Hledají posily

Den Cyklostezky Ohře

Policie v Karlovarském kraji hledá nové kolegy,

Na setkání milovníků cyklistiky dorazily do

kteří chtějí pomáhat a chránit.

Chebu stovky lidí.
více na straně 2
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Na nebezpečné nákazy je kraj připravený

HEJTMAN
MARTIN HAVEL
DOPORUČUJE

Hasiči, zdravotníci i další
složky Integrovaného záchranného systému potvrdili při cvičení, že jsou dobře připraveni
ochránit obyvatele kraje i při
ohrožení nebezpečnými nakažlivými chorobami.

www.facebook.com/HavelKV/
Ani v době volna se člověk
nevyhne řešení náhlého zdravotního problému nebo indispozice. Je proto důležité mít
přehled o nejbližších lékařských pohotovostech ve vašem okolí. O víkendech, svátcích a ve večerních hodinách
můžete využít:
Lékařskou pohotovost v areálu
Nemocnice Karlovy Vary pro dospělé (budova A, přízemí)
tel: 359 882 601, 359 882 640
a pro děti - tel: 359 882 620
Lékařskou pohotovost v areálu
Nemocnice Sokolov pro dospělé
(pavilon C, přízemí)
tel: 352 520 347 a pro děti - tel:
352 520 430
Lékařskou pohotovost v areálu
Nemocnice v Chebu pro dospělé
- tel: 359 884 259, 354 405 259
a pro děti - tel: 359 884 179, 354
405 179
Lékařská dětská pohotovost
v Nemocnici Ostrov
tel: 353 364 319, 353 364 107
Zubní pohotovost v areálu Nemocnice Karlovy Vary (budova H)
- tel: 359 882 630, zubní pohotovost v areálu Nemocnice Sokolov
(pavilon C, 3. patro) - tel: 352 520
195 a zubní pohotovost v Chebu
ve vlastních ordinacích dle rozpisu - tel: 353 502 502 NONSTOP


Podezření na výskyt vysoce nakažlivého onemocnění - takové
bylo téma cvičení Krizového štábu
Karlovarského kraje, které svolal
hejtman a předseda Bezpečnostní rady kraje Martin Havel. Cílem
cvičení bylo prověřit součinnost
složek Integrovaného záchranného systému a dokázat, že by případnou krizovou situaci podobného rozsahu bez problémů zvládly.
„Naplánované taktické cvičení
jsme využili ke svolání členů krizového štábu, který by v případě
potvrzení výskytu nakažlivého
onemocnění musel skutečně zasáhnout,“ vysvětlil ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Václav Klemák.
Štáb se sešel v ranních hodinách
a jeho členové si vyslechli informace zástupců Krajské hygienické
stanice Karlovy Vary. Ti dostali hlášení od obvodního lékaře

z Karlových Varů o příjmu pacienta, který se měl vrátit z africké
Libérie s příznaky vysoce nakažlivého onemocnění, pravděpodobně virem ebola. Hygienici kontaktovali krajské operační středisko
a předali údaje o počtu lidí, kteří
s nakaženým přišli do styku. Zároveň se aktivoval epidemiologický tým.
Pro cvičení byl vybrán areál Světa záchranářů poblíž karlovarské
KV Areny, kde hasiči společně se
záchranáři připravili místo pro
převoz kontaminovaných osob
a dekontaminaci účastníků zásahu. Převoz pacienta do Prahy měla zajistit společnost Meditrans,
jejíž vozidlo je vybavené moderním bioboxem. „Musím ocenit
spolupráci jednotlivých složek,
které se nácvikem řešení případů
výskytu nakažlivého onemocnění
v regionu zabývají už několik let.
Právě proto je jejich spolupráce
na vysoké úrovni a mezi kraji patříme k těm nejlepším,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin
Havel.
Součinnostní cvičení sledovali
také zástupci hasičských záchranných sborů z ostatních regionů.
Hasiči si při cvičení vyzkoušeli i instalaci izolační komory

Ženou regionu se stala Marie Lokingová z Chebu
Vítězkou sedmého ročníku
prestižní ankety Žena regionu se
v Karlovarském kraji stala Marie
Lokingová, provozovatelka psího
útulku v Horní Hraničné u Chebu.
V Parkhotelu Richmond v Karlových Varech převzala ocenění z rukou hejtmana Karlovarského kraje
Martina Havla, zástupců a partnerů soutěže.
„Jsem velmi rád, že mohu poděkovat ženám, které se věnují nejen
pracovním a rodinným povinnostem, ale najdou si také prostor
a čas pomáhat druhým. Je za nimi
velký kus práce, o které se často ani
neví,“ uvedl hejtman Martin Havel
během předávání cen.
Životní náplní vítězky krajského
kola akce je péče o zvířata, se kteŽena regionu Marie Lokingová při vyhlášení ankety Žena regionu v Karlovarském kraji. Na snímku s hejtmanem Marti- rými denně pracuje. Nejprve půsonem Havlem a organizátory soutěže.
bila jako ošetřovatelka dojnic, pak

pomáhala ve veterinární ordinaci
pro malá zvířata. Od roku 1996
se věnuje práci v útulku pro psy
v Horní Hraničné u Chebu. „Náš
útulek má stále plnou kapacitu.
Nabízíme dočasný domov třiceti
pejskům, ale naším záměrem je jim
co nejdříve najít nový domov,“ řekla Marie Lokingová.
Držitelkou zvláštní Ceny hejtmana Karlovarského kraje se stala
další z nominovaných v anketě, ostrovská kronikářka Walburga Mikešová. Ta v minulosti pracovala
jako ředitelka Domu kultury a řadu
let řídila Dětský filmový a televizní
festival Oty Hofmana. Pracuje také
ve Spolku přátel města Ostrova,
kde připravuje výstavy nebo vlastivědné zájezdy. Za svou činnost
ve prospěch obyvatel města získala
v celostátním finále Cenu Ď.

ANKETA

Které cyklistické trase dáváte přednost?
Jitka
Veselá

Zdeněk
Jánský

Františka
Šťastná

Dana
Vojkůvková

Jana
Bednářová

Karlovy Vary
studentka

Karlovy Vary
podnikatel

Sokolov
studentka

Cheb
dělnice

Karlovy Vary
obchodnice

Nemám žádného favorita,
ráda poznávám nové trasy,
důležité je pěkné okolí.

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Nejraději vyrážíme s rodinou
do Krušných hor, hezké jsou
i trasy na Chebsku a Ašsku.

Jasnou jedničkou je pro mě
Cyklostezka Ohře, pěkné
jsou i trasy ve Slavkovském
lese.

Kvůli malým dětem zatím jezdíme hlavně v okolí Chebu.
O prázdninách se chystáme
využít cyklobusů a vyrazit
někam dál.

Nedávno jsem vyzkoušela
Karlovu stezku do německého města Aue, pěkné jsou
i trasy v okolí Karlových Varů.

ZPRAVODAJSTVÍ

Policisté hledají posily. Můžete to být i vy
trestné a jiné protiprávní činnosti
a potírat ji, usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti. Podle zákona
o Policii České republiky, se jedná
zejména o úkoly v oblasti ochrany
života, zdraví, majetku, odhalování
a prevence trestných činů, zajišťování veřejného pořádku, boj proti terorismu a organizovanému zločinu,
ale i dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.
Policistou by měl být takový občan,
který chce ve svém životě zastávat
a ctít zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a prohlubovat svoje znalosti
a odbornou kvalifikaci.

Již šestým rokem funguje Krajské
Přijímací řízení zahájí policie
ředitelství Policie Karlovarského s uchazečem, který doručí písemkraje, které se v roce 2010 oddělilo nou žádost o přijetí a splňuje výše
od Plzeňského kraje. To v současné uvedené podmínky. Při osobním
době sídlí v nově postavené budově
pohovoru předkládá uchazeč náv Karlových Varech.
sledující doklady – občanKraj tvoří tři okresy
ský průkaz, doklad
– karlovarský, sokoo nejvyšším dosalovský a chebský.
ženém vzdělání.
S celkovou rozDále se předkládá
lohou 3 314 km²
vyplněPOLICISTŮ CHYBÍ životopis,
se řadí k těm nejný osobní dotazmenším. V souV KARLOVARSKÉM ník a rodný list.
časné době slouží
Nezbytný je i jeho
KRAJI
v Karlovarském
souhlas s poskytokraji téměř 1300 pováním a zpracoválicistů. I přesto Policie
ním osobních údajů.
v Karlovarském kraji poPřijímací řízení obvykle
třebuje doplnit své řady více než še- trvá 1 – 3 měsíce a v jeho průběhu
desáti novými policisty. Chcete mít uchazeč absolvuje psychologické
zajímavou práci a jistý plat? Staňte vyšetření, prověrku tělesné zdatse jedním z nás. Pomáhat a chránit nosti a zdravotní prohlídku. Nový
můžete i vy!
policista ihned po přijetí do slu-

60

žebního poměru dostane služební
příjem ve výši 17 960 Kč. Po absolvování ročního přípravného kurzu,
kde je zajištěna bezplatná strava
a ubytování, se mu služební příjem
zvedá na částku od 22 060 Kč do
22 760 Kč dle zařazení. Každé 3 roky pak dochází k automatickému
zvýšení služebního příjmu. Další
postupy pak záleží na osobním přístupu, pracovním nasazení a schopnostech každého policisty. Průměrný plat u Policie České republiky
dosahuje kolem 32 000 Kč.
Práci u Policie České republiky
a samotný výkon policejní služby
je vhodné chápat jako celoživotní
povolání se všemi zákonnými a morálními pravidly. Úkolem policisty
je především chránit bezpečnost
a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti

Zájemci o práci u Policie musí
splňovat základní podmínky:
• starší 18 let
• bezúhonnost
• dokončené středoškolské vzdělání
s maturitou
• zdravotní, osobnostní a fyzická
způsobilost
• způsobilost k právním úkonům
• uchazeč nesmí být při přijetí členem politické strany nebo politického hnutí, vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost
BENEFITY:
• 6 týdnů dovolené
• Možnost zvyšování kvalifikace
a odbornosti
• Jednou za dva roky finanční příspěvek ve výši 10 tisíc korun na
dovolenou
• Možnost dovolené v rekreačních
zařízeních Policie MVČR za velmi
výhodných finančních podmínek
• Po roce služebního poměru možnost využít bezúročné půjčky na
bytové účely, příspěvek na dětský
tábor, příspěvek dětské léčebné rehabilitace a po dvou letech služebního poměru příspěvek na penzijní
připojištění

Hejtman navštívil Sokolov, Bukovany a Dasnice

Starosta Bukovan Miroslav Stropek předal hejtmanovi Martinu Havlovi knihu o historii obce.
Hejtman Martin Havel během pracovní cesty krajem navštívil starosty
a diskutoval s nimi o problémech
především malých obcí. Nejprve ale
zavítal do Sokolova, kde začínalo krajské kolo fotbalového turnaje družstev
základních škol McDonald’s Cup
2015/2016. Hejtman na hřišti FC
Baník Sokolov pozdravil fotbalové
naděje a popřál jim úspěch při postupu do celostátního kola. Poté se vydal
do Domova pro osoby se zdravotním

postižením SOKOLÍK.
Krajský domov SOKOLÍK má kapacitu 34 klientů a je v současnosti plně
obsazen. Tým odborných pracovníků
se stará o lidi s mentálním i kombinovaným postižením. Ředitelka domova Lenka Guzaničová upozornila
hejtmana na problém s klienty, kteří
jsou agresivní, ohrožují ostatní obyvatele domova i personál. „Blíží se
doba, kdy se budou připravovat nové
střednědobé plány rozvoje sociálních

služeb, bylo by tedy v této souvislosti
dobré mluvit i o možném vyčlenění
části krajského zařízení, kde by takoví
klienti byli soustředěni a věnovala se
jim potřebná péče,“ uvedla. Hejtman
přislíbil, že nechá prověřit, jak tyto
situace řeší ostatní kraje a za jakých
podmínek by bylo možno takové „detenční“ zařízení vytvořit.
V Bukovanech starosta Miroslav
Stropek informoval hejtmana o problému s praktickým lékařem, který na

podzim ukončí v obci svou činnost.
Obec sice plánuje přestavbu jedné
z budov na zdravotní středisko, obává
se však, že se nového lékaře nepodaří
najít. „Kraj přichází s novým programem pro budoucí praktiky, ještě letos
bychom chtěli začít poskytovat finanční příspěvek 20 tisíc korun měsíčně
akreditovaným zařízením v regionu,
která příští praktické lékaře po absolvování lékařské fakulty dál vzdělávají.
Ministerstvo zdravotnictví navíc odstartovalo pobídky pro ty lékaře, kteří
by měli zájem zřídit si ordinace v odlehlejších částech regionů,“ vysvětlil
hejtman. Ten také přislíbil starostovi,
že v hledání praktického lékaře kraj
obci pomůže.
Starosta Miroslav Hrůza v Chlumu
Sv. Maří řeší problém s návrhem vedení linky velmi vysokého napětí přes
území obce, mimo jiné v místech, kde
vedení obce nechalo připravit pozemky pro výstavbu rodinných domků.
Hejtman nabídl, že zjistí, v jaké fázi
se předběžný návrh změny územního plánu nachází, aby jej bylo možné
upravit.
Poslední zastávkou na cestě hejtmana se staly Dasnice, kde od 9. května
letošního roku řídí obec nová starostka Gabriela Turnerová. Společně
s hejtmanem diskutovali o akcích,
kterými chce vedení obce zlepšit společenský život obyvatel, o možnosti
čerpání dotací na dobudování veřejného osvětlení. Martin Havel si také
prohlédl prostory, ve kterých by měly
vzniknout obecní byty pro seniory.
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Informace z Krajského úřadu
Kraj podpoří rozvoj
cyklistické infrastruktury

telefony. Lekce jsou dostupné do
konce října tohoto roku na webu
projektu http://elearning.ecriI v letošním roce vynaloží Kar- me.cz/course/view.php?id=2.
lovarský kraj nemalé prostředky
na budování cyklistických tras Kraj opět přispěje na drobné
a stezek, jejich údržbu, značení
vodohospodářské akce
a přípravu studií, projektových
dokumentací a rozvojových maStejně jako v minulých letech
teriálů. Žadatelé o dotace si mezi i v tomto roce získají obce v resebou rozdělí více jak 2,3 milionu gionu dotace na realizaci vodokorun. S přispěním Karlovarské- hospodářských staveb. Celkem
ho kraje dojde například k vý- by si mezi sebou měly rozdělit
stavbě nové cyklostezky v Šabině. 10,8 milionu korun. S přispěním
Jáchymov pak s pomocí dotace Karlovarského kraje dojde napřínechá vytvořit prováděcí doku- klad k vybudování čerpací stanice
mentaci k Trail Parku na Klínov- odpadních vod a výtlačného řádu
ci, Vojkovice dokončí část úseku v Dražově. Dotaci dále obdrží TěCyklostezky Ohře mezi Jakubo- šovice na splaškovou kanalizaci,
vem a Stráží nad Ohří a podpo- Vodohospodářské sdružení měst
řena bude i snaha o propojení a obcí Sokolovska na odkanaliHroznětína s Velkým Rybníkem. zování lokality Tisová – Černý
Mlýn, Tuřany na výstavbu vodovodních řádů a přípojek na Návrší, Vodohospodářské sdružení
obcí západních Čech na vybudování kanalizace v Abertamech
a Vlkovice na stavební opravy čističky odpadních vod.

Kraj podporuje prevenci
nadváhy u dětí
Soutěžte o ceny s projektem
Kraje pro bezpečný internet
Žáci základních a středních
škol se mohou i letos zapojit do
projektu „Kraje pro bezpečný
internet“. Připraveno je devět e-learningových lekcí, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po
správném zodpovězení dvaceti
otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící
zařazeni do losování o hodnotné
ceny od partnera projektu, společnosti Microsoft. Na úspěšné
řešitele čekají například herní
konzole, tablety nebo mobilní

Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje společně
s neziskovou organizací Aisis realizuje projekt „Zdravá abeceda
v Karlovarském kraji“, který je
zaměřen na prevenci nadváhy
a obezity u dětí předškolního
věku. V letošním roce se do něj
aktivně zapojí devět mateřských
škol z regionu. Kromě seminářů
pro pedagogické a nepedagogické pracovníky jsou připraveny
i besedy pro rodiče. Jednotlivé
akce budou probíhat od května
do listopadu. Více informací najdete na internetových stránkách
http://www.khskv.cz/Podpora_
zdravi/Zdrava_abeceda.htm.

Vydejte se po stopách Karla IV.
a vyhrajte jednu ze zajímavých cen
Karlovarský kraj ve spolupráci s Pouličním divadlem Viktora
Braunreitera vyhlašuje u příležitosti oslav 700. výročí narození
Karla IV. turistickou soutěž s názvem „Karlův kraj“. Stačí, když
během následujících měsíců navštívíte co nejvíce míst v regionu
spjatých s odkazem známého
panovníka a nasbíráte potřebná razítka.
V K a r l o v a rském kraji je
celkem sedmnáct
míst, která souvisejí
s obdobím vlády Karla
IV. a Lucemburků. Jsou mezi
nimi nejenom města a obce, ale
i hrady, tvrze či církevní památky.
Úkolem soutěžících je navštívit
co nejvíce z nich a nechat si potvrdit razítkem poutnický list.
Ten si můžete vytisknout z turistického portálu Živý kraj (http://

karel700.zivykraj.cz/cz/akce/
soutez-karluv-kraj) nebo si jej
můžete vyzvednout přímo na některém ze sedmnácti tzv. karlovských míst. Pokud se vám podaří
nasbírat od června do konce září
alespoň dvanáct razítek,
postupujete do slosování o zajímavé ceny. Jména výherců budou známa
v první polovině
listopadu.
V rámci turistické hry mohou
zájemci na vybraných karlovských
místech
navštívit
také speciální noční
prohlídky, které budou realizované Pouličním divadlem Viktora Braunreitera. Termíny těchto
akcí včetně podrobných pravidel
soutěže jsou uveřejněny na webu
Živého kraje (http://karel700.zivykraj.cz/cz/akce/soutez-karluv-kraj).

SOUTĚŽ
PRO TURISTY

Vedení kraje jednalo se starosty
V krajské knihovně se sešli zástupci Karlovarského kraje se starosty
krajských měst a obcí. Hlavním tématem jednání bylo zdravotnictví,
doprava, sociální služby či cestovní
ruch. Součástí setkání bylo také
slavnostní udělení plakety Ministerstva obrany ČR za péči o válečné
hroby oceněným obcím.
V úvodu jednání představila starostům vedoucí odboru investic
a grantových schémat Věra Tomsová Národní rozvojový program mobility, který si klade za cíl umožnit
bezbariérovost měst a obcí. Tento
státem financovaný projekt dopowww.kr-karlovarsky.cz

ručuje místním samosprávám i krajům zapojit se, a v této souvislosti již
Karlovarský kraj vypracoval Krajský
plán vyrovnávání příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením pro
období 2015 – 2020.
Náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik informoval
starosty o dotacích, kterých mohou
využít. Seznámil je také s realizovanými či plánovanými projekty
Karlovarského kraje z oblasti zdravotnictví. „Zahájili jsme stavbu nového plicního oddělení v nemocnici
v Karlových Varech, plánujeme výstavbu nové výjezdové stanice Zdra-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

votnické záchranné služby Karlovarského kraje v Ostrově a schválili
jsme například čerpání dotací z Integrovaného regionálního operačního
programu na přístrojové vybavení
nemocnic či sanitek,“ uvedl. K dopravním tématům dodal, že vedení
kraje nyní vyjednává o dlouhodobém zajištění dopravní obslužnosti
Karlovarského kraje po roce 2018.
Starosty dále seznámil s projektem
„Systém zklidňování dopravy v Karlovarském kraji“, který se zaměřuje
na ohrožené úseky silnic.
O sociálních službách hovořil
náměstek hejtmana Miloslav Čer-

mák, který starostům pověděl o výši
a způsobu získávání dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
či o jednotlivých operačních programech a dotacích Evropské unie.
K problematice cestovního ruchu
vystoupil krajský radní Petr Šindelář, který starostům představil nově vznikající destinační agenturu.
Ta by měla již naplno fungovat od
začátku příštího roku. Starostové
se také dozvěděli o správě a údržbě
zeleně podél liniových staveb a silnic II. a III. tříd nebo získali užitečné informace o příslušné legislativě
Jedním z nejznámějších míst spojených s Karlem IV. je hrad v Lokti
a novelách zákonů.
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Karlovarský kraj chce dotovat Edmund Janisch: Přejeme žákům
i učitelům krásné prázdniny
budoucí praktické lékaře
Na nedostatek praktických léProgram podpory specializačkařů pro dospělé a pro děti a do- ního vzdělávání v oborech všeorost reaguje Karlovarský
becné praktické lékařství
kraj. Ještě letos chce
a praktické lékařství
začít poskytovat
pro děti a dorost
finanční
příschválila Rada
spěvek 20 tisíc
Karlovarského
korun měsíčně
kraje. Krajští
TISÍC KORUN
akreditovaným
zastupitelé
zařízením v reo něm budou
NA VZDĚLÁVÁNÍ
gionu,
která
rozhodovat na
příští praktické
svém zasedání 9.
LÉKAŘŮ
lékaře po absolčervna, a pokud
vování lékařské fadají souhlas, začne
kulty dál vzdělávají.
Karlovarský kraj přijíBudoucí praktici obdrží
mat žádosti o dotace od 11.
z této částky polovinu, tedy 10 července do 11. srpna letošního
tisíc korun. Musí se ovšem zavá- roku. Pro další roky je pak terzat, že nejméně po dobu dvou let mín pro podávání žádostí nastapo ukončení specializovaného ven na období od začátku červvzdělávání budou v kraji praco- na do poloviny července. Dotaci
vat ve svém oboru aspoň dvacet mohou žadatelé dostat podle
hodin týdně. Karlovarský kraj pravidel i zpětně, pokud doloží,
vyčlení na tento nový dotační že specializační přípravu absoltitul pro rok 2016 ze svého roz- vují už od začátku ledna 2016.
počtu 700 tisíc korun.
„Karlovarský kraj se stejně

700

jako ostatní regiony v České republice potýká s nedostatkem
praktických lékařů. Věkový průměr praktiků dosahuje v našem
kraji hranice 60 let. Reálně hrozí, že bez dalších koncepčních
kroků nebude tento druh péče
hlavně v menších městech a odlehlých částech kraje zajištěn.
Proto jsme se rozhodli finančně motivovat nové lékaře, aby
se chtěli v oborech všeobecné
praktické lékařství a lékařství
pro děti a dorost vzdělávat a dál
v nich v našem kraji působit,“
uvedl náměstek hejtmana pro
oblast zdravotnictví Jakub Pánik.
Získání specializace trvá praktickým lékařům pro dospělé tři
roky a pro děti a dorost čtyři roky. Pokud vzdělávající se doktor
nesplní závazek léčit v regionu
aspoň dva roky, vrátí kraji částku 10 tisíc korun za každý neodpracovaný měsíc.

V soutěži Stavby Karlovarského kraje 2016
zvítězila obnova Kláštera premonstrátů Teplá

ského kraje se stal Josef Kopfstein.
Ocenění získal za vysokou profesionalitu, odbornost, kvalitu práce
a přínos k rozvoji stavební kultury
- s přihlédnutím k morálním a etickým hodnotám.
Výsledky 20. ročníku soutěže
středních průmyslových škol stavebních

Vzorová obnova národní kulturní
památky Kláštera premonstrátů
Teplá dostala v kategorii staveb
nejvíce hlasů odborné poroty. hodno Hodnocení odborné poroty. Na
druhém místě skončila Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech před stavbou silnice
R6 z Lubence do Bošova.
Čestné uznání za vyváženou formu a obsah stavby, nápadité architektonické řešení s použitím prvků
modulární architektury získalo
Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech.
Čestné uznání za skloubení účelu, obsahu a formy s použitím jednoduchých architektonických prostředků dostal Rodinný dům pro
sociální služby v Aši.
Uspěla i Modernizace silniční sítě Hroznětín II/221, tato stavba se
dočkala Čestného uznání za technické řešení a přínos při odklonění
dopravy mimo obec s r.o., Ing. Václav Honzík
V kategorii Projekty porotu nejvíce zaujala Lávka přes Horní nádraží v Karlových Varech před projektem Karlovarské krajské nemocnice - dokončení revitalizace areálu
nemocnice v Chebu.
Čestné uznání za citlivý architektonický návrh sakrální stavby reflektující historický kontext místa
získla projekt Kaple Maria Sorg.
Cena hejtmana Karlovarského
kraje Martina Havla míří do Dalovic za Dokončení I. etapy společenského objektu Dalovice.
Cenu primátora města Karlovy
Vary Petra Kulhánka obdržela Generální oprava kostela Petra a Pavla

v Karlových Varech.
Cenu časopisu Stavebnictví si
vysloužial Modernizace mostu
21226-3 Vokov.
Příležitosti podpořit některou ze
staveb využilo při internetovém
hlasování více než 15 tisíc lidí.
Nejvíce hlasů, 984, dostala stavba Centra zdraví a bezpečí Karlovy
Vary.
Mezi projekty nejvíce lidí hlasovalo pro Kapli Maria Sorg, projekt
dostal 1100 hlasů.
V kategorii Zachráněné památky
Karlovarska poslalo 800 lidí Zámku Štědrá.
Projektant roku a stavbyvedoucí
roku
Ze staveb a projektů, které byly
přihlášeny do soutěže, vybrala porota, složená z členů SIA - Krajské
rady výstavby, projektanta roku
a stavbyvedoucího roku:
Projektant roku Karlovarského
kraje: Ing. Jan Procházka, autorizovaný inženýr,
který se podílel na projektech
staveb č. 32 -„Cyklostezka Ohře
III“, č. 33 - „Rekonstrukce mostu
přes řeku Svatavu v Kraslicích“,
34 - Rekonstrukce mostu č 210128 přes potok na Rolavě“ a na projektu č. 6 - „Lávka přes Horní nádraží“.
Stavbyvedoucím roku Karlovarského kraje se stal Michal Sakař,
autorizovaný technik, který byl
stavbyvedoucím na stavbách Meandr Ohře – víceúčelová lávka,
komunikace a parkoviště a Silnice
R6 Lubenec – Bošov.
Osobností stavitelství Karlovar-

RestauRant u Bílého koníka

Ročníkové projekty :
Projekty:
1. místo: David Foud
Střední průmyslová škola stavební
v Plzni
2. místo: Karolína Růžičková
Střední odborná škola stavební
Karlovy Vary, p.o.
3. místo: Tomáš Jurica
Střední průmyslová škola Loket,
p.o.
Celkové hodnocení škol :
1. místo:
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ V PLZNI
- David Foud
- Šimon Bukovský
- Jan Holík
2. místo:
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA LOKET, p o.
- Tomáš Jurica
- Tereza Kortišová
- Petr Ott
3. místo:
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A
OBCHODNÍ AKADEMIE KADAŇ, p.o.
- Hai Binh Nguyenová
- Lukáš Skirka
- Josef Hajm.

Blíží se prázdniny, ale ještě než
žáci i pedagogové opustí prostory
škol, zrekapituloval krajský radní
pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Edmund Janisch dění ve
školním roce 2015/2016:
Které milníky uplynulého školního roku byste z pohledu kraje
rád připomněl?
Určitě bych se chtěl vrátit k tomu,
že kraj pokračoval ve vyplácení sti-

pendií pro vybrané
obory středních
škol, jen za první
pololetí roku dostali žáci více než
1, 1 milionu korun. Vyplatili jsme
i vysokoškolská
stipendia, podařilo se nastartovat
projekt zabezpečení škol.
Rád bych poděkoval vedení škol
a všem pedagogům za administrativní zvládnutí pilotního ověření
centrálně zadávaných přijímacích
zkoušek. Respekt si školy zaslouží
také za to, že se kromě běžné výchovné a vzdělávací práce zapojily
do vyhlášených výzev operačních
programů, ze kterých je možno čerpat finance z EU. Neméně náročné
také bylo zvládnutí administrace
spojené s maturitními a závěrečnými zkouškami.

Nesmím ale zapomenout na naše
schopné a talentované žáky, kteří se
aktivně účastnili školních soutěží,
olympiád a skvěle reprezentovali
náš kraj v rámci republiky i v zahraničí. Tradičně jsme jim za to poděkovali na slavnostním aktu, který se
letos pro úspěšné žáky a školy konal
v tepelském klášteře.
Co byste vzkázal školákům a učitelům před prázdninami?
Především aby si odpočinuli a načerpali dostatek sil do nového školního roku. Věřím, že mnohé ředitele
škol potěší kraj coby zřizovatel tím,
že dovede do finále přípravu investičních projektů s podílem dotace
z Integrovaného regionálního programu. Znamenalo by to obnovu
a opravy budov i nové vybavení krajských škol. Závěrem ještě jednou
děkuji všem za skvělou spolupráci
v minulém školním roce a přeji samé příjemné prázdninové zážitky.

Střední škola v Dalovicích získala titul Ekoškola
V Karlovarském kraji byla doposud pouze jedna střední škola, které byl udělen mezinárodně uznávaný titul Ekoškola. Pod vedením
učitelky Zuzany Juráčkové se jím
nově může pyšnit i Střední odborná škola logistická v Dalovicích.
Hlavním cílem vzdělávacího programu Ekoškola je, aby se žáci učili
o environmentálních
tématech
a zároveň sami usilovali o šetrnější
provoz své školy a zlepšení jejího
okolí.
V rámci programu žáci zakládají
školní ekotým, analyzují ekolo-

gický stav školy a plánují opatření, která během školního roku
realizují. Průběžně se ve výuce učí
o tématech, jako jsou odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný
spotřebitel, doprava a biodiverzita.
Postup práce je pak určen 7 kroky,
které školu a její ekotým provedou
programem a zaručí naplnění kritérií pro získání mezinárodního
ocenění.
Kromě Střední odborné školy
logistické v Dalovicích se titulem Ekoškola pyšní i Gymnázium
a střední odborná škola v Chodově.

Ulehčete své hlavě a vykročte do letních
dnů s čistým svědomím a uklizeným
bytem. Psychologové Vám řeknou, jak to
souvisí. Uklizené a čisté prostředí bez
zbytečných předmětů, kde žijete, pomáhá
výrazně ulevit od stresu a navodit pohodu
a odpočinek. S čím začít? Jednoduchým a
časově nenáročným trikem je vytřídit
staré rozbité nebo nepoužívané drobné
elektro. Patří do červených kontejnerů,
kterých je nyní v České republice již 2 123.
Kde je ten Váš? Podívejte se na stránky
www.cervenekontejnery.cz.

JAK POMŮŽETE RECYKLOVÁNÍM VYSLOUŽILÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ?
Díky zpětnému odběru 100 ks mobilů dojde:
•

K úspoře elektrické energie, ve výši 475 kWh (60 W žárovka svítící nepřetržitě 11 měsíců)

•

K úspoře manuální práce silného muže, usilovně pracujícího nepřetržitě 20 měsíců 8 hodin denně

•

Ke snížení produkce skleníkových plynů, zamezením vypuštění 122 kg CO2 do ovzduší (vyprodukuje osobní automobil, který
ujede dvakrát vzdálenost mezi Prahou a Ostravou)

Díky zpětnému odběru 1 ks televize dojde:
•

K úspoře 2,89 litrů ropy (spotřebuje osobní automobil který ujede 22 km)

•

K úspoře 4,36 kg uhlí (jedno přiložení do kotle, který vytápí rodinný domek)

•

K úspoře 0,74 m3 vody (10 sprchování)

•

Snížení produkce nebezpečných odpadů o 150 kg (vyprodukuje 36 domácností za rok)

investor a zhotovitel

výhradní prodejce

Hledáte výjimečné a zároveň
dostupné bydlení?
Právě jste ho našli.
Rezidence Severní - Ostrov u Karlových Varů
 kompletní občanská vybavenost
 centrum města 5 minut chůze
 bydlení v čisté přírodě
 dokončení výstavby 31.5.2017

kostelní Bříza 16, n50°06'58 e12°37'18

Prijd'te ochutnat
www.ubilehokonika.cz | tel.: 352 601 217,351 161 351

DoPoRučujeme RezeRvaci místa

Prodej bytů zahájen!

telefon: +420 608 558 138
e-mail: ronald.majer@nextreality.cz

w w w. r e z i d e n c e - s e v e r n i . c z
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Kraj podepsal deklaraci o modernizaci RECEPTY NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
železniční trati Plavno - Cheb
Deklaraci o rozšíření a modernizaci přeshraničního železničního
spojení Plavno - Cheb v tomto týdnu podepsali náměstek hejtmana
Karlovarského kraje Jakub Pánik
a přednosta okresního úřadu Vogtlandkreis Rolf Keil.
Oba regiony v prohlášení potvrdily vzájemně odsouhlasený postup,
jehož cílem je elektrifikace trati
a její rozšíření o druhou kolej. Obě
strany se v tomto duchu zavázaly,
že zesílí a zkoordinují společný tlak
na příslušné zemské a federální instituce.
„Bez moderního elektrifikovaného spojení mezi Plavnem a Chebem
zůstanou oba regiony dál odtržené
od možnosti rychlejšího hospodářského rozvoje. Nová dopravní
infrastruktura nám pomůže dostat
se na úroveň rozvinutějších krajů.
Pro nás to je zásadní věc kvůli požadavku některých potenciálních
investorů převážet kontejnery eko-

Přednosta okresního úřadu Vogtlandkreis Rolf Keil s náměstkem hejtmana
Jakubem Pánikem při podpisu deklarace
logičtěji po železnici,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Pánik.
Důležitost železnice pro ekonomiku zdůraznil i přednosta okresního úřadu Vogtlandkreis Rolf Keil.
„Jako je pro vás daleko Praha, tak

jsou pro nás daleko Drážďany,“
připomněl Keil význam regionální
spolupráce. Vylepšení železničního
spojení má přinést posílení hospodářství a cestovního ruchu v příhraničí.

Jáchymov dostane kompenzaci
za úložiště radioaktivního odpadu

Město Jáchymov, které má na
svém území úložiště radioaktivního
odpadu v podzemních prostorách
bývalého uranového dolu Bratrství,
dostane finanční kompenzaci ve výši
50 milionů korun. Rozhodli o tom
poslanci Parlamentu ČR, kteří 27.
května schválili nové znění atomového zákona. Výše náhrady měla být
původně nižší, díky iniciativě poslankyně Markéty Wernerové se však
podařilo jednorázovou kompenzaci
obcím navýšit.
„Schvalování nového atomového
zákona předcházelo mé jednání se
starostou Jáchymova Bronislavem
Grulichem a s ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)
Jiřím Slovákem na konci dubna. Spo-

lečně jsme se dohodli, že se pokusím
vyjednat s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem podporu pro
pozměňovací návrh, který by znamenal navýšení jednorázové kompenzace obcím, na jejichž katastrálním
území je jaderné úložiště, z 30 na 50
milionů korun. Podařilo se, a Jáchymov tak získá velmi významný příspěvek do svého rozpočtu,“ vysvětlila
poslankyně.
Návrhem zákona se ještě bude zabývat Senát, a poté jej musí podepsat
prezident republiky. „I nadále se ale
budu snažit, aby tato částečná kompenzace byla ve výsledku ještě vyšší,
protože z Jáchymova bylo v minulosti
vytěženo nerostné bohatství v mnohonásobně vyšších finančních obje-

no i bylinky, nakrájenou okurku
a naaranžujte na talíř.
Na uhlí ogrilujte maso, dokud není dostatečně hnědé.
Nudle vaříte asi 3 minuty (nebo
podle návodu) ve vařící vodě,
sceďte a vložte do misek. Podáváme s horkým grilovaným masem,
omáčkou, nakrájenou kedlubnou, mrkví a čerstvou zeleninou.
Ingredience
• 400g vepřového masa (nejlépe
bůček)
• 600g vepřové pleci
• 20g sušené a opečené cibule
• jedna kedlubna
• 2 mrkve
• 1000g dlouhých vlasových nudlí
K dochucení
česnek, chilli, citron, cukr, rybí
omáčku – pro někoho je velice nepříjemné, karamelovou omáčku,
koriandr, salát ledový nebo hlávkový, pepř, jarní cibulku.

Výstava přiblíží Toskánské Habsburky

mech,“ dodala Markéta Wernerová.
Úložiště Bratrství v Jáchymově je
vybudováno v části opuštěných podzemních prostor bývalého uranového
dolu Bratrství. Jeho provozovatelem
je Správa úložišť radioaktivních odpadů. Ta má za úkol průběžně zajišťovat, aby bylo úložiště po celou
dobu provozu i po jeho uzavření zcela
bezpečné pro své okolí. Bezpečnost
úložiště je pravidelně kontrolována
dozimetrickými měřeními, která jsou
prováděna dle monitorovacího plánu
schváleného Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Vzhledem k důlní
povaze úložiště se vedle radiačního
monitorování provádí i geotechnické
a hydrogeologické měření.

Výkup

NEMŮŽEME
SE DOČKAT

starého papíru
za 8 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

19.00 Funk Corporation (ČR)
a Batoto Yetu (Portugalsko)

Fa Schrottmobil,
Talsperrenstrasse 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

V předvečer oficiálního zahájení festivalu přivítáme účastníky koncertem
na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
Zábava bude pokračovat na pěší
zóně a v okolí Chebského hradu.

Otevřeno:

po-pá 9-18, so 9-13 hod.

FIJO aréna - náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad,
pěší zóna, prostor před
Chebským hradem

w w w.schrottmobil.info

Prodej bytů v OV
zcela zrekonstruované byty
v cihlovém domě se zahrádkou
2+kk až 3+kk

FIJO
VÝSTAVY

pátek 1. 7. 2016 –
sobota 2. 7. 2016
KC Svoboda – Galerie
14.00 - 18.00
PRODEJNÍ VÝSTAVA
HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
čtvrtek 30. 6. 2016 –
neděle 3. 7. 2016
stan na náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad
10.00 - 18.00
Nižní Tagil partnerské město

FIJO
NA CESTÁCH
pátek 1. 7. 2016
13.00 – 14.00 Sokolov
sobota 2. 7. 2016
10.00 – 11.00 Františkovy Lázně
11.00 – 12.00 Mariánské Lázně
15.00 – 16.00 Františkovy Lázně
15.00 – 16.00 Aš
16.00 – 17.00 Františkovy Lázně
19.30 – 20.15 Marktredwitz
20.30 - 21.15 Marktredwitz

neděle 3. 7. 2016
10.00 – 11.00 Mariánské Lázně
14.00 – 15.00 Mariánské Lázně
10.00 – 11.00 Františkovy Lázně
14.30 – 15.30 Františkovy Lázně

Moderátoři festivalu:
Vladimíra Vítová, Petr Batěk, Vladimír Keblúšek
Organizace festivalu: KC Svoboda, Za Mostní brannou 5, Cheb
(součást Západočeského divadla v Chebu, příspěvkové organizace)
Festival je pořádán za finanční podpory města Chebu,
Karlovarského kraje a Ministerstva kultury ČR.
Změna programu vyhrazena!
Festival je pořádán za podpory Karlovarského kraje a ministerstva kultury.

www.kr-karlovarsky.cz

Vietnamská jídla jsou založena
na principu vyvážení mezi masem a zeleninou. Proto se dá
každý pokrm jíst vícekrát, ale
nepůsobí přesycenost. Mimo to
jsou kombinace trochu volnější
podle chuti každého. Teď, když
je léto, vám navrhuji recept na
Buncha, který je materiálně
dostupný pro všechny. Pro zajímavost, toto jídlo měl prezident
USA Barack Obama jako první
večeři v lidové restauraci při ná- odležet, nejlépe přes noc v lednivštěvě Vietnamu dne 23.5.2016. ci.
Kedlubnu a mrkev oloupejte a taPříprava pokrmu
ké nakrájejte na plátky. Lehce
Omyjte a namelte plec. Smíchej- je nasolte v misce, nechte chvíli
te ho s krájenou cibulí, přidejte ležet stranou, pak přelejte horpepř, koření a rybí omáčku. Z to- kou vodou a nechte v cedníku
ho vyválejte malé kuličky přibliž- odkapávat. Nakrájené plátky
ně o velikosti švestky. Každou ku- kedlubny a mrkve dejte do misky
ličku lehce zmáčkněte a udělejte čtvrt litru vody smíchané se šťáz ní placičku.
vou půlky citronu, kávovou lžící
Bůček nakrájejte, smíchejte s ci- cukru, chilli, česnekem, sůl, rybí
bulí, karamelovou omáčkou a ry- omáčku
bí omáčkou a nechte v marinádě Umyjte salát, koriandr a mož-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

s možností mezonetu
Karlovy Vary - Hůrky
Tel: 725 063 336
praha@iet-reality.cz

Arcivévoda Radbot Habsburg-Lothringen se synem Maximilianem v rozhovoru nad velkovévodským toskánským Řádem
sv. Josefa a Řádem sv. Štěpána
Město Ostrov je spjato ve své
historii se třemi význačnými šlechtickými rody, které ovlivňovaly
dějiny střední Evropy. Byl to rod
Schliků, rod vévodů sasko – lauenburských, markrabat bádenských a sekundogenitura vládnoucí dynastie v Rakousko – Uherské
monarchii Habsburg-Lothringen.
Výstava „Toskánští Habsburkové
a ostrovské panství 1808 – 1918“,
která se návštěvníkům otevřela
21. května 2016 na Staré radnici
v Ostrově, za přítomnosti politické reprezentace České republiky,
Karlovarského kraje, členů rodu
Habsburg – Lothringen a dalších
významných hostů z domova a ze
zahraničí, má za úkol představit
neznámé osudy toskánské větve
habsbursko-lotrinského rodu, které jsou u nás v Čechách velmi málo
známé a často opomíjené. Přesto

právě životní příběhy toskánských
Habsburků jsou zajímavé a mají
úzký vztah nejen k městu Ostrovu
a jeho okolí, ale také k Brandýsu
nad Labem a Staré Boleslavi, Baleárským ostrovům.
Na výstavě má návštěvník vzácnou příležitost shlédnout více než
dvě stovky unikátních archivních
dokumentů z Rodinného archivu
toskánských Habsburků, jenž je
uložen v Národním archivu, dále
uměleckých předmětů, věcí denní
potřeby z depozitářů Národního
muzea Praha a mobiliárních fondů
SZ Konopiště, kam byly umělecké
a osobní předměty rodu deponovány po roce 1918, po vytvoření
samostatné Československé republiky.
Většina vystavených exponátů
nikdy nebyla zpřístupněna široké odborné a laické veřejnosti.

Návštěvník má proto jedinečnou
možnost shlédnou tyto skvosty do
2. dubna 2017 ve výstavních prostorách Staré radnice.
Výstava vznikla ve spolupráci
města Ostrov s Národním archivem, Národním muzeem Praha,
Národním památkovým ústavem
- Generální ředitelství Praha, Národním památkovým ústavem –
územní památková správa v Praze,
Městským archivem Palma (Baleárské ostrovy - Mallorca) a Rakouským kulturním střediskem
v Madridu.
Záštitu nad výstavou „Toskánští
Habsburkové a ostrovské panství
1808-1918“ převzal ministr kultury České republiky Daniel Herman
a hejtman Karlovarského kraje
Martin Havel.
Mgr. Miluše Kobesová,
kurátorka výstavy

KULTURA | KŘÍŽOVKA

ČERVEN | 2016

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)
SUDOKU

KULTURNÍ TIPY
Hurá, prázdniny 2016

Mezinárodní soutěž ohňostrojů doprovodí řada koncertů,
vystoupí například Bohemian
Marching Band, Kateřina Marie
Tichá & Band, Kolband, Quiet,
Voxel, Sebastian či Lucie revival. 24. a 25.6. v areálu Lesoparku Bohemie v Sokolově.

Jazzové lázně 2016

Mezinárodní jazzový festival,
jazzové koncerty na Lázeňské
kolonádě, 16. ročník.
Všechny koncerty probíhají od
25.6. do 1. . vždy od 15 hodin
na lázeňské kolonádě v Mariánských Lázních. Pouze druhý
koncert v pátek 1. července se
koná v Městském divadle od
20.00 hodin (Barrelhouse Jazz
Band Bad Homburg).

Mezinárodní filmový
festival Karlovy Vary

Ivo Jahelka
a Miroslav Paleček

6

Pořad se skládá ze dvou samostatných částí. V té první se představí Miroslav Paleček – polovina
známé dvojice Paleček a Janík,
která patří k legendám českého
folku. V druhé části pořadu pobaví Ivo Jahelka, který je známý
jako „zpívající právník“, svými
zhudebněnými soudničkami, baladami ze života a perličkami přímo ze soudních síní a předsíní.
Dům Chopin Mariánské Lázně
17.7. od 19.30 hodin.
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Přijďte si prohlédnout techniky
starých řemesel jako paličkování,
drátování, dřevořezbu, modrotisk, korálkování a další výtvarné
techniky.
Zámek Ostrov - infocentrum
29.6. od 13 hodin.
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9
7

Co se děje v Kyselce?

Jak pokračuje záchrana areálu
bývalých lázní v Kyselce i zajímavosti z historie se dozvíte při komentovaných prohlídkách. Trvají
přibližně 50 minut. Vstup i ochutnávka Ottova pramene jsou zdarma. Sraz je u bývalé jídelny a restaurace vedle vodopádu.
Termíny: neděle 10. 7., 17. 7.,
24. 7. vždy od 10:00

Zaniklá a znovuobjevená
stará řemesla

2

1
9
Jeden z neprestižnějších světových filmových festivalů Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary - kategorie „A“ za účasti předních umělců a hostů z celého světa, kterým žije celé město Karlovy
Vary. Součástí festivalu jsou nejen
filmové premiéry, předpremiéry
a videoprojekce, ale i celá řada
doprovodných akcí např. hudební
koncerty vážné i populární hudby, plesy, divadelní představení,
přednášky, semináře, workshopy,
výstavy, koncerty rockových skupin, každodenní taneční párty,
sportovní akce, koňské dostihy aj.
1. - 9. 7. Karlovy Vary

7

Citron s Láďou
Křížkem a Tanjou

1

7

Veleúspěšné podzimní a jarní
turné české metalové kapely Citron s Láďou Křížkem a Tanjou
sklidilo obrovské ovoce ve všech
městech.
Krajinka Cheb 21. 7. Předkapela: Blackmailers od 19.00 hodin,
Citron od 20.15 hodin.
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22. ročník festivalu FIJO je za dveřmi
Tradiční přehlídka orchestrů
a show bandů světa začíná 30. června vystoupením Funk Corporation
(ČR) a Batoto Yetu (Portugalsko)
na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
v Chebu.

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA

Slavnostní zahájení za účasti všech
orchestrů a jejich mažoretkových
skupin, představitelů města a pozvaných hostů propukne v sobotu 1.
července. Divácui se mohou těšit na
řadu orchestrů nejen z České repub-

liky, ale i z Portugalska, Itálie, Bulharska, Němcka či Slovenska.
O víkendu se mládežnické orchestry představí kromě Chebu také v Aši,
Františkových a Mariánských Lázních či v bavorském Marktredwitz.

ZAJÍMAVOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE Nedostáváte

Tajenka křížovky z minulého čísla zněla: Himlštejn na Nebeské skále.
Výhercům, kterými jsou Kristýna Chlebcová z Chebu, Pavel Liprt z Karlových Varů a Marie Prchalová z Rotavy,
gratulujeme. Zasíláme jim publikace o našem kraji.
Pseudodogotická stavba vysoká 15 metrů z roku 1877 se nachází na Hamerském vrchu v nadmořské výšce 514 metrů. Nabídne pohledy z dvojice ochozů.

Krajské listy?
Ozvěte se!

Všechny domácnosti
v
kraji by měly zdarma
Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou posílejte do 5. 7. 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.
dostávat do schránek
měsíčník Krajské listy.
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NÁZORY KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ | TIP NA VÝLET
Přežití sportovních klubů v Karlovarském kraji
Josef Novotný,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Jsem sportovec tělem i duší. Aktivní trenér volejbalové mládeže,
ale i pasivní fanoušek u televizních
přenosů. S nadšením sleduji sportovní výsledky, s překvapením výši
finančních transakcí za jednotlivé
přestupy. Podporuji sport jako životní náplň, ale velmi fandím i lehkému rekreačnímu udržení fyzické
kondice.
Sport je fenomén. Je podporou
zdravého životního stylu, profesionální náplní, ale i místem setkávání fanoušků, přátel, sousedů. Je
pravdou, že nedělní fotbalový zápas
je v malé obci skvělou, ale i kolikrát
jedinou kulturní zábavou.

Proč se tedy v minulých dnech
stala téměř neřešitelnou otázka
další existence extraligového hokeje
v Karlových Varech?
Sportovní klub není firma. Nevykonává činnosti za účelem vytvoření
zisku. Nemůže snížit počet hráčů,
aby snížil mzdové náklady a tím
ušetřil. Jednoznačně potřebuje prostory, teplo, světlo. Potřebuje trenéry. Potřebuje si vychovávat nástupce
z řad dětí. Moc rád by o sobě také
dal vědět. A to vše s sebou nese finanční potřebu.
Nová legislativa určuje, že část
příjmu z hazardu jde do pokladny
měst a obcí, které je dále mají použít
také na financování sportu. Je tedy
nasnadě, aby se podstatnými sponzory staly právě ony. Nejen, že jim
to zákon ukládá, ale hlavně touto
podporou přináší do svých obcí silný náboj. Sport. Sport, který naplní
sportovní haly, přinese klubům příjmy, především však pobaví občany.

Nemohu opomenout důležitý fakt,
jak hodně takový klub propaguje
obce, kraj jako takový, ale často
i celou republiku. Je proto důležité,
aby i kraj svými zvýšenými finančními prostředky rozvoj vrcholového
sportu v regionu podpořil, tak jak
to dělal po celou dobu své existence.
Stejně, jako kraj výrazně podpořil
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v létě, Dvořákův podzim
a jiné jednorázové kulturní akce,
což je samozřejmě též důležité, je
nutné, aby pomohl ligovým klubům.
U sportovních utkání je výhodou, že
se jedná o společenské události po
celý rok.
Držím nejen vrcholovým klubům(
hokej, fotbal, volejbal, basketbal
) v našem kraji palce, aby ustály
těžkosti s naplněním jejich rozpočtů. Všichni přece chceme dál chodit fandit, potkávat se s dobrými
známými a řešit jak to ti naši kluci
a holky vlastně hrajou.

Nové přístroje do nemocnic ano, ale utrácejme s rozvahou
Eva Valjentová,
zastupitelka
Karlovarského
kraje,
KSČM

Ráda bych čtenářům vysvětlila,
proč jsem na mimořádném krajském zastupitelstvu konaném 23.
5. 2016 nepodpořila dva ze tří
projektů Karlovarské krajské nemocnice (KKN) na nákup přístrojů
v rámci návazné péče. Rozhodně
si nemyslím, že by si občan našeho
kraje nezasloužil kvalitní lékařskou péči, ke které samozřejmě
přispívá i kvalitní přístrojové vybavení. Důvody jsou dva.
První problém tkví především
v objemu finančních prostředků
potřebných k předfinancování nákupu těchto přístrojů. Spolu s dalšími projekty z ostatních oblastí
(sociální, školství, životní prostředí atd.), které již mají schválené
a garantované
předfinancování
zastupitelstvem kraje, by došlo
k vyčerpání zdrojů pro předfinancování dalších důležitých projektů.
Návratnost finančních prostřed-

ků již ukončených a vyúčtovaných
projektů není ani tak rychlá, a ani
v maximální výši jakou jednotlivé
dotační tituly umožňují. Ze zkušenosti z předchozích dvou plánovacích období víme, že spousta
projektů, a těch zdravotnických
obzvlášť, se potýká s problémy při
jejich realizaci i s následnými výtkami ať už ministerstev či jiného
auditního orgánu. Proto se často
výrazně zpozdí proplácení proinvestovaných peněz. Pro mě nová informace, kterou jsem se dozvěděla,
bylo to, že na konci měsíce května,
tedy až po mimořádném zastupitelstvu, došlo k proplacení (připsání
na účet Karlovarského kraje) sumy
v objemu okolo 100 milionů korun
právě za projekty KKN, které byly
dokončeny již v letech 2014 a 2015.
Pokud se tato informace potvrdí,
lze znovu diskutovat o investování
těchto peněz zpátky do nemocnice
na nákup dalších zdravotnických
komponentů. Přesto právě na tomto příkladu je vidět, jak velká může
být prodleva při proplácení jednotlivých projektů.
Druhý úhel pohledu je v časové
ose obměny přístrojového vybavení
KKN. Víme, že přístrojové vybave-

ní nemocnic stárne jak fyzicky tak
morálně velice rychle. Proto pro zachování požadované úrovně poskytování lékařské péče je obnova přístrojového vybavení nutná a musí
být průběžná. Každý rok nemocnice vygeneruje seznam přístrojů,
které je zapotřebí obnovit. KKN,
respektive Karlovarský kraj by měl
ve svém každoročním rozpočtu
s určitým nutným objemem finančních prostředků počítat. Dotace tu
nebudou navždy a kraj by měl být
schopen z vlastních prostředků
tuto pravidelnou obnovu financovat. To ale nebude schopen, pokud
přijdou požadavky nárazově, ve
velkém finančním objemu, jako se
to stalo nyní. Proto je třeba nákup
jednotlivých přístrojů rozprostřít
v horizontu následujících let.
Závěrem chci říci, že k mému
rozhodnutí jak hlasovat vedla snaha především o udržitelný rozvoj
krajského zdravotnictví řízený racionálním plánem. Jinak by se totiž
mohlo stát, že bychom vyčerpali
velkou sumu krajských peněz pro
zdravotnictví, a zablokovali tím
opravy domovů pro seniory, obnovu
škol a ostatní oblasti života našeho
kraje.

ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY

Vlčí jámy u Horní Blatné
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Stojíme o názor zaměstnanců nemocnice
Jakub Pánik
náměstek
hejtmana
Karlovarského
kraje,
ČSSD

V minulém čísle Krajských listů
psal pan zastupitel Kotek dramaticky
o rozpadu dozorčí rady Karlovarské
krajské nemocnice. Trochu mě to překvapilo, protože šlo pouze o to, že po
pěti letech končí mandát některých
členů dozorčí rady (v případě KKN
šlo o dva zástupce zaměstnanců),
a protože návrh od zaměstnanců na
doplnění tohoto orgánu přišel o něco
později, místa zkrátka dočasně nebyla
obsazená. Navíc z posledního znění
zákona o obchodních korporacích bylo
zcela vypuštěno, že by zaměstnanci
měli tvořit část dozorčí rady společnosti – my ale stojíme o jejich názor
a proto jsme chtěli, aby v dozorčí radě
zasedali i nadále. O žádných zásad-

ních ranách pro dozorčí radu tedy nemůže být řeč.
Kolega Kotek si zaslouží i můj dík,
jasně totiž formuloval to, že ČSSD je
jediná strana ve vedení kraje, která
v současnosti dbá na chod KKN –
a není sporu o tom, že nemocnici se
daří po ekonomické stránce, poslední
dva roky má vyrovnané hospodaření,
postupně se zlepšuje její vybavení přístroji, realizujeme jednu investici za
druhou. Ale na rozdíl od pana Kotka
nechci tyto zásluhy připisovat výhradně sociální demokracii, je to samozřejmě týmová práce bez ohledu na stranickou příslušnost. Rád bych ale připomněl, že to byla právě ČSSD, která
prosadila, že je dnes představenstvo
nemocnice ryze apolitické, složené čistě z manažerů a zaměstnanců KKN.
Oproti tomu je dozorčí rada orgánem,
kam se nominují zástupci všech stran
krajského zastupitelstva – logicky,
100procentním vlastníkem krajské
nemocnice je totiž Karlovarský kraj.
V poslední době se do nemocnice vrá-

tila snaha společně se semknout a postupně zlepšovat její kredit a upevnit
postavení vlajkové lodi mezi ostatními
nemocnicemi v regionu. A co je na tom
pozitivní, že jde o semknutí odborné,
sami zaměstnanci potvrzují, že jde
KKN správným směrem, přicházejí noví lékaři dokonce i z Plzně nebo
z Prahy, za poslední 3 roky se mzdy
zvedly o více než 10 procent.
Samozřejmě podobně jako nemocnice po celé republice bojují s nedostatkem lékařů a sester, stejný problém
trápí i KKN. Potíž vidím především ve
finančním ohodnocení náročné práce
zdravotníků, v tom se asi shodneme
napříč politickým spektrem, ale situaci zásadně komplikuje i systém vzdělávání především v případě praktiků
a sester. Proto věřím, že po jednání
s premiérem a ministrem zdravotnictví se skutečně podaří najít ve státním
rozpočtu peníze na desetiprocentní
zvýšení platů už od příštího roku a dořeší se změna ve vzdělávání lékařů, ale
i středního zdravotnického personálu.

Karlovarský kraj – místo pro život
Josef Murčo,
zastupitel
Karlovarského
kraje,
KSČM

V tomto duchu probíhá řada statistických šetření, občané hodnotí naplňování tohoto záměru a především
před volbami se řada politiků tímto
heslem zaštiťuje. K naplňování této
proklamace je nutné neustále soustředit úsilí a podřídit mu naše rozhodování. Jaká však je skutečnost?
Mezi lidmi se zcela otevřeně diskutuje
o tom, že pokud chtějí mít za svoji práci odpovídající mzdu, musí dojíždět
přes hranice do Německa. U nás se
snažíme nabízet spíše „levnou pracovní sílu.“ To je skutečnost, s níž chceme vyniknout v Evropě. Bohužel je to
směr, který nevede k žádoucímu cíli.
Druhou skutečností je, že s ohledem
na přepočet výše zahraničního důcho-

du v eurech na naše koruny a na cenovou hladinu u nás, je pro přeshraniční
seniory velmi výhodné pobývat u nás.
Přes všechno pochopení a podporu
cestovnímu ruchu, z nějž nakonec náš
region žije, není naprosto pro mne
přijatelná varianta – „za prací do Německa, na důchod do Čech.“
Proto je zcela zásadní realizovat
v našem kraji politiku pro naše občany. Tvorba a udržení pracovních míst,
zajištění důstojné mzdy, zdravotní
péče a tak dále včetně odpovídajícího
školství. To musíme mít na mysli i při
organizaci výběrových řízení. V současnosti je aktuální a vzrušená diskuse o přípravě výběrového řízení na zajištění základní dopravní obslužnosti
v našem kraji na léta 2019 až 2029.
Je to zakázka za miliardy korun. Jak
bývá u nás špatným zvykem, opět vůbec nemyslíme na naše dopravce, na
udržení pracovních míst pro naše řidiče atd. Slyšíme, že je nutno dosáhnout
co nejnižší ceny. Nákladový kilometr se
velmi zhruba skládá z 50 % z ceny po-

honných hmot a z dalších 50 % z ceny
práce. Protože cenu pohonných hmot
naši dopravci neovlivní, zbývá jen
v soutěži navrhnout co nejnižší mzdu
řidiče. A co si v tomto případě těžko
dovolí náš podnikatel, to nemusí být
problém pro cizí firmu, pokud bude
chtít například využít imigrantů a podobně. Může zaznít - to je čirá spekulace. Není, dnes si někteří pacienti
stěžují, že se nemohou bez překladu
sestry domluvit s ošetřujícím lékařem,
nedomluvit se s řidičem by byl daleko
menší problém. Ale toto široké téma
nechci otevírat. Je mnoho populistů,
kteří by diskusi zneužili. Zcela rozhodně chci však říci, že musíme chránit pracovní místa našich řidičů, včetně odpovídající mzdy za odvedenou
práci. Musíme v první řadě počítat
s našimi současnými dopravci. Zase
uslyšíme, „ono to nejde.“ Ale pravdou
je, že „ono to jde“ a „ono to půjde, „ ale
možná až po volbách a s jinými lidmi.
Aby náš kraj byl skutečně dobrým místem pro život.

Setkání s paní ministryní práce a sociálních věcí v Nejdku
Věra
Bartůňková
zastupitelka
Karlovarského
kraje,
KSČM

Protože jsem člověk, který se zajímá
o dost věcí kolem sebe, snažím se využít příležitostí setkat se s kompetentními lidmi a zeptat se na to, co mne
zajímá. A nejen mne. Většinou jde
o otázky, které zajímají i ostatní veřejnost. Stejné to bylo v Nejdku, kam
přijela na návštěvu ministryně práce
a sociálních věcí paní Mgr. Michaela Marksová-Tominová. Pozvala jí
poslankyně za ČSSD Markéta Wernerová. A bylo vidět, že si náramně
rozumí. Dokonce na některé položené
otázky odpovídala paní poslankyně
místo ministryně.
Na můj dotaz, jak je to s podmínka-

mi pro přijetí lidí na dohodu s úřadem
práce o veřejně prospěšných pracích
(dále VPP), mi paní ministryně odpověděla, že je na to zákon. Dobře,
škoda, že jsem o tom nevěděla dřív.
Protože úřad práce v Karlových Varech nám – potenciálním žadatelům
nastavil trochu odlišné podmínky pro
přijetí. Bohužel, nic nemáme písemně, vše je jen a pouze předáváno telefonicky. Není-li písemný doklad, nemůžeme argumentovat. Podmínky se
měnily ještě v březnu letošního roku.
Při žádosti o zaměstnance najednou
bylo nutné, aby se jednalo o lidi nezaměstnané 2 a více let.
Chápu, že ÚP chtěl zaměstnat nezaměstnatelné, jak to dopadlo, není
třeba dlouze popisovat. Místo 10 ti
požadovaných jich máme zaměstnáno 5, další se nedaří sehnat. Nemají
zájem a výmluvy neznají mezí – od
toho, že fetují, pijí, nedodržují nic, byli
léta ve výkonu trestu, mají alergie na

všechno včetně dřeva, jsou agresivní,
po infarktech – nejlépe minimálně po
3,… To jsou opravdu „řeči“, které si
musíme vyslechnout a kolik je na nich
pravdy nezjišťujeme.
A přitom všichni naopak víme o lidech, kteří by měli zájem o práci, ale
jsou na ÚP teprve krátce, někdy jen
pár měsíců. Nestačili si ještě vyběhat
sociální dávky, aby přišli na to, že se
jim nevyplatí chodit do práce.
Další z dotazů se týkal výše důchodů
pro ty, kteří nikdy nepracovali. Zde
zaznělo, že se jedná o nulový důchod,
ale sociální dávky lze pobírat doživotně!
Otázky ohledně opakování pracovních poměrů budou řešeny ve spolupráci s oblastním inspektorátem práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj.
Beseda zajímavá a jistě poučná, jen
bych příště preferovala, kdyby odpovídala nejkompetentnější osoba, omluvou byla její zdravotní indispozice.

Reakce: Rány pro KKN – rozpad dozorčí rady
Edmund
Janisch,
radní
Karlovarského
kraje,
ČSSD

I v teplém létě dýchne nezvykle chladné klima na návštěvníky, kteří se vypraví k přírodní památce Vlčí jámy
u Horní Blatné. Stačí sejít po několika málo schodech do úzké skalní prolákliny, na jejímž dně se díky omezené cirkulaci vzduchu a nízké teplotě drží led a sníh po celý rok. Ledová jáma vznikla jako pozůstatek cínového
dolu Jiří a dosahuje hloubky patnácti metrů. V roce 1813 byla dokonce zdrojem ledu pro vojáky raněné v bitvě
u Lipska. Sousední mnohem rozsáhlejší Vlčí jáma je 120 metrů dlouhou, 40 metrů širokou a 25 metrů hlubokou
propadlinou někdejšího dolu Wolfgang. Na tajemnosti a divokosti jí přidávají strmé skalní stěny, balvany na dně,
úzké trhliny a zbytky starých chodeb. Přírodní památka Vlčí jámy se nachází na jihozápadním úbočí Blatenského
vrchu. Z centra Horní Blatné sem vede značená turistická trasa, která končí u dalšího atraktivního cíle – 21 metrů
vysoké rozhledny. Zitina vyhlídka postavená v roce 1912 nabízí pohled na Krušné hory a okolní krajinu z výšky
1044 metrů nad mořem.
Více informací o zajímavostech v okolí Horní Blatné nebo o možnostech ubytování najdete na portálu cestovního
ruchu Karlovarského kraje Živý kraj: www.zivykraj.cz
www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Nejsem přesvědčen o úspěšnosti celého záměru. Položme si otázku: „Kolik
sester ze Slovenska k nám do kraje po
absolvování studia přijde?“ Nejsem
ředitelem KKN a není mým úkolem
shánět pro nemocnici pracovní síly.
Jsem však přesvědčen, že Váš názor na
nemocnici byl jako vždy podpořen dobRád bych se vyjádřil k článku pana rým úmyslem. Opakuji proto znovu, že
Ing. Kotka (ALTERNATIVA).
rozpočet Odboru ŠMT KK je pro občaPane Kotku, velmi krásně jste popsal ny Karlovarského kraje!!!
poměry v dozorčí radě KKN a v nemocnici samé. Co se týká zdravotních
sester, plně souhlasím s Vaším názorem, že existuje pro sestry nedomyšlený
vzdělávací systém. Píšete správně, že
nechci a nebudu z krajského rozpočtu
hradit vzdělávání personálu importovaného z jiných států a krajů. Rozpočet
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
KK je určen především pro vzdělávání
občanů, studentů a žáků Karlovarského kraje. Pro vedení nemocnice je velmi jednoduché žádat zaplacení praxe
a pobytu zahraničních sester ze Slovenska ve výši 600 000 Kč po Odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Správně píšete, že nejsem schopen zajistit nástup maturantek ze dvou vlastních zdravotních škol v kraji do KKN.
Nemám žádné páky k tomu, abych jim
nařídil, že do KKN musí nastoupit.
Překvapuje mě, že to tvrdíte zrovna Vy,
který má plná ústa demokracie a transparentnosti. Maturantky mají právo se
rozhodnout, co budou v dalším životě
dělat a kde. Nikdo jim nemůže nic nařídit!! To už tady přeci jednou bylo.
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Štola č. 1 v Jáchymově má nové zázemí
Do jáchymovského podzemí zavítají ročně tisíce návštěvníků, aby si
prohlédly místa, kde se dříve dobývalo stříbro a těžil uran. Ke zkvalitnění služeb pro turisty by nyní mělo
přispět i nové zázemí Štoly č. 1. Projekt byl financován s přispěním Regionálního operačního programu
Severozápad a Karlovarského kraje.
Jednou z nejvýznamnějších památek upomínajících na bohatou
hornickou minulost Jáchymova
je Štola č. 1, která byla vyražena
v letech 1952 – 1953. V roce 2005
přešla pod správu Karlovarského
kraje a pracovníci Muzea Sokolov se
pak zasloužili o to, aby se důlní dílo
mohlo otevřít veřejnosti. Co ovšem
doposavad chybělo, bylo odpovídající zázemí pro turisty a průvodce.
Jako zhotovitel stavby byla vybrána společnost IVPS Inženýrská
výstavba a pozemní stavby. „Celkové náklady na vybudování nového
zázemí činí 16 milionů korun. Na
realizaci projektu se podařilo získat
dotaci z Regionálního operačního
programu Severozápad ve výši 85
procent, zbytek uhradil Karlovarský
kraj, který zároveň projekt předfi-

nancoval,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav
Čermák.
V rámci projektu, který byl realizován od května do října minulého roku, byla postavena vstupní budova
ve stylu dřevěných lágrových domů.
Kromě zázemí pro turisty a průvodce, je v ní umístěna i muzejní a přednášková místnost. Nechybí ani malá
expozice upozorňující na politické
vězně pracující nedobrovolně v 50.
letech minulého století v jáchymovských dolech. Areál Štoly č.
1 se dočkal také nového oplocení
a obnovení tzv. Mauthausenských
schodů, po kterých vězni scházeli
z lágru Svornost ke stejnojmenné
šachtě. Doplněny byly i tři strážní
věže a symbolická lágrová brána.
Během stavebních prací došlo také
ke znovuobjevení lágrové korekce,
která byla následně vyčištěna.
„V České republice existuje jako
památka na 50. léta minulého století pouze vzorový obnovený tábor
Vojna u Příbrami. Cílem projektu
proto bylo vytvořit autentický protipól táboru Vojna jako doklad tohoto
temného období novodobé historie

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR,
VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ,
PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
NA POZICI STRÁŽNÝ.
POŽADUJEME
minimálně střední vzdělání s maturitou, čistý trestní rejstřík, osobnostní,
fyzickou a zdravotní způsobilost, bez viditelného piercingu a tetování.

města Jáchymov. Projektant Jan
Woletz při realizaci projektu úzce
spolupracoval s Konfederací politických vězňů s důrazem na autenticitu jednotlivých částí stavby,“ upřesnil ředitel Muzea Sokolov Michael
Rund.
Do budoucna Muzeum Sokolov
uvažuje o tom, že prodlouží návštěv-

nický okruh do tzv. stařin a tím i do
prostor, kde se v 16. století těžilo
stříbro. Zvýšila by se tak atraktivita
celého areálu pro turisty. Štola č. 1 je
mimo jiné součástí Hornické kulturní krajiny Jáchymov, která je v rámci
projektu Montánní krajina Krušnohoří nominována na Seznam světového dědictví UNESCO.
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NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Slavnostního otevření zázemí štoly se zúčastnil i náměstek hejtmana Miloslav Čermák

Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace
se sídlem Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek, zřízená Karlovarským krajem,
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ POZICE:
• kuchař
• pracovník v sociálních službách – instruktor sociální péče
• pracovník v sociálních službách – pracovník přímé obslužné péče.
Více – viz www.ddnejdek.cz

K y n o l o g i c k ý k l u b K a r l o v y Va r y - D v o r y
Vás srdečně zve 26. června 2016 na

Karlovarskou krajskou výstavu psů
všech plemen včetně loveckých mimo NO

NABÍZÍME
služební poměr, plný úvazek na dobu určitou s nástupem ihned,
nepřetržitý režim služby, 6 týdnů dovolené,
možnost ubytování, závodní stravování, bezplatné využití sportovního
zařízení a další zaměstnanecké benefity.

Místo konání:
dostihové závodiště Karlovy Vary od 9 hodin

KONTAKT

Partneři akce:

Bc. Jiří Prančl, personalista, tel.: 778 469 779, email: jprancl@vez.kyn.justice.cz

www.vscr.cz

KV ARÉ

KV ARÉNA

Doprovodný program:
agility ◆ dog dancing ◆ malování na obličej

SPORT

Ohlédnutí za Dnem Cyklostezky Ohře

ČERVEN | 2016

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary ovládli Keňané
Keňská dominace a překonání
dvou rekordů závodů, takový byl
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary
2016. Nejmladší ze závodů RunCzech běžecké ligy ovládl favorizovaný
Abraham Akopesha, ženám vládla
v novém nejrychlejším čase závodu
členka RunCzech Racing Teamu
Joyceline Jepkosgei. Český rekord si
připsal Milan Kocourek, nejrychlejší
Češkou se stala Petra Kamínková.
Čtvrtý ročník závodu oceněného
zlatou známkou kvality Mezinárodní
asociace atletických federací IAAF se
od začátku vyvíjel podle očekávání.
Hned po startu závodu se na čele vytvořila sedmičlenná skupinka, ta se
ale po pátém kilometru začala trhat.
Po polovině trati se tak na čele usadila keňská trojice ve složení Abraham
Akopesha, Evans Kirui a Wilson Too.
Na patnáctém kilometru nasadil
k úniku favorizovaný Akopesha. Jeho
pronáslodavatelé závod nezabalili,

především Kirui šlapal svému soupeři mohutně na paty, ale nejvíce sil
si na závěr nechal právě Akopesha.
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary
ovládl v čase 1:02:08. „Z vítězství
mám velkou radost, ale bylo to hodně
těžké. Sice se mi povedl nástup, ale
oba mí soupeři mě pak začali stahovat. Nakonec jsem to ale zvládl,“ líčil

Akopesha.
Ženský závod měl mnohem jednoznačnější průběh. Už v první třetině
se na čele osamostnila dvaadvacetiletá keňská běžkyně Joyciline Jepkosgei a skvělým výkonem si doběhla
nejen pro vítězství, ale rovněž pro
nový rekord závodu. S časem 1:09:07
jej pokořila o čtyři vteřiny.

Pro dárky od kraje si přijeli i nejmenší cyklisté

Cyklistické setkání si nenechali ujít starosta Chebu Petr Návrátil, náměstek hejtmana Jakub Páník, ředitel Krajského
centra osobní dopravy Českých drah Vladimír Omelka a Milan Zukal z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Karlovarského kraje

Den Cyklostezky Ohře hostil areál Krajinné výstavy pod Chebským hradem
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