili ministři 
vnitra a zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček si prohlédl heliport karlovarské nemocnice. 

Prezentace  Karlovarského 
kraje  na  Světové  výstavě  EXPO 
2015 v Miláně se nesla ve zname-
ní vody. A nabídla to nejlepší z lá-
zeňství,  cestovního  ruchu,  prů-
myslu i regionálních potravin. 
Návštěvníci  českého  pavilonu 

obdivovali  hodnotná  díla  vytvo-
řená šikovnými skláři ze sklárny 

Moser,  porcelán  ze  společnosti 
Thun,  Rudolf  Kämpf  a z porce-
lánky Lesov.
„Lidé se zajímají i o nabídku lá-

zeňských  domů  a hotelů,“  uvedl 
vedoucí  odboru  kultury  krajské-
ho úřadu Radim Adamec.
Návštěvníky  vítá  brána  s tech-

nologií  fogscreen,  kdy  jsou  na 

vodní  páru  promítány  charakte-
ristické  symboly  regionu,  mimo 
jiné  relik-  viář  sv. Maura,  lázeň-
ské  oplatky,  likér  becherovka 
a v neposlední  řadě  i křišťálový 
globus,  cena  udělovaná  v rámci 
Mezinárodního  filmového  festi-
valu Karlovy Vary.

  Více na straně 3 Ministr Milan Chovanec s krajským policejním ředitelem Oldřichem Tomáš-
kem a generálním ředitelem hasičů Drahoslavem Rybou. 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Chirurgická  ambulance 

s rentgenem  a také  interní 
ambulance by měla začít zno-
vu  sloužit  pacientům  v Ma- 
riánských  Lázních.  Plánuje 
to nový většinový majitel ma-
riánskolázeňské  nemocnice 
Jakub  Zavoral.  Následovat 
by  mělo  vzkříšení  interního 
oddělení  s dvěma  desítkami 
lůžek. V plánu jsou i stavební 
úpravy. 

MNICHOV
Poštovní pobočka se po ví-
ce než  čtyřech  letech  vrátila 
do Mnichova. Prostory v by-
tovém domě nechala obec na 
své náklady zrekonstruovat.

PRAMENY
Na čtyři klesl po neshodách 
kvůli  chystané  výstavbě  stá-
čírny minerálních vod počet 
zastupitelů  v Pramenech. 
Nejzadluženější  obec  v kraji 
tak  čekají  předčasné  volby. 
Vybírat  nové  zástupce  bu-
dou  lidé  pravděpodobně  už 
na podzim.

KYNŠPERK
Nové  dětské  hřiště  s horo-
lezeckou  stěnou,  domkem 
a houpačkou  otevřeli  v Kyn-
šperku nad Ohří na náměstí 
SNP. Náklady na nové herní 
prvky a další úpravy dosáhly 
660 tisíc korun. 

AŠ
Cyklotour  Na  kole  dětem 
vedená  legendárním  jezd-
cem  na  vysokém  kole  Jose-
fem  Zimovčákem  vyrazila 
na  1358  kilometrů  dlouhou 
pouť  z Aše  až  do  Bruntálu. 
Akce, ke které se může kdo-
koliv  připojit,  se  svým  cha-
rakterem  a rozsahem  řadí 
mezi  významné  projekty  na 
podporu  onkologicky  ne-
mocných dětí.
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Malebnou  a hlavně  bezpečnější 
trasu  podél  řeky  Ohře  mohou  nyní 
využít cyklisté projíždějící od Doub-
ského mostu až ke Svatošským ska-
lám.  Dlouho  očekávanou  část  pá-
teřní  Cyklostezky  Ohře  slavnostně 
otevřeli  náměstek  hejtmana  Jakub 
Pánik a primátor Karlových Varů Pe-
tr Kulhánek.
Trasa 2,2  kilometru nového úseku 

vede od Doubského mostu levobřež-

ní nivou na břehu řeky Ohře, pokra-
čuje do ulice U Brodu a místní  částí 
Tašovice po nově vybudované komu-
nikaci k jižnímu konci zahrádkářské 
kolonie.  Přes  dřevěnou,  80  metrů 
dlouhou  lávku,  která  stezku  spojuje 
s pravým břehem v Doubí, pokračuje 
po  stávající  cyklotrase  ulicí  Svatoš-
ská. „Nově vybudovaný úsek umožní 
cyklistům vyhnout se velmi frekven-
tované  silnici  ve  směru  z Karlových 

Varů  na  Plzeň  s intenzivní  kamio-
novou  dopravou  a výrazným  stou-
páním.  Trasa  je  daleko  bezpečnější, 
to vidím jako největší přínos,“ uvedl 
náměstek hejtmana Jakub Pánik.
Na  výstavbu  cyklostezky  získal 

Karlovarský  kraj  85  procent  celko-
vých nákladů stavby z Regionálního 
operačního  programu Severozápad. 
32 milionů na předfinancování pro-
jektu  poskytlo  město  Karlovy  Vary, 

které  se  také  bude  starat  o údržbu 
nového  úseku.  „Jde  o předposlední 
část Cyklostezky Ohře na území Kar-
lových  Varů,  která  je  velmi  důležitá 
pro  síť  cyklotras  plánovaných  v na-
šem  generelu  cyklodopravy.  Nyní 
budeme  řešit  průjezd  přes  město, 
tak  aby  cyklostezka  pokračovala  až 
k obchodnímu  centru  Varyáda,  kde 
se  napojí  na  další  úsek,“  uvedl  Petr 
Kulhánek.

Úsek cyklostezky od Doubského mostu 
do Svatošských skal už slouží cyklistům

Kraj podpoří chovatele 

drobných zvířat 

I letos  získá Český  svaz  cho-
vatelů od Karlovarského kraje 
dotaci  ve  výši  50  tisíc  korun. 
Peníze  využijí  místní  organi-
zace na pořádání výstav drob-
ného  zvířectva,  které  jsou  ka-
ždoročně hojně  navštěvovány. 
Z příspěvku  bude  podpořena 
i činnost  kroužku  mladých 
chovatelů  a údržba  areálů. 
Karlovarský kraj  spolupracuje 
s Českým  svazem  chovatelů 
od  roku 2011. V současné do-
bě má organizace několik tisíc 
členů.  Ti  se  starají  výhradně 
o čistokrevná  zvířata,  s nimiž 
se  pravidelně  účastní  přehlí-
dek doma i v zahraničí.

S natáčením v Brazílii

pomůže zaměstnanec 

krajského úřadu

Až  do  daleké  Brazílie  zavede 
televizní  diváky  úředník  Pavel 
Vaculík.  Česká  televize  si  ho 
jako  odborníka  vyžádala  do 
svého  štábu,  s nímž  bude  pří-
mo v brazilské Curitibě natáčet 
dokument ze seriálu České sto-
py.  Snímek  přiblíží  neobyčejný 
život  a dílo  Vladimíra  Kozáka. 
Proslulý  etnolog  publikoval 

vědecké  práce  a poznatky  v re-
nomovaných  odborných  ča-
sopisech  a jako  první  natočil 
barevné  filmy  o amazonských 
indiánech.  Kromě  toho  mode-
loval busty indiánů a namaloval 
pozoruhodné obrazy s výjevy ze 
života dnes již vyhynulých kme-
nů.  Pavla  Vaculíka  z krajského 
úřadu  považuje  Česká  televize 
za  experta,  bez  jehož  znalostí 
a kontaktů  by  dokument  ne-
mohl vzniknout. Dokonce snad 
jako  jediný  ví,  kde  se  nachází 
etnologovy  ostatky  a kde  stojí 
jeho někdejší dům. 

Krajský dětský domov 

pečuje o nejmenší

svěřence už 60 let

Významné  výročí  oslaví 
v červnu  Krajský  dětský  do-
mov pro děti do 3  let v Karlo-
vých Varech.
Institucí za dobu její šedesá-
tileté  existence  prošly  stovky 

dětí. Nyní jich v domově pobý-
vá 36, stará se o ně 27 zdravot-
ních sester, dvě lékařky, fyzio-
terapeuti a psychologové.
Snahou  personálu  je  dětem 
vytvořit  prostředí,  které  se  co 
nejvíce  podobá  tomu  rodin-
nému. V letošním roce domov 
čekají  stavební  úpravy.  Díky 
financím  od  Karlovarského 
kraje  provede  za  3,5  milionu 
korun  výměnu  oken,  za  2,2 
milionu zřídí  evakuační výtah 
a za  zhruba  550  tisíc  korun 
zrekonstruuje pokoj se sociál-
ním zařízením pro matku a dí-
tě.  Domov  se  daří  postupně 
zvelebovat i díky sponzorským 
darům.

Karlovarský kraj 

přispěje na drobné

vodohospodářské akce

Stejně  jako  v minulých  le-
tech  i v tomto  roce  získají 
obce  v regionu  dotace  na 
realizaci  drobných  vodohos-
podářských  staveb.  Pokud  to 
schválí  Zastupitelstvo  Kar-
lovarského  kraje,  rozdělí  si 
mezi  sebou  celkem  14,6  mi-
lionu  korun.  Dotační  titul  je 
určen  všem malým  obcím  do 
dvou tisíc obyvatel, popřípadě 
i částem  větších  obcí  do  pěti 
set  obyvatel,  které  nesplňují 
kritéria  ostatních  dotačních 
programů.  O příspěvek  letos 
projevilo  zájem  sedm  žadate-
lů. Podpořena bude například 
výstavba  vodovodu  v Krás-
ném  Jezu  u Bečova,  v Dražo-
vě a Hlinkách na Karlovarsku 
nebo  vybudování  kanalizace 
v Pomezí  nad  Ohří  na  Cheb-
sku.

CO VÁS ZAJÍMÁ
Informace z Krajského úřadu

V polovině  příštího  roku  se  roz-
hodne,  zdali  bude  „Hornická  kul-
turní  krajina  Erzgebirge/Krušno-
hoří“ zapsána na Seznam světového 
dědictví  UNESCO.  Čím  je  tak  vý-
jimečná,  že  by  se mohla  objevit  po 
boku  takových  velikánů,  jako  jsou 

třeba  egyptské  pyramidy  či  athén-
ská akropole? 
Nikde na světě není pohoří, které 

by  mělo  takový  význam  pro  rozvoj 
hornictví  a hutnictví  jako  Krušné 
hory. Díky  neobyčejné  rozmanitos-
ti  nerostných  surovin,  které  se  zde 

soustavně  dobývaly  po  dobu  více 
než  800  let,  se  na  obou  stranách 
česko-německé  hranice  vytvořila 
unikátní kulturní krajina. Hornictví 
zde  formovalo  nejenom  samotnou 
přírodu, ale také architekturu, umě-
ní,  politiku  či  ekonomiku.  Světový 

význam Krušných hor spočívá i v je-
jich  obrovském  přínosu  pro  rozvoj 
věd  a báňského  školství,  pro  vývoj 
mincovnictví  a měnových  systémů 
či pro  zavádění nových  řemeslných 
a průmyslových  výrob.  Těžba  ne-
rostných  surovin  pak  také  ovlivňo-
vala zvyklosti a tradice, které se daří 
dodržovat dodnes. A konečně výraz-
ným  specifikem  zdejšího  hornictví 
je i jeho přeshraniční charakter, jenž 
je  dosud  v kontextu  světového  dě-
dictví ojedinělý. 
V žádosti  o zápis  „Hornické  kul-

turní  krajiny  Erzgebirge/Krušno-
hoří“ na Seznam světového dědictví 
UNESCO  nefigurují  Krušné  hory 
jako  celek,  ale  jejich  jedinečnost 
je  ilustrována  pomocí  pečlivě  vy-
braných  příkladů.  Jsou  to  nejenom 
hornické  nebo  stavební  památky, 
ale  i soubory památek nebo dokon-
ce krajinné areály. Celkem se  jedná 
o 85  míst,  z toho  je  79  v Sasku  a 6 
v Čechách. „Mohlo by se zdát, že po-
díl českého Krušnohoří  je  jen malý, 
ale zdání klame. Zatímco saské pa-
mátky mají většinou jen malý plošný 
rozsah,  ty,  které  reprezentují  české 
Krušnohoří v Ústeckém a Karlovar-
ském kraji,  jsou rozlohou zpravidla 
podstatně větší,“ uvedl ředitel obec-
ně  prospěšné  společnosti  Monta-
nregion  Krušné  hory  –  Erzgebirge 
Michal  Urban.  Konkrétně  mezi  ně 
patří  tři  rozsáhlé  krajinné  památ-
kové  zóny,  a to  Hornická  kulturní 
krajina  Jáchymov,  Hornická  kul-
turní  krajina Abertamy  – Boží Dar 
– Horní Blatná a Hornická kulturní 
krajina  Krupka. Následují  tři men-
ší,  a sice Hornická  krajina Mědník, 
Areál  vápenky  v Háji  u Loučné  pod 
Klínovcem  a Rudá  věž  smrti  u Vy-
kmanova. 
Seznam  světového  dědictví 

UNESCO  v současnosti  zahrnuje 
1007  lokalit,  z nichž  jen 31  je přes- 
hraniční. Zápis na něj je jedinečnou 
šancí,  jak náš region přiblížit  lidem 
na celém světě a dát mu tak nové im-
pulzy pro jeho další rozvoj.

Krušné hory mají namířeno
na seznam UNESCO 

Veřejná  ochránkyně  práv  An-
na  Šabatová  navštívila  začátkem 
června Karlovarský kraj. Prohléd-
la si Domov se zvláštním režimem 
Matyáš v Nejdku, čas  si našla  i na 
setkání s občany v krajské knihov-
ně.
„Hlavní  smysl  naší  návštěvy  je 

seznámit  se  s Karlovarským  kra-
jem.  Jednak  s úřady,  s těmi  ko-
munikujeme  pokud  si  lidé  u nás 
stěžují. A hlavně se chceme setkat 
s občany.  Ti  si  mohou  promluvit 
s právníky,  nemusí  to  posílat  pí-
semně. My tu možnost máme sice 
v Brně,  ale  Brno  je  daleko,“  řekla 
Anna Šabatová.
Občanům  byli  k dispozici  práv-

níci,  kteří  radili  přímo  v areálu 
Krajského úřadu. Večer pak násle-
dovalo další  setkání  ombudsman-
ky  s veřejností,  tentokrát  formou 
interaktivního divadla.  „Tématem 
je  vždy  nějaký  palčivý  problém, 
s nímž se lidé často setkávají. Ten-
tokrát jsme se zaměřili na obtěžo-
vání hlukem.
Ombudsmanka neskrývala, že  ji 

při každé návštěvě doprovází  tým 
právníků. Ti navštívili gymnázium 
v Sokolově,  kde  zapojili  studenty 

do interaktivní hry. Jak uvedla Ša-
batová,  cílem  je,  aby  si mladí  lidé 
odnesli právní poučení. 

Anna Šabatová vyslechla,
co lidi v regionu trápí

Rada  hospodářské  a sociál-
ní  dohody  Karlovarského  kraje 
(RHSD  KK)  se  25.  května  sešla 
na  své  11.  mimořádné  plenární 
schůzi,  aby  znovu  obnovila  svou 
činnost  a v dialogu mezi  zaměst-
navateli,  odbory  a zástupci  vede-
ní kraje diskutovala o jeho aktuál-
ních problémech. 
„Jsem  rád,  že  krajská  tripartita 

funguje,  znát  názory  a potřeby 
našich  partnerů  je  důležité  pro 
další  směřování  rozvoje  kraje,“ 
řekl k tomu nový předseda RHSD 
Karlovarského  kraje  a hejtman 
Martin Havel. Po delegování  no-
vých  zástupců  jednotlivých  part-
nerů se krajská tripartita věnova-
la  současnému  stavu  zaměstna-
nosti  v regionu,  tématu  krajské 
dálniční  známky  nebo  rozšíření 
působnosti  vládního  zmocněnce 
pro  Moravskoslezský  a Ústecký 
kraj  i na  Karlovarský  kraj,  kon-
krétně  na  region  Sokolovska. 
Další oblastí pro diskuzi byla také 
finanční podpora vzniku průmys-
lových zón ze strany státu.

Tripartita  přivítala,  že  zákono-
dárná  iniciativa  Karlovarského 
kraje  v podobě návrhu novely  zá-
kona o pozemních komunikacích, 
na  jejímž základě by měla být za-
vedena  krajská  dálniční  známka, 
prošla  v Poslanecké  sněmovně 
PČR prvním čtením, a má tak na-
dále  šanci  na  přijetí.  „Chtěl  bych 
připomenout,  že  první  myšlenka 
krajské  dálniční  známky  vznikla 
na  půdě  krajské  tripartity.  Proto 
jsme  dnes  požádali  všechny  po-
slance a senátory  zvolené  za Kar-
lovarský  kraj,  aby  se  v další  části 
legislativního  procesu  zasadili 
o přijetí  tohoto  návrhu,  a hlavně 
pak  o prosazení  vzniku  krajské 
dálniční  známky,“  dodal  člen 
předsednictva  RHSD  KK  a ná-
městek  hejtmana  Miloslav  Čer-
mák.
Dalším  důležitým  tématem  by-

lo  rozšíření  působnosti  vládního 
zmocněnce  pro Moravskoslezský 
a Ústecký  kraj.  Ten  sice  s Karlo-
varským krajem i krajskou tripar-
titou  již  spolupracuje,  ale  zatím 

bez  oficiálního  pověření,  které 
v podobě  usnesení  přislíbila  vlá-
da. Do  doby  oficiálního  pověření 
se vládní zmocněnec zatím nemů-
že  Karlovarskému  kraji  a přede-
vším Sokolovsku  jako  strukturál-
ně  postiženému  regionu  věnovat 
naplno.  Krajská  tripartita  proto 
pověřila  svého  předsedu Martina 
Havla a náměstka hejtmana Milo-
slava Čermáka, aby napsali dopi-
sy předsedovi vlády, ve kterých ho 
požádají o naplnění tohoto slibu.
Pro  kraj  neméně  důležitá  je  i fi-

nanční podpora vzniku průmyslo-
vých zón. Na základě přijetí novely 
zákona  o investičních  pobídkách 
se  otvírá  možnost  poskytovat 
u vybraných  zón  pobídku  ve  výši 
300  tisíc  korun  na  jedno  pracov-
ní  místo.  Krajská  tripartita  svým 
usnesením opět  požádala  poslan-
ce a senátory zvolené za Karlovar-
ský kraj, aby udělali maximum pro 
získání těchto prostředků do Kar-
lovarského  kraje,  prioritně  pak 
zejména na Sokolovsko, kde funk 
ční průmyslové zóny citelně chybí. 

Rada hospodářské a sociální
dohody v kraji opět funguje 
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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:
Dalo by se říct, že náhoda... V pod-
statě školu zdravotnického záchra-
náře  jsem začal  studovat  s tím,  že 
chci  pracovat  u Horské  služby. 
Tenkrát  ale  byl  bohužel  pořadník 
dost  obsazený  a čekací  doba  neú-
měrně dlouhá. Nakonec  jsem měl 
to  štěstí,  že  jsem  mohl  nastoupit 
na  uvolněné  místo  k záchranné 
službě, kde pracuji  od  roku 1998. 
Od roku 2008 jsem pak začal pra-
covat  u Hasičského  záchranného 
sboru Karlovarského kraje jako vý-
jezdový hasič. Zkušenosti  získané 
u záchranné  služby  mohu  předá-
vat příslušníkům na směně v rámci 
pravidelného školení. A u záchran-
né  služby,  kde  jsem  stále  zůstal 
jako  záchranář,  mohu  předávat 
zkušenosti  ze  zásahů hasičů. Prá-
vě  spolupráce  mezi  hasiči  a zdra-
votnickými  záchranáři  je  nejužší 
v rámci  integrovaného  záchran-
ného  systému  a každá  vzájemná 
zkušenost je tak velkým přínosem.

Můj první výjezd/zásah: 
První  zásah  jako  záchranář  si  pa-
matuji  docela  přesně.  Jednalo  se 
o nahlášené  bezvědomí. Na místě 
jsme poté zjistili, že pacient se léčí 
s onemocněním  diabetes  mellitus 
a bezvědomí  je  způsobené  nízkou 
hladinou cukru. Po nitrožilním po-
dání glukosy nabral pa cient plné-
ho vědomí. Byl poučen a ponechán 
na  místě.  Sice  se  nemusí  zdát, 
že  by  mohlo  jít  i nějak  výjimečně 
dramatický výjezd, ale důležité  je, 
že  dopadlo  dobře  a dokázali  jsme 
pomoct. 

Případ, který se mi vryl do pa-
měti:
Případ,  který  mě  vážně  dojal 
a povzbudil  v další  činnosti,  bylo 
nalezení  podchlazených  dvojčat 
v bedýnce  od  zeleniny  zabalených 
do  deky.  Po  ošetření  novorozen-
ců  a převozu  do  nemocnice  nás 
zajímal  jejich  další  osud.  Vzhle-
dem  k media  lizaci  zůstali  spolu 
a byli  umístěni  do  pěstounské 
rodiny. Jména dostali po dvou za-
chráncích,  Radek  a Roman.  Ka-
ždý  výjezd,  kdy  je  potřeba  pomoc 
dítěti  a navíc  takhle  malému,  je 
psychicky  velmi náročný. Když  se 
vše zvládne, je to velký impuls pro 
další práci. 
 
Co mě má práce naučila:
  Zlepšila  mou  schopnost  praco-

vat  s lidmi.  Naučil  jsem  se  rych-
le  a správně  rozhodnout,  co  je 
v danou  chvíli  nutné  a potřebné. 
Za  svou  praxi  jsem  viděl  mnoho 
lidských  osudů,  hodně  bolestí 
a smutku. Proto mi mé vlastní pro-
blémy  nepřipadají  moc  důležité. 
Najdou se i lidé, kteří dokážou po-
děkovat a ocenit práci, kterou jsme 
vykonali,  a to  je  další  hnací  silou 
pro pokračování v tom co dělám. 

Čemu se věnuji ve volném čase:
  Pokud  mám  volno,  trávím  pře-
devším  čas  s rodinou.  Se  svými 
dvěma  dětmi  a manželkou  jezdí-
me na výlety a snažíme se věnovat 
rekreačním  sportům,  jako  jsou 
kolo,  lyže  a dále  procházky  v pří-
rodě. Také  studuji  školu  a snažím 
se dále vzdělávat a prohlubovat své 
vědomosti. 

SERIÁL KRAJSKÝCH LISTŮ

Zachraňují naše životy

Jméno: Radek Hes 
hasič a záchranář 
Věk: 38 let
Znamení: Štír
Záchranářem od roku: 1998, hasičem od roku 2008

Zklidnění  dopravy  a bezpečnější 
průjezd  městem  by  měl  přinést  bu-
dovaný obchvat Hroznětína. Celkové 
náklady projektu dosáhnou přes 435 
milionů korun. Karlovarskému kraji 
se na akci podařilo získat evropskou 
dotaci  ve  výši  85  procent  nákladů, 
dalších více než 65 milionů jde z kraj-
ského rozpočtu.
Stavební práce zatím probíhají po-

dle  harmonogramu.  „Do  současné 
doby  se  proinvestovalo  asi  65  pro-
cent  celkové  hodnoty  stavby,  která 
dosahuje  okolo  290 milionů  korun. 
Po  dokončení  obchvatu  by  se  pod-
statně mělo ulevit obyvatelům Hroz-
nětína,  protože  podle  odhadů  tudy 
denně projede mimo jiné asi 250 ka-
mionů  a nákladních  vozů.  Intenzita 
dopravy  v místě  se  ještě  navíc  bude 
zvyšovat kvůli stavbě nové haly firmy 
WITTE Nejdek na průmyslové zóně 

v Ostrově,“ uvedl náměstek hejtma-
na  Jakub  Pánik  při  kontrolním  dni 
stavby.
Stavbu  provádí  sdružení  firem 

EUROVIA CS  a ALGON.  „Podsta-
tou  projektu  je  nová  přeložka  sil-
nice  II/221  a dalších  navazujících 
silnic v oblasti Hroznětína v celkové 
délce  cca  5,2  kilometry.  Asi  nejvý-
raznějším  prvkem  stavby  je mostní 
estakáda  v délce  140 metrů,“ uvedl 
oblastní  ředitel  společnosti  EU-
ROVIA  CS  Josef  Král.  Podle  tech-
nického  náměstka  Krajské  správy 
a údržby silnic Petra Šťovíčka je ne-
malým přínosem  stavby  také  to,  že 
se zrušily dva poměrně nebezpečné 
železniční přejezdy na trase, kde do-
cházelo  k těžkým  dopravním  neho-
dám. „Třetí přejezd se podařio zmo-
dernizovat a osadit novou světelnou 
signalizací.  V budoucnu  plánujeme 

navíc i opravy silnic navazujících na 
obchvat.  Půjde  o úseky  směrem  na 
Odeř a od Hroznětína na Velký Ryb-
ník,“ dodal.
V následujícím  období  budou 

na  mostním  objektu  dokončeny 
římsy,  hydroizolace,  osazení  zá-
chytného zabezpečovacího zaříze-
ní  a budou  dokončeny  a položeny 
konstrukční  vrstvy  vozovky  v tra-
se  přeložené  silnice  II/221.  V celé 
trase  budou  položeny  asfaltové 
vrstvy  vozovek  včetně  dopravní-
ho  značení,  bude  dokončena  vý-
stavba  druhé  okružní  křižovatky 
u masokombinátu  a úpravy  želez-
ničních přejezdů  v Hroznětíně. Ve 
spolupráci s městem Hroznětín se 
řeší dopravní omezení, čištění ko-
munikací  nebo  úprava  stávajících 
křižovatek. S dokončením stavby se 
počítá 30. září letošního roku. 

Lidem v Hroznětíně se brzy uleví,
dopravu odvede nový obchat

Zástupci klíčových institucí ovliv-
ňujících  regionální  trh  práce  dnes 
v Karlových  Varech  podepsali Me-
morandum  o partnerství  a spolu-
práci  při  přípravě  a implementaci 
Paktu  zaměstnanosti  Karlovarské-
ho kraje. 
Podpisem  memoranda  byla  za-

hájena  práce  na  stěžejním  strate-
gickém  dokumentu,  který  by  měl 
v budoucnu vést k podpoře zaměst-
nanosti  a vzdělanosti  v regionu. 
Na  jeho  přípravě  se  bude  podílet 
Karlovarský  kraj  spolu  s Radou 
hospodářské  a sociální  dohody 
Karlovarského kraje, Karlovarskou 
agenturou rozvoje podnikání, Kraj-
skou  hospodářskou  komorou Kar-
lovarského kraje, Regionální radou 
odborových  svazů  Karlovarského 
kraje, Hospodářskou  a sociální  ra-

dou Sokolovska a Krajskou poboč-
kou  Úřadu  práce  ČR  v Karlových 
Varech.
Široké  regionální  partnerství 

umožní  řešit  problematiku  za-
městnanosti  komplexněji  a systé-
mověji.  „Vysoká  nezaměstnanost 
v Karlovarském  kraji  nemá  jen 
jednu příčinu, ale je jich celá řada. 
Proto  je  potřeba  propojit  aktivity 
jednotlivých  institucí  a organizací 
a najít  efektivní  cestu, která pove-
de  k jejímu  snížení,“  uvedl  hejt-
man  Karlovarského  kraje  Martin 
Havel.
Jednou  z oblastí,  na  kterou  se 

aktéři  zaměří  je  i podpora  vzděla-
nosti.  „Díky  vzájemné  spolupráci 
se snad konečně povede koordino-
vat činnosti v této oblasti a ovlivnit 
školství  v tom  směru,  aby  rodiče 

a děti  již  na  prvních  stupních  zá-
kladních škol přemýšleli o tom, kam 
mají směřovat, kde najdou uplatně-
ní. My se jim mezitím pokusíme vy-
tvořit podmínky pro  to, aby zůstali 
u nás  v regionu,“  uvedl  předseda 
Krajské  hospodářské  komory  Kar-
lovarského kraje Josef Ciglanský.
Koordinovaná  spolupráce  mů-

že  Karlovarskému  kraji  mimo  jiné 
pomoci  i v efektivnějším  využívání 
evropských  prostředků.  Signatá-
ři  memoranda  předpokládají,  že 
k formálnímu  založení  Paktu  za-
městnanosti  Karlovarského  kraje 
dojde  nejpozději  ve  třetím  čtvrtle-
tí  tohoto  roku.  V budoucnu  by  se 
partnerská  platforma měla  rozrůst 
i o další  aktéry,  například  zástupce 
měst,  vysokých  a středních  škol  či 
neziskového sektoru.

Krajské memorandum přispěje
k podpoře zaměstnanosti 

V sobotu 6. června se v prostorách 
českého pavilonu na světové výsta-
vě EXPO 2015 konal Den Karlovar-
ského  kraje.  Návštěvníky,  kteří  si 
přišli prohlédnout unikátní expozi-
ci našeho regionu, přivítal hejtman 
Karlovarského kraje Martin Havel. 
„Je  nám  ctí,  že  Karlovarský  kraj 

může představit  to nejlepší, co má, 
ať už  se  jedná o sklářství,  produkci 
porcelánu,  lázeňství  nebo  typické 
regionální  potraviny.  Téma  vody, 
které je spojené s českou prezentací 
na  výstavě  EXPO,  je  pro  nás  jako 
stvořené,  protože  historie  léčivých 
pramenů  natrvalo  ovlivnila minulý 
i současný  život  našeho  regionu,“ 
uvedl hejtman Karlovarského kraje 
Martin  Havel,  který  současně  po-
děkoval  všem,  kteří  se  na  přípravě 
expozice podíleli.
Střídmý  a zároveň  nápaditý  kon-

cept  celé  expozice  a odvahu  kraje 
zařadit  se  mezi  šest  regionů,  které 
dokázaly  vytvořit  vlastní  originální 
prezentaci,  ocenil  i český  generální 
komisař Jiří Potužník. Expozice vzni-
kala pod vedením krajského radního 
Edmunda Janische, vedoucího odbo-
ru kultury Radima Adamce a vedoucí 
oddělení  cestovního  ruchu  Eleny 
Hávové.  Realizovala  ji  kurátorka 
Galerie umění Karlovy Vary Zdeňka 
Bílková. 

Návštěvníky hned při příchodu vítá 
projekční  stěna  z mlhy,  na  níž  jsou 
promítány  charakteristické  symboly 
regionu.  Nechybí  ani  ukázky  tra-
diční  výroby  skla  a porcelánu  a kdo 
chce, může se také dotknout nebo si 
přivonět ke koupelovým solím. Velké 
popularitě  se  těší  i lázeňské  oplatky 
a likér becherovka.
Pro  návštěvníky,  kteří  v sobotu 

zavítali  do  českého  pavilónu,  by-
la  připravena  hudební  vystoupení 
v podání západočeské skupiny Po Po 
Trio.  Během  slavnostního  zahájení 
Dne  Karlovarského  kraje  došlo  i na 
vyhlášení  soutěže,  která  probíha-

la  na  Facebooku.  Jejím  cílem  bylo 
ověřit  znalosti  soutěžících  o našem 
regionu.  Šťastným  vítězem  se  stal 
Ital  Giovanni  Tessarin,  jenž  pře-
vzal  z rukou  hejtmana  voucher  na 
sedmidenní  pobyt  v karlovarských 
lázních.
Prezentaci  Karlovarského  kra-

je  si  nenechal  ujít  ani  honorární 
konzul  České  republiky  v Milá-
ně  Giorgio  Franco  Aletti,  jemuž 
hejtman  představil  náš  region 
a společně  sledovali  film  o příro-
dě,  památkách  a zajímavostech 
z Karlovarského  kraje  s podtitu-
lem „Jeden den nestačí“.

Krajská expozice na EXPO
sklidila obrovský úspěch 

Krajští radní Petr Šindelář a Dalibor Blažek u expozice porcelánu a skla fi-
rem z Karlovarského kraje. 

Hejtman Martin Havel předává cenu vítězi soutěže o Karlovarském kraji Giovanni Tessarinovi. 

Stavbu obchvatu si prohlédl náměstek hejtmana Jakub Pánik. Na snímku s technickým náměstkem KSÚS Petrem 
Šťovíčkem. 

Pro všechny zájemce zařadila 
od 1. 6. 2015 společnost Kar-
lovarská Plynárenská do své 
nabídky i dodávky elektrické 
energie.
„Vycházíme  vstříc  požadavkům 

našich zákazníků, kteří nás v mi-
nulosti o dodávky elektrické ener-
gie sami žádali,“ vysvětluje záměr 
společnosti její prokurista Franti-
šek Pelíšek.
Smlouva  o dodávkách  elektři-

ny bude na rozdíl od konkurence 
prostá  smluvních  pokut,  sank-
cí  a nestandardních  poplatků. 
„Stejně  jako  u plynu  také  u do-
dávek elektřiny chceme jít cestou 
férového  obchodu  a neomezovat 

sankcemi  zákazníka  v jeho  roz-
hodování,“  vysvětluje  Pelíšek. 
„U jiných dodavatelů musí  jejich 
zákazníci  často  setrvávat  v nevý-
hodném závazku, našich zákazní-
ků se to ale netýká. S námi budou 
schopní skutečně řešit své dodáv-

ky  online.  Pokud  totiž  zákazník 
bude  spokojený  s naší  službou, 
nebude  mu  zapotřebí  měnit  do-
davatele.“
Na  trhu  s elektřinou  existuje 

řada  subjektů,  kteří  se  různými 
a ne vždy zcela průhlednými způ-
soby  snaží  klienty  nalákat,  touto 
cestou  Karlovarská  Plynárenská 
určitě  nepůjde.  „Snažíme  se  vy-
cházet vstříc potřebám zákazníků 
především  v našem  okolí  a tady 
je nejlepší referencí přímá zkuše-
nost  jejich přátel,  sousedů  či  ob-
chodních partnerů. My máme  tu 
zkušenost, že právě to  je nejlepší 
způsob  jak  navázat  obchodní 
vztah, který přetrvá léta,“ uzavírá 
prokurista Karlovarské plynáren-
ské. 
Zákazníci  nás  mohou  oslovit, 

kontakty najdou na našich interne-
tových stránkách www.kvplyn.cz.

Plyn a elektřina, které se vám vyplatí



Vlaky z Aše do Selbu vyrazí už letos
Práce na obnovení  železničního 

spojení  z Aše  do  bavorského  Sel-
bu  jsou  v plném  proudu.  Potěši-
telné je, že veškeré práce na české 
i německé části této stavby probí-
hají dle plánu.
Na  našem  úseku  se  už  pracu-

je  delší  dobu,  hotovo  zde má  být 
koncem června. Dokončen nebu-

de  zabezpečovací  systém,  který 
se nainstaluje až v době, kdy bude 
hotova  stavební  část  projektu 
v Německu.
Na německém úseku  se už  rov-

něž  vyměňuje  kolejový  svršek, 
pracuje  se  na  přemostění  silnič-
ního  obchvatu  obce  Erkersreuth 
(řidiči  jedoucí po silnici do Selbu 

kvůli  tomu projíždějí  kolem stav-
by  zúženou  vozovkou  sníženou 
rychlostí).
Na  schůzce  zazněla  také  nová 

informace  týkající  se  budoucího 
provozu železnice – mělo by dojít 
k navýšení počtu vlaků z původní-
ho počtu osmi párů na devět.
Vše  směřuje  k tomu,  že  13.  12. 

2015,  jak bylo před časem naplá-
nováno,  s novým  jízdním  řádem 
začne i pravidelný provoz na trati 
Cheb - Aš - Selb - Hof. Stane se tak 
v roce, ve kterém si připomínáme 
150. let od zprovoznění železniční 
trati Cheb - Aš - Hof.
V Selbu byl  zatím okrajově pro-

jednán způsob slavnostního zahá-
jením  provozu,  bližší  informace 
budou známy až v průběhu  roku. 
Jisté  ale  je,  že  i letos,  stejně  jako 
loni, se v Aši uskuteční část oslav 
Dne  železnic  (dne  19.  9.  2015), 
kdy na ašské nádraží dorazí parní 
lokomotiva.  Program  Dne  želez-
nic  je opět připravován  s naší  zá-
kladní uměleckou školou.
Za město Aš  se  jednání  v Selbu 

zúčastnil místostarosta Pavel Kle-
páček.  Další  schůzka  k přeshra-
ničnímu  železničnímu  spojení 
se  uskuteční  v polovině  července 
v Aši.
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Od  nového  školního  roku  začne 
v Sokolově  fungovat  konzultační 
středisko  Fakulty  elektrotechnické 
Západočeské  univerzity  v Plzni.  Po-
kud to schválí krajské zastupitelstvo, 
na zajištění výuky půjde téměř jeden 
milion korun. 
Karlovarský  kraj  navazuje  na  loň-

ský úspěch, kdy se v Sokolově poda-
řilo otevřít konzultační středisko Fa-
kulty strojní Západočeské univerzity 
v Plzni. Ke studiu bakalářského pro-
gramu  Strojní  inženýrství  se  tehdy 
zapsalo  56  zájemců.  V novém  škol-
ním  roce  budou  moci  studenti  na-
vštěvovat další bakalářský program, 
a sice Aplikovanou elektrotechniku.
„Fakulta  elektrotechnická  získá 

celkem  683  tisíc  korun  na  úhradu 
nákladů  souvisejících  s organizací 
a personálním  zajištěním  výuky.  In-
tegrované  střední  škole  technické 
a ekonomické  pak  přispějeme  283 
380 korun na výdaje spojené s provo-
zem konzultačního střediska,“ uvedl 
hejtman Karlovarského kraje Martin 
Havel.
Výuka bude probíhat na Integrova-

né  střední  škole  technické  a ekono-
mické jedenkrát za dva týdny, v pátek 
a v sobotu.  Po  ukončení  semestru 
bude  následovat  týdenní  praktické 
soustředění  v plzeňských  laborato-
řích.

PŘEDSTAVUJEME DOBROTY Z REGIONU
Další  ze  série  receptů,  které 

vycházejí  z historie  společných 
vazeb  sasko-českého  pohraničí 
a z tradiční  krušnohorské  kuchy-
ně,  jsou  pagáče  s kysaným  zelím 
(„Pogatsch mit Sauerkraft“).

Suroviny:
300 g hladké mouky, 1 prášek do 

pečiva,  250  g másla,  250  g měk-
kého  tvarohu,  250  g  kysaného 

zelí bez nálevu, sůl. Na potření 3 
žloutky a trochu kmínu na posyp.

Recept:
Mouku smícháme s práškem do 

pečiva, přidáme nakrájené máslo 
a vytvoříme  sypkou  hmotu.  Po-
tom  přidáme  tvaroh,  kysané  zelí 
nakrájené nadrobno, sůl a vypra-
cujeme  těsto. Mísu  s těstem  pře-
kryjeme potravinovou  fólií  a ulo-

žíme na 2 hodiny do lednice.
Těsto  vyválíme  na  plát  o síle  1 

cm a vykrájíme na kolečka. Každé 
kolečko  nařízneme  na  povrchu 
do  mřížky,  potřeme  rozšlehaný-
mi  žloutky  a posypeme  kmínem. 
Pečeme  na  pečicím  papíře  v pře-
dehřáté troubě na 180 stupňů asi 
20 minut, dokud pagáče nezezlát-
nou.

V kraji se rozšíří
možnosti studia

Knihovny  nebo  oddělení  kniho-
ven, které půjčují hračky a další po-
můcky  pro  rozvoj  dětských  doved-
ností,  jsou  v zahraničí  označovány 
jako TOY Libraries. Hračky jsou zde 
půjčovány zdarma, a to  jak pro hru 
v knihovně, tak i domů. Fond je roz-
dělen do kategorií podle věku dítěte 
a podle typu hračky nebo hry – hrač-

ky  rozvíjející  představivost,  mode-
ly,  hudební  nástroje,  stavebnice, 
hračky pro rozvoj tělesné zdatnosti, 
hračky  pro  nemluvňata,  hry  a pu-
zzle,  panenky,  počítačové  výukové 
programy atd. 
Také  oddělení  pro  děti  Krajské 

knihovny Karlovy Vary  se  chce  stát 
takovou  Toy  Library  –  hravou  kni-
hovnou  s vlastní  Lékotékou.  Proto 
pro své nejmladší uživatele pořídila 
díky  podpoře  Konta  Bariéry,  sou-
bor her a pomůcek napomáhajících 
zdravému  mentálnímu  rozvoji  dí-
těte.  Slovo  „Lékotéka“  pochází  ze 
švédštiny – Skandinávie byla v půj-
čování hraček průkopníkem.
 Lékotéka v krajské knihovně je za-

měřena pro děti od 2 do 15 let se spe-
cifickými vzdělávacími potřebami či 
zdravotním  postižením  (sluchové, 
tělesné,  zrakové,  mentální  posti-
žení,  vady  řeči,  autismus,  poruchy 

učení  atd.).  Knihovna  se  tak  stane 
informačním  centrem  pro  rodiče 
těchto  dětí  a pomůže  jim  zoriento-
vat  se  v nabídce  těchto  pomůcek 
a vybírat  ty  nejvhodnější  pro  jejich 
děti.  Lékotéka  považuje  hru  za  dů-
ležitou část dětské zkušenosti, která 
umožňuje  poznání,  rozvíjí  všechny 
typy dovedností a je zdrojem emoci-
onálních zážitků. 
„Všechny  pomůcky  v naší  Léko-

téce  rozvíjejí  fantazii,  tvořivost, 
zručnost,  napomáhají  k rozlišování 
barev  a tvarů,  procvičují  přesnost, 
jemnou  motorku,  zlepšují  postřeh, 
logické  myšlení,  apod.“,  říká  Bar-
bora  Čihařová,  vedoucí  oddělení 
pro  děti,  která  nápad  na  vytvoření 
Lékotéky  do  knihovny  přinesla, 
a dále uvádí: „Jedná se o nejrůznější 
skládanky,  puzzle,  zvukové  knihy, 
kreslící  tabulky,  společenské  hry, 
maňásky a podobně.“

Krajská knihovna otevřela
nově pro děti Lékotéku

Pokračuje stavba krytu lineárního
urychlovače v chebské nemocnici
Pacienti  s onkologickým  onemoc-

něním  se  dočkají  přímo  v regionu 
kvalitnější  péče.  Karlovarský  kraj 
úspěšně  pokračuje  ve  stavbě  krytu 
pro  lineární  urychlovač  v chebské 
nemocnici.  Přístroj,  který  patří  ke 
světové  špičce,  bude  lidem  sloužit 
od příštího roku. 
Prioritou  Karlovarského  kraje  je, 

aby  obyvatelé  s onkologickým  one-
mocněním  nemuseli  dojíždět  desít-
ky,  někdy  i stovky  kilometrů  daleko 
a mohli  se  léčit  přímo  v regionu. 

Z tohoto  důvodu  zahájil  v prosin-
ci  minulého  roku  stavbu  krytu  pro 
lineární  urychlovač  v Nemocnici 
Cheb.  Zdejší  onkologické  oddělení 
je jediné v kraji a vzhledem ke končí-
cí životnosti stávajícího přístroje mu 
hrozilo  uzavření.  Celkové  náklady 
projektu  se pohybují  okolo 29 mili-
onů  korun.  Stavbu  realizuje  firma 
Metrostav.
„V současné době je proinvestová-

no  asi  49  procent  z celkové  částky. 
Dokončena byla hrubá stavba objek-

tu  a nyní přichází na  řadu  instalace 
rozvodů vody, topení, vzduchotech-
niky apod. Kromě toho se také pra-
cuje na střeše a na zajištění okolí bu-
dovy pomocí gabionových opěrných 
stěn,“  uvedl  náměstek  hejtmana 
Karlovarského kraje Jakub Pánik.
Na červen je naplánována montáž 

strojoven,  rekonstrukce  výmění-
kové  stanice  či  například  umístění 
spe- ciálních protiradonových dveří. 
Stavba krytu by měla být hotova do 
konce července. 

Operátorské pozice – závod v Chodově
Společnost LINCOLN CZ je členem mezinárodní skupiny SKF. Vy-
rábí centrální mazací systémy, které mají široké využití v různých 
odvětvích průmyslu, zejména ve strojírenství, těžařství a také v 
energetickém a zpracovatelském průmyslu. 
Jsme jedním z nejdynamičtěji rostoucích zaměstnavatelů v Karlo-
varském kraji s dlouhou tradicí.

V současné době hledáme nové spolupracovníky na pozice
• Operátor montáží
• Operátor skladu
• Operátor obrobny 

Co společnost LINCOLN CZ uchazečům nabízí?
• zázemí silné úspěšné společnosti s dvacetiletou tradicí na 

českém průmyslovém trhu 
• zajímavou práci v moderně vybaveném příjemném pracov-

ním prostředí 
• mladý pracovní kolektiv a přátelskou atmosféru
• možnost dalšího osobního rozvoje 
• finanční ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení 

V případě, že Vás tato nabídka zaujala, prosím, zašlete nám Váš 
strukturovaný životopis a motivační dopis v českém jazyce na 
e-mail: chodov@skf.com

LINCOLN CZ s.r.o.
SKF Industrial Market, Vintířovská 1084, Chodov, 357 35

www.skf.cz, tel.: 352 355 999



o  Výhodný dodavatel plynu a elektřiny
o  Bez skrytých poplatků a sankcí!
o  PROGRAM BENEFITŮ s výhodami pro Vás
o  Servisní tým plynových zařízení v regionu

Ušetřete

s námi

až 30%

nákladů.

606 939 959     www.kvplyn.cz
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Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: 
Židovský hřbitov 
v Drmoulu 

Výhercům, kterými jsou 
Jaroslav Pinc z Horního 
Slavkova, Marie Chárová 
z Mariánských Lázní 
a Anna Kolešová z Nejdku, 
gratulujeme. Zasíláme jim 
publikace o našem kraji. 

 Historicky cenné stavby v obci 
nedaleko Chebu, která je ves-
nickou památkovou rezervaci. 
Uvnitř domu z roku 1751 je dnes 
zřízeno muzeum s expozicí 
zemědělského nářadí, nástro-
jů a nábytku z 18. - 20. století. 
Mimo to je tu k vidění stálá pro-
dejní výstava obrazů, keramiky 
a dřevořezeb, příležitostně se 
také v areálu pořádají koncerty 
a divadelní představení. 

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou 
posílejte do 3. 7. 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.

Kouzelné světy
Karla Zemana

Výstava  v Interaktivní  galerii 
Becherova vila přibližuje kouzel-
ný  svět  režiséra-vizionáře  Karla 
Zemana,  jehož  filmy  Vynález 
zkázy,  Ukradená  vzducholoď 
nebo  Na  kometě  patří  svou  ne-
zaměnitelnou  poetikou  často 
inspirovanou dílem Julese Verna 
ke  zlatému  fondu české kinema-
tografie.  Výstavu  originálních 
kostýmů  a doplňků  ze  Zemano-
vých  filmů  připravilo  Barrandov 
Studio  ve  spolupráci  s Muzeem 
Karla Zemana.
Od 4. 7. do 30. 8. 2015

Výstava 
1. světová válka

Muzeum Nejdek pořádá od 25. 
6. do 27. 9. 2015 výstavu 1. svě-
tová  válka.  Výstava  připravená 
ve  spolupráci  s Muzeem  Soko-
lov  reflektuje  události  a průběh 
této  události  ze  známých  úhlů 
pohledu  –  rakousko-uherského, 
světového a regionálního. Velkou 
válku  výstava  přiblíží  prostřed-
nictvím  infopanelů,  množstvím 
fotografií,  vystavených  zbraní 
i různých  vyznamenání.  Nebude 
chybět  ani  figurína  prostého  vo-
jáka. 
Vernisáž 25. června v 17 hodin.

Václav Špála
Nemaluji krajinu, 

ale sebe 
V letohrádku  Ostrov  budou 

od  12.  7.  k vidění  obrazy  malí-
ře  Václava  Špály  (1885-1946), 
osobnosti  české  meziválečné 
avantgardy. V jeho typické modré 
barevnosti,  a to  v krajinomalbě, 
figurálních  výjevech  a květino-
vých  zátiších.  Vystavena  budou 

díla z bohatých sbírkových fondů 
Galerie umění Karlovy Vary. 
Zahájení výstavy v rámci Histo-

rického pikniku, potrvá do 16. 8. 
2015.

Láznění
Tradiční festival plný hudby, pi-

va, zábavy, soutěží, stánků začíná 
na  mariánskolázeňském  koupa-
lišti  LIDO  v sobotu  26.  6.  od  12 
hodin, potrvá do neděle. Vystou-
pí zpěvačka Lenny, skupiny Zrní, 
Babahed,  Poletíme,  Mandrage, 
Znouzecnost, 100°C, The Covers 
a Zajíc Company.
 

Horkýže Slíže
Tři sestry

V amfiteátru v Lokti se 11. 7. od 
18.  hodin  koná  Koncert  sloven-
ských  celebrit  a známé  kultovní 
pražské punk rockové kapely - Tři 
sestry.  Přestože  nitranský  punk 
rockový kvartet je znám smyslem 
pro  humor,  nadsázkou  a recesí, 
přípravy na  tour bere  se  vší  váž-
ností.
Nasazení,  drive,  energie  a ko-

munikace  s fanoušky  jsou  pro 
kapelu  na  koncertech  samozřej-
mostí po celých dvacet let a bude 
tomu tak i tentokrát.

Katapult
V rámci Retro Tour 2015 zavítá 

do přírodního amfiteátru v areálu 
Krajinné  výstavy  v Chebu  legen-
dární rocková formace Katapult, 
která letos slaví čtyřicet let trvání 
své existence.
Koncert začíná 11. 7. v 19 hodin.

Balada pro banditu
Divadlo  A.  Dvořáka  Příbram, 

v hlavních  rolích:  Anna  Fixová, 
Pavel Batěk.
Na nádvoří hradu Loket  se 16. 

7.  od  21  hodin  odehraje  nesmr-
telný  příběh  Nikoly  Šuhaje  lou-
pežníka, který fascinuje diváky už 
od 70. let, kdy byl po prvé uveden 
na  jevišti  a později  zfilmován. 
Nechte  se  vtáhnout  do  děje,  ve 
kterém nechybí láska a zrada, ale 
ani  krásné  písně  zahrané  živou 
kapelou.  V nádherných  kulisách 
nádvoří  hradu  Loket  bude  tento 
příběh  opravdu  neopakovatel-
ným zážitkem.

Kamila Štanclová,

Dušan Kállay

Výstava,  která  začíná  v karlo-
varské Galerii Drahomíra 2. čer-
vence v 17 hodin, představuje vý-
běr z grafických děl významných 
slovenských autorů, manželů Ka-
mily Štanclové a Dušana Kállaye.
Malířka, grafička a ilustrátorka 

Kamila Štanclová studovala v le-
tech 1965–1971 na Vysoké škole 
výtvarných  umění  v Bratislavě 
u prof. Dezidera Millyho a na Od-
dělení volné grafiky a knižní ilus-
trace  u prof.  Vincenta  Hložníka. 
Za  své  práce  získala  přes  dvacet 
významných domácích i meziná-
rodních ocenění. V oblasti knižní 
tvorby  ilustrovala  téměř  šedesát 
knih  pro  děti  i dospělé. Ve  volné 
grafice pracuje hlavně technikou 
leptu,  věnuje  se  kresbě  jako  vol-
nému výtvarnému projevu.
Dušan  Kállay  studoval  v letech 

1966  -  1972  na  Vysoké  škole  vý-
tvarných  umění  v Bratislavě  na 
Oddělení  volné  grafiky  a knižní 
ilustrace  u prof.  Vincenta  Hložní-
ka  a na  Oddělení  figurální  kom-
pozice a krajinomalby u prof. Jána 
Želibského.  Jeho  záběr  ve  výtvar-
né  tvorbě  je  velmi  široký  -  věnuje 
se  volné  grafice,  knižní  ilustraci, 
malbě, tvorbě ex libris, poštovních 
známek  a částečně  animovanému 
filmu a plakátové tvorbě.
Od roku 1990 působí  jako profe-

sor na VŠVU v Bratislavě, kde vede 
Oddělení  volné  grafiky  a knižní 
ilustrace.

Hračky ze sbírky Aleny Pleslové 
ze  Záměle  u Potštejna  si  mohou 
lidé  prohlédnout  v Muzeu  Cheb 
od 25. června do 27. září.
Alena Pleslová s budováním své 

sbírky  začala  před  35  lety.  Když 
byla malá, měla jedinou panenku, 
kterou dostala v roce 1952, kdy jí 
byl jeden rok, a stále ji má.
Nejstarší  panenka  z její  sbírky 

pochází  z roku  1897,  ale  za  nej-
zajímavější kousek považuje sbě-
ratelka panenku z roku 1902 - má 
totiž svůj rodokmen. V originální 
krabici  u ní  byl  popis,  od  koho 
ji  majitelka  dostala,  co  měla  na 
sobě  a komu  ji  odkázala.  K nej-
cennějším  exemplářům  sbírky 

patří  kloubové  panenky  s hlavič-
kami  z biskvitového  porcelánu, 
se  skleněnýma  očima  a s vlásky 
z pravých  lidských  vlasů.  Hojně 
zastoupené jsou i panenky z kom-
pozitů  a celuloidové  panenky. 
Svou  sbírku,  která  se  rozrostla 
na několik  set  kusů,  paní Pleslo-
vá  stále  rozšiřuje,  a to  různými 
způsoby, od burz až po záchranu 
u popelnic, lidé jí panenky a hrač-
ky  také  nabízejí.  Vedle  panenek 
obsahuje sbírka samozřejmě i do-
plňky k nim, takže nechybí obleč-
ky, nádobíčko, pokojíčky s nábyt-
kem, postýlky  a kočárky. Chlapci 
nejvíce ocení různá vozítka, auta, 
medvědy, stavebnice a kostky. 

Výstava hraček Aleny Pleslové
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Karlovarský kraj je úspěšný 
v čerpání prostředků z evrop-
ských fondů na projekty v oblasti 
sociálních služeb. V uplynulém 
programovém období se mu po-
dařilo získat zhruba 600 milionů 
korun.

V porovnání s ostatními regiony 
je dokonce na prvním místě, co se 
týče přepočtu přidělených dota-
cí na jednoho obyvatele. Celkem 
na jednoho obyvatele přicházelo 
1084 korun, což je téměř dvojná-
sobek průměru České republiky.

Již nyní má však Karlovarský 
kraj připraveno dalších šest pro-
jektů pro následující programové 
období za více než 300 milionů 
korun. O peníze na jejich rea-
lizaci bude žádat v Operačním 
programu zaměstnanost, jehož 
řídicím orgánem je Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. Na finan-

cování projektů by se měl Karlo-
varský kraj podílet pěti procenty, 
přičemž celkem do nich plánuje 
vložit zhruba 15 milionů korun. 

Největší objem peněz by měl jít 
na služby prevence, a to 232 mi-
lionů korun. 34 milionů korun by 
pak bylo směřováno do rozvoje 
pečovatelské služby a osobní asi-
stence s důrazem na efektivitu 
a dostupnost. Další peníze by 
Karlovarský kraj rád použil na-
příklad na zvyšování standardů 
v oblasti sociálně právní ochrany 
dětí či zkvalitňování výkonu práce 
sociálních pracovníků. 

Víte, že i v našem kraji pracuje
výbor pro národnostní menšiny?

Jeho předsedou je Mgr. Jiří Holan 
(KSČM) a kromě zástupců politic-
kých stran v něm samozřejmě působí 
i představitelé národnostních menšin 
– německé, ukrajinské, maďarské, 
vietnamské, běloruské, slovenské, 
ruské a romské. 

Práce výboru je velmi rozmanitá. 
V uplynulém měsíci se její reprezen-
tanti zúčastnili několika akcí zamě-
řených k připomenutí si tragických 
událostí 2. světové války a uctění obě-
tí nejen bojových operací, ale i kon-
centračních a pracovních táborů i po-
chodů smrti. Nedílnou součástí bylo 
poděkování našim osvoboditelům při-
cházejícím z východu i západu. V té 
souvislosti výbor na svém květnovém 
jednání vyzval k revitalizaci a úpra-

vě pietního místa na Přebuzi, který 
připomíná oběti zajateckého tábora. 
Tato výzva je velmi aktuální i v souvis-
losti s tím, že v rámci soutěže Vesnice 
roku 2015 byla vyhlášena i kategorie 
„Zvláštní cena hejtmana za péči o vá-
lečné hroby“. 

Činnost výboru je zaměřena i na 
aktuální dění ve společnosti a výbor 
organizuje mnoho akcí. Dá se říci, 
že patří k nejaktivnějším v České re-
publice. Již VIII. ročníkem pokračuje 
fotografická soutěž „Ze života ná-
rodnostních menšin“. Záměrem této 
soutěže je prezentace způsobu života 
a akcí, které pořádají národnostní 
menšiny. Fotografie je možné zasílat 
až do 30. července a předání cen pro-
běhne v září u příležitosti konání Dne 
národnostních menšin v Sokolově. Na 
programu se podílí všechny národ-
nostní menšiny zastoupené ve výboru, 
a v průběhu dne se na pódiu vystřídají 
jejich soubory, skupiny i jednotlivci. 
Tato akce přinesla vždy účastníkům 
velice kvalitní umělecké a kulturní 
zážitky, vyvěrající z národních tradic 

a folklóru jednotlivých národností. 
Součástí programu jsou i doprovodné 
akce, např. výstava fotografií, ukáz-
ky a ochutnávka tradičních jídel zú-
častněných menšin, ukázky lidových 
řemesel nebo prodejní akce některých 
tradičních výrobků. 

Další soutěží, kterou výbor pořádá 
je V. ročník dětské výtvarné soutěže 
na téma „Žijeme zde spolu (můj ka-
marád jiné národnosti)“. Výbor za 
dobu své existence uspořádal také 
několik výstav.

V květnu se, již poněkolikáté, výjezd-
ní jednání výboru uskutečnilo v Dobré 
Vodě u Toužimi, aby se jeho členové 
podrobně seznámili s činností občan-
ského sdružení Český západ, které 
působí v místní romské komunitě 
a pomáhá jim brát život do svých ru-
kou a být aktivními členy společnosti. 

Výbor také slouží jako platfor-
ma pro sdílení názorů a vyjasnění 
případných nedorozumění. Jeho 
hlavním úkolem je řešení otázek 
týkajících se života národnostních 
menšin.

Barbora 
Vojtová,
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje,
KSČM

STRANA 6, 7 NÁZORY KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ | TIP NA VÝLET

ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY
Tip na výlet: Rozhledna na Tisovském vrchu

 Dechberoucí výhled na velkou část Krušných hor se naskytne turistům z mohutné kamenné rozhledny stojící už 
déle než sto let na Tisovském vrchu u Nejdku. Je volně přístupná, stačí vystoupat po 111 žulových schodech do 
prosklené vyhlídkové plošiny ve výšce 24 metrů. Po lehkém vydýchání už se návštěvníci mohou nerušeně kochat 
okolím a za dobrého počasí zkusit dohlédnout až na Šumavu.
U paty věže je vybudován jednoduchý přístřešek, poblíž se nachází několik žulových skalek a pozoruhodné ka-
menné moře. Rozhledna stojí přibližně tři kilometry severně od Nejdku. Vyjít se sem dá celkem pohodlně po žlutě 
značené trase z Nových Hamrů. Nebo z Nejdku přes obec Tisová a odtud po modré a žluté cestě.
Čtvrtá nejvýše položená věž v Krušných horách byla postavena v letech 1895-1897. U ní až do 2. světové války 
fungovala výletní restaurace. Naštěstí se podařilo zachovat aspoň samotnou stavbu rozhledny. Ta dlouho chátrala, 
poslední části náročné rekonstrukce se dočkala v roce 1987. Od roku 1995 se chlubí statutem kulturní památky. 
 Více informací o zajímavostech v okolí Hartenštejna nebo o možnostech ubytování najdete na portálu cestovního 
ruchu Karlovarského kraje Živý kraj: www.zivykraj.cz

V oblasti sociálních služeb máme připraveny 
projekty za více než 300 milionů korun

Miloslav 
Čermák,
náměstek 
hejtmana 
Karlovarského 
kraje,
ČSSD

Na počátku června jsme ve spo-
lupráci s Vysokou školou Karlovy 
Vary uspořádali v reprezentačních 
prostorách Poslanecké sněmovny 
seminář věnovaný obětem trestné 
činnosti, vyhodnocení současné 
legislativy a představení návrhu 
novely zákona o obětech trestných 
činů. Záštitu nad akcí převzal 
Ústavně právní výbor sněmovny. 

Mezi přednášejícími vystoupili 
nejen zástupci předkladatele z mi-
nisterstva spravedlnosti, ale také 
ti, kterých se daný zákon přímo 
dotýká, například ředitelka Bílé-
ho kruhu bezpečí Petra Vitoušová 
nebo ředitelka probační a mediační 
služby Jitka Čádová, karlovarskou 

vysokou školu reprezentovala rek-
torka Dana Roubínková.

Naše země je z hlediska pomoci 
obětem trestných činů a péče o ně 
hodnocena jako velmi vyspělá, nic-
méně osobně vidím několik slabých 
míst, které v této problematice stále 
přetrvávají a v praxi mohou obětem 
trestných činů prožité trauma ještě 
znásobit. Například policisté při 
prvním kontaktu s obětí musí sdělit 
všechna poučení, která ukládá zá-
kon. Nicméně asi není možné, aby 
traumatizovaný člověk byl schopen 
vnímat veškeré informace policej-
ních složek, což by zákon měl vzít 
v úvahu a proces zjednodušit. 

Dále výslech obětí není mnohdy 
prováděn s náležitými ohledy a še-
trně a je tedy nutné, aby se kladl 
důraz na odborné proškolování 
policistů a soudců. Navíc pokud 
oběť využije institut utajení svědka 
v trestním řízení, tak je prakticky 
nemožné, aby se následně domohla 
odškodnění. Právě v tomto případě 

je nutné apelovat na ministerstvo 
spravedlnosti, které by se věcí mělo 
zabývat.

Novelu uvedeného zákona by 
měla projednávat Vláda ČR na 
podzim letošního roku. Z toho 
důvodu jsem velmi ráda, že se 
nám podařilo seminář uskuteč-
nit, protože novela je nyní ve fázi, 
kdy mohou úředníci ministerstva 
spravedlnosti zapracovat veškeré 
naše podněty. Tím se beze zbytku 
naplnil smysl a význam pořádá-
ní semináře a mně nezbývá než 
ocenit pomoc Vysoké školy Kar-
lovy Vary, která připravila mimo 
jiné dotazníkový průzkum mezi 
soudci a advokáty o tom, jak je 
zákon využíván a hlavně správně 
prováděn v praxi. Oběti trestných 
činů potřebují vědět, že jim náleží 
ochrana a mají svá práva. Za svou 
situaci nemohou, proto je povin-
ností nás politiků, ale i odborní-
ků a spolupracujících organizací 
těmto lidem účinně pomoci.

Markéta 
Wernerová,
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje,
ČSSD

Pomoci obětem trestných
činů je naše povinnost

Výbor Regionální rady na svém 
zasedání schválil dotace pro pro-
jekty  z posledních  výzev.  Mezi 
úspěšnými žadateli je také Karlo-
varská krajská nemocnice, která 
dostane 151,4 milionu korun na 
nákup  zdravotnických  přístro-
jů.  Z přidělených  prostředků 
bude pořízen  i špičkový  lineární 
urychlovač. 
V rámci  68.  výzvy  byly  podá-

ny  celkem  tři  projekty,  z nichž 
všechny  prošly  hodnocením. 
Jeden předkládala Krajská zdra-
votní  a zbylé  dva  Karlovarská 
krajská nemocnice. Té Výbor Re-
gionální  rady  přiklepl  dotaci  ve 
výši 67,8 milionu korun na koupi 
přístrojového vybavení. Na poří-

zení  lineárního urychlovače pak 
půjde  83,6 milionu  korun. Zaří-
zení nejnovější generace by mělo 
pacientům  s onkologickým  one-
mocněním začít sloužit do konce 
tohoto roku.
V 69. výzvě se o evropské dota-

ce ucházelo celkem 23 projektů, 
přičemž  Výborem  Regionální 
rady  bylo  nakonec  schváleno  16 
z nich. Jedná se především o pro-
jekty spojené s revitalizací střed-
ních a malých měst. V našem re-
gionu peníze poputují například 
na úpravu chebských městských 
sadů,  sokolovských  sportovišť, 
kraslického  kulturního  domu 
nebo  rekonstrukci  komunikací 
a kanalizace v Aši.

Od  počátku  programového 
období  rozdal  Úřad  Regionální 
rady  mezi  příjemce  přes  15  mi 
liard  korun.  Jen  v roce  2015  to 
bylo  něco  přes  půl  miliardy  ko-
run. Vzhledem ke snaze rozdělit 
co  nejvíce  prostředků  se  uvažo-
valo  také  o vyhlášení  výzev  na 
již  dokončené  projekty.  Od  této 
možnosti se ale nakonec upusti-
lo a další výzvy se  již vyhlašovat 
nebudou.  „Průzkum  ukázal,  že 
počet  projektů  by  nebyl  takový, 
jaký  jsme  předpokládali. Objem 
finančních  prostředků  je  výraz-
ně  nižší  oproti  částkám,  které 
byly v daných oblastech podpory 
běžně alokovány,“ uvedl předse-
da Regionální rady Milan Pipal.

Krajská nemocnice získá
přes 150 milionů dotace

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

PAPE.CZ partner Vaší kanceláře

SLEVA
10%

Vážíme si každého zákazníka, u nás nakoupíte i bez registrace. 

AKČNÍ NABÍDKA NA SORTIMENT ŽIDLÍ
Přijďte si k nám na prodejnu vybrat židli. 
Sleva pro Vás 10%. (ústřižek sebou) 
Platí od 1.7. - 11.9.2015. 
Akce neplatí pro další prodejce, 
zákazníky s projektovou cenou a zboží v akci.

KOMPLETNÍ NABÍDKA PRO KANCELÁŘE 
POD JEDNOU STŘECHOU

PAPE - kancelářské potřeby s.r.o. 
K Panelárně 115, 360 01 Otovice
tel.: 353 449 178, 353 561 364
fax: 800 900 328 
objednavky@pape.cz - www.pape.cz



PAPE - kancelářské potřeby s.r.o. , K Panelárně 115, Otovice

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

OBALOVÝ MATERIÁL

DROGERIE

OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

NÁPLNĚ DO TISKÁREN

JEDNORÁZOVÉ NÁDOBÍ

NÁBYTEK

ŠKOLNÍ POTŘEBY

2590,--* / 2 ks
fakturováno jako 

1+1 GRATIS 2590,-- 2590,-- fakturováno jako 1+1 +

■ Kancelářská židle
Kancelářská židle s prodyšným opěrákem, vysoký opěrák, houpací mechanizmus s nastavením 
síly protiváhy, bederní opěrka, ocelová chromovaná báze, kolečka pro měkké povrchy, černá 
síťovina a látka na sedáku.
kód barva
9402996 ● černá      

vyměňte svojí starou židli za pohodlnější Přijďte si k nám vybrat židli

SLEVA
10%* cena bez DPH (cena s DPH 3134,-- Kč /2 ks) 

Vyhrazujeme si právo na předčasné ukončení akce.

AKCE
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Patnáctý  ročník  soutěže  Stavby 
Karlovarského  kraje  je  za  námi. 
O titul  se  letos  ucházela  pestrá 
směsice  objektů.  Cenu  odborné 
poroty  i hejtmana  nakonec  zís-
kal  zámek  v Ostrově.  Oceněn  byl 
i projekt centralizace lékařské péče 
v nemocnici v Karlových Varech. 
Do soutěže se mohly hlásit ne- je-

nom všechny stavby, které byly  již 
zkolaudovány  a uvedeny  do  pro-
vozu,  ale  i připravované  projekty 
či  architektonické  a urbanistické 
studie.  Organizátoři  se  prostřed-
nictvím  soutěže  snaží  představit 
veřejnosti  regionální  stavebnictví 
a zároveň poděkovat všem, kteří se 
úspěšně podílí na proměně našeho 

kraje. Za uplynulých čtrnáct  let  se 
v rámci  soutěže  prezentovalo  na 
371 staveb včetně projektů.
Hlavní cenu odborné poroty si le-

tos  odnesl  ostrovský  zámek,  který 
prošel rekonstrukcí za 177 milionů 
korun.  V současné  době  se  v pro-
storách historické budovy nachází 
městský  úřad.  Díky  zdařilé  obno-

vě  zámek  získal  i cenu  hejtmana 
Karlovarského  kraje.  Na  stříbrné 
příčce  se  pak  umístil  karlovarský 
Grandhotel Ambassador - Národní 
dům, který se může pochlubit i dal-
ším oceněním, a sice cenou primá-
tora města Karlovy Vary. Třetí mís-
to  si  odnesla  turisty  vyhledávaná 
rozhledna  Cibulka  na  Šibeničním 
vrchu u Oloví.
Mezi oceněnými projekty nechy-

běl  ani  projekt  centralizace  lékař-
ské  péče  v karlovarské  nemocnici, 
který získal čestné uznání za archi-
tektonický návrh navazující na mo-
derní pojetí nemocnice, nebo pro-
jekt na výstavbu vstupního objektu 
k dolu  Jeroným,  který  si  vysloužil 
čestné  uznání  za  urbanisticko-ar-
chitektonické  kvality  novostavby 
ve spojení s technickou památkou. 
Odborná porota také vybírala pro-
jektanta  a stavbyvedoucího  roku, 
osobnost  stavitelství  Karlovarské-
ho  kraje  nebo  nejzdařilejší  roční-
kové  projekty  studentů  středních 
průmyslových škol stavebních.
Nechybělo  ani  hlasování  veřej-

nosti,  které  vyhrála  již  zmíněná 
rozhledna Cibulka.
Podrobné  výsledky  soutěže  na-

leznete na internetových stránkách 
www.stavbykarlovarska.cz/.

Stavbou Karlovarského kraje
se stal letos zámek v Ostrově

ASEKOL a.s., dynamicky se rozvíjející společnost 
působící v oblasti odpadového hospodářství hledá 
kandidáta na pozici: 

Regionální manažer - Plzeňský 
a Karlovarský kraj

Náplň práce:
- Pravidelný kontakt s partnery (města, obce, úřady, 
firmy, instituce)

- Samostatné vyhledávání obchodních příležitostí
- Akviziční činnost v oblasti získávání nových obchod-

ních partnerů

INZERTNÍ ODDĚLENÍ: TEL.: 739 544 446



KRAJSKÝ ÚŘAD Karlovarského kraje (Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary) 
 
tel. 354 222 300, 354 222 400, 354 222 112 (ústředna), fax 354 222 509 (podatelna), elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2
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Vozíčkáři se utkají ve stolním tenise
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 Mezinárodního  turnaje  vozíčká-
řů  ve  stolním  tenise  CHEB  OPEN 
2015,  který  se  bude  konat  dne  27. 
června v hale TJ Lokomotiva Cheb, 
se  zúčastní  asi  60  hráčů  od  nás, 
z Německa, Rakouska či Slovenska.
„Účast přislíbili mistr světa 1998, 

stříbrní  mistři  světa  1998,  stříbro 
z OH  Sydney  2001-  M.  Zvolánek 
a T. Přibyl  (čtyřhry  -kvadruplegik). 
Dále medailisté Mistrovství Evropy 
Jaroslav  Hadrava,  Jiří  Suchánek,“ 

informoval  předseda  pořádajícího 
klubu Tomáš Harant. 
Hrát  se  bude  na  16  stolech  ve 

sportovní  hale  TJ  Lokomotiva 
v Chebu  způsobem  skupin  obvyk-
lým  na  mezinárodních  turnajích. 
„V rámci turnaje se uskuteční celo-
republikový  turnaj  –XVII.  ročník, 
který je bodovaný, určený pro han-
dicapované  sportovce  všech  kate-
gorií,  výkonnosti,  věku  a započítá-
vá se do celostátního žebříčku. Hrát 

se budou odpoledne  také  čtyřhry,“ 
doplnil Tomáš Harant.
Z našeho regionu se účastní 6-10 

hráčů. Hrát se bude ve třech výkon-
nostních  kategoriích.  „Ubytování 
pro účastníky je zajištěno bezbarié-
rové, hned vedle  sportovní haly TJ 
Lokomotiva  Cheb,  na  koleji  ZČU. 
Velký  dík  patří  sběračům  míčků, 
kteří jsou ochotni v době svého vol-
na pomáhat při této akci,“ podotkl 
předseda Harant.

Den Cyklostezky Ohře

A MUŽSTVO
Do své deváté druholigové sezony 

vstoupili fotbalisté Baníku s novým 
trenérem,  Danielem  Šmejkalem, 
někdejší  hráčem  pražské  Slavie, 
který  okusil  i německou  Bundes-
ligu  a připsal  si  starty  v seniorské 
reprezentaci. Baníkovci zažili dobrý 
vstup  do  soutěže,  kdy  doma  v dra-
matickém  zápase  přestříleli  Sigmu 
Olomouc  3:2.  Poprvé  prohráli  v 5. 
kole.  Střelecky  se  dařilo  útočníko-
vi  Marku  Červenkovi,  jenž  se  na 
podzim  trefil  sedmkrát  a v zimě  se 
vrátil do prvoligového kádru Slavie 
Praha.  Po  podzimní  části  ligy  pat-
řila Baníku čtvrtá pozice, když tým 
nasbíral  28  bodů,  což  bylo  nejvíce 
v jeho druholigové historii.
Jarní  polovina  Fotbalové  národní 

ligy  začala  pro  sokolovské  fotba-

listy  vysokou  prohrou  v Olomouci. 
Po  třech  prohrách  z prvních  čtyř 
jarních  zápasů  se  však  výkonnost 
baníkovců zvedala a výsledkem byla 
sedmizápasová  série  neporazitel-
nosti  a s tím  spojený  i vzestup  ta-
bulkou.  Svými  góly  hodně  pomohl 
útočník Vojtěch Přeučil, jenž v baní-
kovském dresu zaznamenal na jaře 
osm branek. Výraznou postavou byl 
také  gólman  Jaroslav  Belaň,  který 
udržel ve třetině zápasů čisté konto 
a v této  statistice  patřil  mezi  pětici 
nejlepších  brankářů  ligy.  Tým  Da 
niela  Šmejkala  nakonec  získal  48 
bodů,  což  jej  vyneslo  na  velmi  so-
lidní 5. místo. Baníkovci tak splnili 
předsezónní cíl, když se chtěli pohy-
bovat v horní polovině tabulky.
DOROSTY
V tabulce  nakonec  mužstvo  U 19 

skončilo  v první  polovině  tabulky 
a to především díky vydařenému zá-
věru  soutěže.  Pozitivem  je  také,  že 
se do týmu podařilo zabudovat i ně-
kolik hráčů, kteří mohou v dorostu 
U19 působit ještě dvě sezony.
Skvělou sezonu pak mají za sebou 

dorostenci U17, kteří si připsali dal-
ší velký úspěch. Tým, jenž přechází 
do  staršího  dorostu,  navíc  pro  své 
mladší kolegy vybojoval baráž o po-
stup  do  elitní  skupiny  České  ligy 
mladšího dorostu.
Velmi dobře si počínal také dorost 

U16. Tým  trenéra Luboše Vášy byl 
remízovým  králem  soutěže  a právě 
i penalty po nerozhodných utkáních 
stály  dorost  U16  umístění  na  po-
myslných  stupních  vítězů.  I tak  ale 
mužstvo vybojovalo skvělé 4. místo 
v tabulce. 

Ohlédnutí za úspěšnou sezonou
fotbalistů Baníku Sokolov
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Pod Svatošské skály dorazili cyklisté všech věkových kategorií.  

Akci k otevření dalšího úseku páteřní cyklostezky  si nenechali ujít radní Karlovarského kraje Edmund Janisch a 
náměstek hejtmana Jakub Pánik. 

O informační stan, kde si účastníci Dne Cyklostezky Ohře mohli vyzvednout dárky, byl velký zájem. 


