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Děti, hrajte během
prázdnin o mobil

Jaká je úroveň dopravy
v Karlovarském kraji?

V Karlovarském kraji začal 11. ročník prázdninové soutěže
pro děti O hejtmanský mobil.
více strana 2

Investice do silnic. Jedno z témět rozhovoru s náměstkem
hejtmana Petrem Navrátilem.
více strana 4

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Nová škola je architektonický unikát
Jeden školní rok skončil, druhý po prázdninách začne. Až se
v září vrátí studenti ISŠTE v Sokolově do školních lavic, a přibudou k nim noví, začnou přípravu
na své budoucí povolání ve zbrusu nových prostorách.
V nejmodernější školní budově
v Karlovarském kraji.

Milí čtenáři,
blíží se doba prázdnin a dovolených, ale já si přesto neodpustím
jedno „školní“ téma.
Na konci května jsme slavnostně otevřeli novou budovu ISŠTE Sokolov. Po Centru technického vzdělávání v Ostrově je to další velký projekt, který nabídne žákům moderní prostředí, kvalitní vybavení a snad i pomůže zlepšit spolupráci škol a firem, což by
se mohlo odrazit na náboru zájemců do technických oborů. O to víc
jsou znepokojivé zprávy o auditu
projektů a šetření v ROP Severozápad, odkud náš kraj (ale i města či
obce) čerpal dotace na obě zmíněné stavby a řadu dalších projektů.
Uděláme všechno pro to, abychom
přesvědčili české i evropské auditní
orgány, že je systém čerpání dotací alespoň v Karlovarském kraji nastaven správně. Dokončené projekty i jejich využití o tom svědčí.
V uplynulých dnech jsem se opět
setkal se zástupci asociace, která se snaží o záchranu lázní v Kyselce. Přišli se zeptat, jak Karlovarský kraj zajistí provizorní zabezpečení památkově chráněných objektů v Kyselce, k čemuž nás na popud
této asociace vyzval Senát.
Znovu bych chtěl zdůraznit, že
kraj nic takového zajistit nemůže, protože, jak už jsem několikrát opakoval, není majitelem ani
správcem lázní v Kyselce. Můžeme
pouze napomoci v jednání všech
stran, které mohou zabránit dalšímu chátrání objektů – a to už jsme
samozřejmě udělali a jsme i nadále
připraveni spolupracovat.
Červnové vydání Krajských listů vás možná zastihne v okamžiku, kdy se chystáte na letní dovolené a na prázdniny. Přeji všem malým i velkým, aby letošní léto bylo
slunečné, odpočinkové a nic vám
nebránilo pustit z hlavy neodbytné starosti. Pokud se chystáte cestovat, ať jsou vaše návraty šťastné
a bezpečné.
Léto podle vašich představ přeje hejtman
Josef Novotný

Má sedm pater, na nich dohromady šestadvacet učeben, které pojmou asi 750 žáků, a je vidět z mnoha míst v Sokolově. Co to je?
Odpověď na tuto kvízovou otázku
dnes už není těžká.
Nová budova Integrované střední
školy technické a ekonomické (ISŠTE), která vyrostla mezi původními zrekonstruovanými objekty školy, se stala nejen novou dominantnou severozápadní části Sokolova, ale i velmi zajímavým architektonickým dílem. Zajímavější škola
po této stránce v Karlovarském kraji není.
„Snažili jsme se všem pochybovačům vysvětlit, že nejen banky mohou být krásné. Proč by nemohla
být krásná i škola? Vždyť prostředí
vychovává a může žáky postrčit lepším směrem,“ řekl při slavnostním
otevření zrekonstruované ISŠTE její ředitel Pavel Janus.
Projekt přestavby zahájil Karlovarský kraj na počátku prosince
2009, akce byla završena na konČást interiéru nové budovy ISŠTE v Sokolově.
ci dubna 2012. Náklady na stavbu
a vybavení dosáhly 390,2 milionu tvím Regionálního operačního pro- nou z největších investic Karlovarkorun, přičemž projekt byl podpo- gramu regionu soudržnosti Severo- ského kraje nejen v oblasti školství. Díky skvělé spolupráci mých
řen z Evropského fondu pro regio- západ (ROP SZ).
„Přestavba ISŠTE Sokolov je jed- kolegů ve škole, dlouhodobé podnální rozvoj (ERDF) prostřednic-

Kraj posílá do sociálně
vyloučených lokalit miliony
Karlovarský kraj získal dotaci z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost ministerstva práce a sociálních věcí na individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském
kraji“.
Dotace ve výši 23,8 milionu korun teď prostřednictvím neziskových humanitárních organizací, jako jsou Člověk v tísni, Kotec
a Světlo Kadaň, zamíří do sociálně vyloučených lokalit.
„Jedná se například o lokality Rotava, Jáchymov, Nové Sedlo,
Aš nebo Chodov, kde žijí komunity sociálně vyloučených spoluobčanů. Uvedené organizace budou
přímo v terénu pracovat na jejich
začlenění zpátky do společnosti,“
vysvětlil náměstek hejtmana Miloslav Čermák.
Konkrétně se organizace Člověk
v tísni ponoří do práce ve městech Chodov, Vintířov, Nové Sedlo, Vřesová a Nejdek. Občanské
sdružení Kotec zamíří do Horního Slavkova, Rovné, Habartova, Nové Vsi, Aše, Kraslic, Oloví
a Rotavy. Sdružení Světlo Kadaň
pak čeká mise v Bochově, Žluticích, Ostrově a v Jáchymově.
„Činnost výše uvedených poskytovatelů terénních služeb bu-

Jedním z měst, kde je početněji zastoupená komunita sociálně
vyloučených spoluobčanů, je Jáchymov. Také tam teď zamíří peníze z projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském
kraji“.
Ilustrační foto Václav Fikar
de probíhat v období od ledna
2013 do konce roku 2014, počítá se i s prodloužením do prvního
pololetí 2015,“ upřesnil Čermák.
Dlouhodobě dobrým příkladem v regionu je činnost organizace Český západ v Dobré vodě
na Toužimsku.

„Český západ nám tam ukazuje, jak se dá tato činnost pojmout.
Předpokládáme, že sdružení Český západ poskytne vybraným
uchazečům pro terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách metodickou pomoc,“ doplnil náměstek hejtmana.

Foto Václav Fikar
poře kraje a dobře odvedené práci stavbařů dnes mají žáci i zájemci z řad veřejnosti k dispozici nové prostory s moderním zázemím.

Doufám, že firmy a zaměstnavatelé v regionu budou se školou spolupracovat a podporovat nábor zájemců do technických oborů,“ uvedl hejtman Josef Novotný, který
do listopadu 2008 pracoval jako ředitel ISŠTE Sokolov.
„Nová budova nabízí osmnáct
prostorných učeben pro 32 žáků
a osm učeben pro 16 žáků. Samozřejmostí je i laboratoř fyziky a chemie. Dvě nové učebny výpočetní techniky budou vybaveny novými počítači. Všechny učebny disponují nejmodernějšími vzdělávacími
technologiemi,“ uvedl ředitel Janus.
Od nového školního roku budou
v učebnách umístěny interaktivní tabule, diaprojektory, vizualizéry a další technika. Studenti ISŠTE
Sokolov se budou připravovat teoreticky a prakticky pro obory, jakými jsou strojírenství, stavebnictví,
elektrotechnika, ekonomika a podnikání i veřejně správní činnost a to
v rámci řádné výuky, výuky v rekvalifikačních kurzech a počítá se
i se vzděláváním dospělých.
„Chceme školu otevřít lidem, proto plánujeme výstavní prostory i informační zázemí. Teď musíme tuto
krásnou budovu oživit, rozpohybovat ji,“ těší se Pavel Janus s tím, že
život ve všech jejích částech se naplno rozeběhne od září 2012, kdy
škola oslaví pětapadesát let své existence.
Karlovarský kraj tak má po Centru technického vzdělávání v Ostrově další moderní centrum celoživotního vzdělávání na moderní evropské úrovni.

Audit. Jaké nakonec
budou sankce?
Původně navrhovaná astronomická sankce 982 miliony korun,
kterou předběžně vyčíslila společnost Deloitte Advisory v závěru
auditu pěti krajských projektů, není opodstatněná. Na začátku června o tom informovalo Ministerstvo financí ČR, které audit zrevidovalo a dospělo k odhadu sankce
ve výši 32,8 milionu korun. Analýzu již ministerstvo odeslalo Evropské komisi.
Audit společnosti Deloitte Advisory se zaměřil na 35 projektů dotovaných z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad. Patnáct z nich bylo z Karlovarského kraje. Analýza ministerstva financí z velké části koriguje
sankce navržené auditory.
„Pro nás je zásadní, že se ministerstvo financí neztotožnilo s auditem Deloitte v tom ohledu, že by
došlo k pochybení v systému hodnocení projektů. Nalezená zjištění v žádném případě nejsou tak
závažná. O skutečné výši sankcí ale rozhodne až Evropská komise. Jsme přesvědčeni o tom, že
ani sankce 32,8 milionu korun není v pořádku, proto nadále závěry auditu rozporujeme,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Podle stanoviska ministerstva je

11 z 35 projektů bez finančního
postihu. U projektů z našeho kraje
pokuta dosahovala v případě projektu Centra technického vzdělávání Ostrov 446 milionů korun,
nyní činí nulu.
„U projektu revitalizace ISŠTE
Sokolov vyčíslili původně auditoři sankci na 390 milionů korun,
nyní se navrhuje zatím 19 milionů korun, stejně tak korekce podstatně klesly u obou souborů akcí na krajských silnicích. A v případě rekonstrukce Becherovy vily v Karlových Varech je od počátku kontrolní zjištění ve výši 20 tisíc korun,“ dodal Navrátil.
Kontrolní zjištění se týkají hlavně zadávání veřejných zakázek.
„Auditoři například vytkli,
že jsme dvě stavby na silnicích,
z nichž každá probíhala v jiném
roce, nespojili v jednu zakázku.
Problém byl také, že jsme v případě jednoho ze zadávacích řízení
chtěli po firmách doložit referenční zakázky za tři roky zpět. Správně jsme je měli požadovat za pět
let zpátky,“ vysvětlil Navrátil s tím,
že audit ještě není ukončený. Kraj
nyní bude čekat na stanovisko Evropské komise, která projekty přezkoumávala v době uzávěrky tohoto vydání.

z regionu

Začíná oprava mostu v Šemnici

končení této opravy může být nosnost mostu zvýšena až na 10 tun
pro normální zatížení a 16 tun pro
zatížení výjimečné. Celkové náklady stavby činí přibližně 3,7 milionu korun, které uvolnil Karlovarský kraj ze svého rozpočtu.
Padesát let starý most musel být
v říjnu loňského roku z bezpečnostních důvodů uzavřen pro silniční provoz. Pro obec, kterou roz-

děluje řeka Ohře na dvě části, je to
přitom důležitá spojnice. Pokud
se obyvatelé Šemnice chtějí dostat
na druhou stranu, musí využívat 26
km dlouhou objížďku.
Pokud jde o most přes Ohři, Karlovarský kraj zvažoval hned několik variant řešení. Jednou z nich byla i výstavba zbrusu nového mostu,
který by byl posunutý zhruba o 250
metrů níž než je most stávající.
„Výstavba by však vzhledem
k současným úsporným opatřením v krajském rozpočtu byla velmi finančně náročná, odhad převyšuje 100 milionů korun,“ vysvětlil
náměstek hejtmana Petr Navrátil,
proč kraj od výstavby nového mostu nakonec ustoupil. Pokud by nový most v Šemnici vyrostl, stávající mostní objekt by byl zdemolován
a byly by provedené potřebné práce
k zabezpečení přístupových komunikací na obou stranách řeky Ohře.
Proces nahrazení stávajícího nevyhovujícího stavu novým mostem
byl zahájen již v roce 2004. Z důvodu nesouhlasů vlastníků dotčených
pozemků nemůže být ale stále dokončen.
„Jednali jsme s vedením obce
i vlastníky nemovitostí v blízkosti mostu. Na základě těchto jednání jsme rozhodli, že opravíme most
stávající,“ uvedl hejtman Josef Novotný.

Šest obcí v regionu uspělo se svými žádostmi o dotaci na zdokonalení vodohospodářské infrastruktury. Karlovarský kraj mezi ně rozdělil dvanáct milionů korun, obce teď peníze využijí na vybudování kanalizací, vodovodů a úpravny vod.
„Příspěvky na drobné vodohospodářské akce získal Žalmanov,
Otročín, Teplá, Sadov, Verušičky
a Vintířov. Žádosti jsme posuzovali podle řady kritérií. Prioritou
pro nás ale bylo zlepšení životního
prostředí dané obce,“ uvedl radní
Jaroslav Bradáč.
Právě proto uspěl se svou žádostí Žalmanov, který připravuje druhou etapu výstavby kanalizace
ve Stružné. Na její realizaci získá
od kraje 4,2 miliony korun, tedy 70
procent všech nákladů na stavbu.
Na účtu obce Otročín pro změnu
přibudou dva miliony korun, a to
na přívod pitné vody do části Měchov. „Také v tomto případě stavba
navazuje na již dokončené rozvo-

dy vody, jejichž vybudování financovalo ministerstvo zemědělství.
Situaci je tady třeba dořešit vzhledem k tomu, že lidé mají pitnou
vodu ze studní a především v létě je
jí nedostatek,“ vysvětlil radní Bradáč s tím, že celkové náklady činí
tři miliony korun.
Další část z krajských dotací, 1,4
milionu korun, obdrží Teplá na vodovod v částech Mrázov, Betlém
a Seklovy domky. Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
získá celkem dva miliony korun
na dvě akce. Na první - napojení
kanalizace Sadova a Boru na hlavní kanalizaci Karlových Varů - posílá kraj 1,25 milionu korun. Dalších tři čtvrtě milionu korun pak
na úpravnu vody Verušičky.
Sokolovská vodárenská společnost dostane 2,3 milionu na čističku ve Vintířově.
„V loňském roce jsme rozdělili
14,4 milionu korun mezi sedm obcí, které splnily podmínky přidělení dotace,“ uzavřel Jaroslav Bradáč.

Hejtman Josef Novotný se zúčastnil oficiálního zahájení opravy šemnického mostu.
V Šemnici byla zahájena oprava mostu přes Ohři, který dodnes
stojí na vojenské provizorní mostní
konstrukci typu Bailey Bridge z 2.
světové války. Lidé v obci, kterou
řeka rozděluje na dvě části, budou
moci přes opravený most jezdit už
o prázdninách. Rekonstrukce má
totiž skončit už na konci července.
„V rámci opravy mostu bude provedeno zesílení stávající konstruk-

ce jejím zdvojením v jednom mostním poli. Dále bude provedena výměna, oprava a doplnění všech poškozených částí ocelové konstrukce
mostu a bude položena nová dvouvrstvá dřevěná mostovka. Součástí
akce je také sanace stávajících kamenných opěr a pilířů mostu,“ popsal prováděné práce technický náměstek Krajské správy a údržby silnic Petr Šťovíček s tím, že po do-

Foto KL
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HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, proč se pokládá nová silnice na výjezdu z Karlových Varů směrem na Prahu, když původní silnice byla v dobrém
stavu. Oproti tomu máme v kraji spousty silnic, které jsou v dezolátním stavu (např. silnice 2. třídy č. 221 na trase Merklín-Pernink, přesněji v obci Pstruží). Je mi jasné, že je to hlavní tah na Prahu, ale zase
v tak špatném stavu nebyla. Nebo se opravuje stejně jako každý rok
kvůli MFF? Pokud se zastavím u zde jmenované problémové silnice, tak bych Vám nepřál každý den po ní dojíždět do práce. Cesta je
vlnitá a doplňována výmoly. Vím, že toto není plně ve Vaší kompetenci, ale máte možnost do problematiky nahlédnout hlouběji než
obyčejný smrtelník. Rád bych znal Vaše stanovisko k tomuto problému a navíc, pokud se o toto budete zajímat, třeba to někoho nakopne a začne jednat. Děkuji, Petr B.
Dobrý den,
výpadovka z Karlových Varů na Prahu je zařazena mezi silnice I.
třídy, jejichž majitelem je stát a správcem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR, ne Karlovarský kraj.
Podle informací z karlovarské pobočky ŘSD nebyla její rekonstrukce, plánovaná od loňska, zbytečná. Jak uvedla vedoucí provozního úseku Ivana Hornová, poté, co se letos podařilo získat
potřebné finance, „bylo žádoucí opravu realizovat v souvislé
ploše“.
Silnice II. a III. třídy na území regionu spravuje Krajská správa
a údržba silnic Karlovarského kraje (KSÚS KK). Co se týče silnic
v oblasti Perninska, jsou plánovány tři. Na silnici II/221 se jedná
o opravu 1,8 kilometru dlouhého úseku přímo v Perninku za přibližně 7,8 milionu korun, v Pstruží jde o úsek v délce 1,4 kilometru (oprava bude stát asi 3,5 milionu korun) a na silnici II/219 byl
do plánu oprav zařazen úsek v Abertamech v délce 0,6 kilometru. Jeho oprava přijde na asi dva miliony korun. Opravy ostatních úseků plánuje KSÚS KK tak, aby byla zajištěna jejich sjízdnost, a to s ohledem na finanční prostředky. Těch ale stát posílá
do našeho regionu stále méně.

S motorovou pilou
Začal 11. ročník soutěže Miliony na vodovody se ohání nejlíp v republice
O hejtmanský mobil a čističky malých obcí

Ilustrační foto Václav Fikar
V červnu začal již 11. ročník
tradiční dětské prázdninové soutěže O hejtmanský mobil.
„Chceme v dětech probudit výtvarné cítění a zároveň je seznámit s krajskými internetovými
stránkami. Najdou tam řadu užitečných informací, které mohou
využít například při svém dalším
studiu,“ vysvětlil hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.
Soutěž probíhá podle stejných
pravidel jako v předchozích letech. Má dvě části: internetovou
a podle výběru dítěte výtvarnou
či fotografickou.
Tentokrát budou soutěžící tvořit na téma: „Krásy Karlovarského kraje“.
„Soutěží děti provede známá
dvojice z Večerníčku. Jsou to
snad nejslavnější žáci 3. B, kteří
baví už několik generací malých

i velkých televizních diváků Mach a Šebestová. Právě oni pomohou účastníkům správně zodpovědět internetovou část soutěže. Pak už jen stačí přiložit fotografii či obrázek na dané téma
a vše zaslat na správnou adresu,“
vysvětlil hejtman Novotný.
Soutěž je určena dětem do 15
let a potrvá do 31. srpna, tedy do konce letních prázdnin.
Podrobnosti včetně soutěžních
podmínek najdou zájemci na webu Karlovarského kraje.
Vyhodnocení soutěže se uskuteční v září. „Nejpozději počátkem října pak budou vítězové
obou kategorií pozváni na slavnostní tiskovou konferenci, při
které jim hejtman Josef Novotný
osobně předá mobily a další ceny,“ doplnila mluvčí krajského
úřadu Andrea Bocková.

Péče o válečné veterány
V rámci komplexní péče o válečné veterány poskytované Ministerstvem obrany ČR vznikl projekt: „Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem
na uplatnění na trhu práce“. Projekt si klade za cíl zlepšit postavení
válečných veteránů, kteří již nejsou
ve služebním poměru, na trhu práce a jejich další začleňování do civilního života po odchodu do zálo-

hy. Novodobí váleční veteráni mohou navštívit web projektu - www.
veterani-budoucnost.cz, kde jsou
veškeré informace a klienti se tam
také mohou zaregistrovat. Kontakty pro zájemce o projekt na západě Čech: PhDr. Vladimír Čermák,
manažer projektu, tel. +420 724
923 741, úřední hodiny KVV Plzeň, Štefánikovo nám. 1, každé PO
8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.

Ředitel krajského úřadu informuje
Jsou to: Registr osob (ROS),
který spravuje Český statistický
úřad, Registr obyvatel (ROB), kde
je správcem ministerstvo vnitra,
Registr územní identifikace, adRoman Rokůsek
res a nemovitostí (RUIAN), který
K 1. červenci 2012 bude v Čes- spravuje katastrální úřad a Regiské republice spuštěn systém zá- tr práv a povinností (RPP) spravokladních registrů. Čtyři nové re- vaný ministerstvem vnitra.
gistry budou obsahovat informaJaký bude hlavní přínos systéce o občanech, firmách, základních územních prvcích, působ- mu základních registrů?
Lidem i firmám by se měl výnosti orgánů veřejné moci a právech a povinnostech osob. Na to- znamně zjednodušit život, prototo téma jsme hovořili s ředitelem že nebudou muset opakovaně doKrajského úřadu Karlovarského kládat tytéž údaje. Tzv. referenční údaje, které budou přebírány
kraje Romanem Rokůskem.
ze systému základních registrů,
Můžete vyjmenovat všechny se totiž budou v příslušných agendách využívat jako údaje zaručenové registry?

né, platné a aktuální, bez toho, aby
bylo potřeba je ověřovat.
Informace v registrech se budou
aktualizovat automaticky. Například při změně jména nebo adresy bydliště to bude stačit ohlásit
jen na jednom úřadě, ty ostatní si
díky systému základních registrů
údaje změní samy.
Změní se také způsob přidělování IČO tak, že je podnikatelé dostanou přímo při registraci nebo
evidenci. Identifikační čísla přidělená před zprovozněním základních registrů ale zůstanou nadále platná.

Ano, bude to možné zjistit prostřednictvím kontaktních míst
CzechPoint nebo datových schránek. Zájemci se také dozvědí, kdo
a kdy údaje o nich aktualizoval
a které orgány veřejné správy je
využily.

Jak se na spuštění systému připravuje krajský úřad?
Pro zajištění základních činností
byli určeni tzv. koordinátoři z organizačního oddělení a oddělení
IT. Původně měly základní registry začít fungovat už od 1. července 2011. Nakonec byl ostrý start
o rok odložen, to ale neznamená,
Budou mít lidé přehled o tom, že se v současné době nepotýkájaké referenční údaje jsou o nich me s problémy. Doufám ale, že se
je podaří vyřešit.
v systému vedeny?

Student Tomáš Cigánek (na snímku) se z Bzence do Žlutic vrátil jako juniorský mistr repoubliky.
Foto SLŠ Žlutice
Student Střední lesnické školy ve Žluticích (SLŠ Žlutice) Tomáš Cigánek je mistrem republiky
v práci s motorovou pilou.
Na „Mistrovství republiky v práci
s motorovou pilou Dřevorubec junior“ v moravském Bzenci se v disciplíně kácení umístil na 1. místě.
A protože dobrých výsledků dosáhl i v dalších čtyřech soutěžních disciplínách (výměna řetězu,
kombinovaný řez, přesný řez a odvětvování), stal se novým českým
šampionem mezi juniory.
Konkurence na mistrovství republiky přitom byla velká. Šampionát byl mezinárodní, účastnili se
ho také soutěžící z Bulharska, Slovenska, Slovinska a Lotyšska.

Tomáš si kromě titulu zajistil také
účast ve vrcholové soutěži „Pohár
VLS 2012“ na XI. mistrovství České republiky.
Dřevorubecké družstvo SLŠ Žlutice bylo velmi úspěšné i v mezinárodní soutěži Dřevorubec junior 2012, která se konala počátkem
května na křivoklátském učilišti.
V disciplíně kácení stromu obsadili žáci školy 1. a 3. místo, v disciplíně kombinovaný řez 1. místo,
v přesném řezu 2. místo.
„V celkovém hodnocení se umístil Tomáš Cigánek na 1. místě a Jan
Neuberg na 4. místě. V družstvech
jsme dosáhli na 1. místo z deseti
zúčastněných,“ upřesnila učitelka
školy Jana Furišová.
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Rekonstruovaný domov
pro seniory už je hotový
Každé patro v jiné barvě, prostory pro ordinace lékařů, rehabilitační prostory, nový nábytek, květiny,
plazmové televizory.
Čtyřletá přestavba původního
omšelého paneláku na moderní
Domov pro seniory na chebském
sídlišti Spáleniště (DPS „SPÁLENIŠTĚ“) je definitivně hotová, domov nyní splňuje evropská měřítka. Seniorům nabízí komfortní
bydlení v moderně zařízených bytech, přičemž splňuje veškeré podmínky pro poskytování sociálních
služeb čtyřiadvacet hodin denně
včetně potřebné komplexní ošetřovatelské péče.
„Záměr rekonstrukce tohoto domova vyplynul z podmínek legislativy v oblasti sociálních služeb, která pro tato zařízení vyžaduje poskytování sociálních služeb 24 hodin
denně, a to včetně potřebné zdravotní péče pro lidi s velkou ztrátou
soběstačnosti. Karlovarský kraj vynaložil ze svého rozpočtu na všech
sedm etap přestavby celkem 49,2
milionu korun,“ uvedl náměstek
hejtmana Miloslav Čermák.
Přestavba domova postupovala
od posledního 5. patra do přízemí.
„Rekonstrukci ubytovacích, ošetřovatelských a společenských prostor v každém patře jsme se snažili spojit ještě s další akcí. Například
v případě pátého patra jsme vybudovali evakuační výtah s náhradním zdrojem. Našim klientům i jejich rodinám jsme se vždy snažili dopředu vysvětlit, jaké práce se
chystají a jaká omezení budou nutná. Zvládli jsme to společnými silami na výbornou,“ upozornila ředitelka DPS „SPÁLENIŠTĚ“)Hana
Marešová.
Poslední 7. etapa přestavby se týkala stavebních úprav přízemí –

STRUČNĚ Z REGIONU
U
 V nákladu pět tisíc výtis-ků vydal Karlovarský kraj bro-h
žuru o vzácných a chráněných
nou
rostlinách v regionu nazvanou
o„Zvláště chráněné rostliny Karlo
Karloem auvarského kraje“. Kniha je dílem
etra Krátorů Vladimíra Melichara, Petra
z
sy a Přemysla Tájka, graficky ji zpracoprvn
ní uceleval Jiří Mesner. Jedná se o první
ů zvláště
láště chráné dílo, jež mapuje 131 druhů
něných rostlin na území regionu známých
po roce 2000. Kniha zahrnuje i druhy, které dnes už z přírody regionu vymizely. „Tato kniha představuje dílo, které je v regionu ojedinělé a bude jím
pravděpodobně dlouhou dobu, neboť vyžaduje náročnou přípravu a znalost problematiky,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč. Podle něj byla impulzem k vydání knihy mimo jiné skutečnost, že v oblasti ochrany přírody
a krajiny Karlovarský kraj prozatím vydával pouze materiály malého rozsahu a informativního charakteru.
 Galerie umění Karlovy Vary se v červnu dočkala svého dvoumiliontého
návštěvníka. „Počet dvou milionů návštěvníků galerie je pro nás povzbuzením a výzvou k tomu, abychom hledali nové cesty k návštěvníkovi a vymýšleli, jakou atraktivní formou přilákat také tu veřejnost, pro kterou není návštěva galerie a jejích akcí samozřejmostí,“ říká ředitel galerie Jan Samec. Dvoumiliontý návštěvník obdržel od galerie bezplatnou vstupenku
do všech tří poboček galerie, a to na dobu deseti let. Dále publikace o galerii a také originál uměleckého díla. Galerie umění vznikla jako Krajská
galerie umění v Karlových Varech 1. ledna 1953, od roku 1966 rozšířila své
výstavní prostory o Letohrádek v Ostrově a v polovině roku 2011 zahájila
provoz Interaktivní galerie Becherova vila v Karlových Varech.

Náměstek hejtmana Miloslav Čermák si v doprovodu ředitelky Domova pro seniory Spáleniště Hany
Marešové prohlíží rekonstruované prostory domova.
Foto Václav Fikar
nově vznikly prostory rehabilitace, pedikúry a také rozvody elektroinstalací. „Vybudovali jsme novou přístupovou cestu k bočnímu
vstupu do objektu včetně chodníku
a schodiště,“ vysvětlil Jaroslav Bílek, zástupce společnosti, která přestavbu prováděla.
V 1. etapě (leden - květen 2008)
se zrekonstruovalo 5. patro a byl
instalován evakuační výtah s náhradním zdrojem energie. Nákla-

dy akce dosáhly 10,4 milionu korun. V rámci 2. etapy (říjen až prosinec 2008) se lidé v domově dočkali rekonstrukce 4. patra a vybudování shozu prádla, čímž se zamezilo transportu použitého prádla výtahy.
Tato etapa přišla na 7,1 milionu
korun. Ve 3. etapě (srpen až říjen
2009) došlo k rekonstrukci 3. patra objektu společně s osazením
schodišťové sedačky. Náklady čini-

ly 7,3 milionu korun. V roce 2010
proběhly 4. a 5. etapa, tedy rekonstrukce suterénu, prádelny a skladů
za 3,6 milionu a přestavba 2. patra
ubytovací části budovy za 6,7 milionu korun. V loňském roce prošel
domov předposlední 6. etapou rekonstrukce, tentokrát 1. patra s náklady ve výši 7,7 milionu korun.
Kompletní přestavba byla završená
letos - rekonstrukcí přízemí za 6,3
milionu korun.

 Internetové stránky města Chebu od května nabízí také interaktivní mapu města. Mapa návštěvníkům přináší například přehled dopravních uzávěr, dětských hřišť, sportovišť či probíhajících staveb pro město. Po kliknutí na detail v mapě se zobrazují všechny údaje k danému subjektu.
„Díky interaktivní mapě mohou občané či návštěvníci města získat rychlý a zevrubný přehled z různých oblastí včetně odkazů na detaily, jako je
kontaktní osoba, telefon, webadresa apod.,“ informuje tajemník Městského úřadu Cheb Václav Sýkora. Novinka se nachází v levém hlavním menu
titulní strany webu města.
Společnost Abydos v Hazlově, která zaměstnává 180 lidí, čímž se v regionu řadí mezi významné zaměstnavatele, v červnu oslavila patnáct let
od založení. U této příležitosti firma uspořádala oslavu pro zaměstnance i partnery, a současně ve spolupráci s Radou rodičů při Základní škole
v Hazlově dětský den na téma „Po stopách kovbojů a indiánů“. Hazlovské
děti a děti zaměstnanců se tak mimi jiné měly možnost svést ve výrobních
halách firmy na vysokozdvižném vozíku, a to pod vedením instruktora.
Podnik zároveň oficiálně převzala Dr. Olga Kupec. Není bez zajímavosti,
že nová majitelka, která ve společnosti působí téměř od dob jejího vzniku,
se v letošním roce se stala finalistkou soutěže manažer roku, kterou vyhlašuje Česká manažerská asociace. „Rozhodnutí koupit společnost nebylo
jednoduché, zvláště v době bouří na finančních a dalších trzích. Ale se stabilní lodí jménem Abydos a schopnou posádkou, zaměstnanci, pevně věřím, že budeme dále úspěšně plout,“ řekla.

Soutěž S památkami Karlovarského kraje
Také pro letošní letní prázdniny a podzim připravil Karlovarský kraj atraktivní soutěž nazvanou „S památkami Karlovarského kraje 2012“. S jediným rozdílem - oproti loňským pravidlům
letos dochází k výraznému zjednodušení systému soutěže.
Hodnotné ceny, připravené pro
pět vylosovaných výherců, tak
budou pro milovníky památek
a muzejních i galerijních pokladů
mnohem dostupnější.
Podstatou soutěže je zaplnění
pohlednice formátu A5 pěti samolepkami. Stačí navštívit pouze
čtyři památkové objekty, na kterých získáte samolepky s fotografií památky, a jedno krajské muzeum nebo jednu krajskou galerii,
kde získáte samolepku s logem

Karlovarského kraje. Samolepky
památek nalepíte na tuto pohlednici a samolepku s logem Karlovarského kraje umístíte do středu
pohlednice přes ostatní samolepky. Pohlednice má již předepsanou doručovací adresu. Ve srovnání s loňským rokem je obrázků
potřebných pro zaplnění hracího
archu podstatně méně.
Součástí soutěže budou obrázky těchto památek:
Zámek Chyše, hrad a zámek Bečov nad Teplou, hrad Hauenštejn
- Horní hrad, hrad Hartenberg
v Hřebenech a hrad Loket.
Samolepku s logem Karlovarského kraje získáte při návštěvě:
Galerie 4 – galerie fotografie,
Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie umění v Karlových

Varech, Muzea Karlovy Vary, Muzea Cheb a Muzea Sokolov.
Kompletní, zcela zaplněný soutěžní arch s vyplněnou adresou
odesílatele je třeba poslat poštou,
nebo osobně doručit do podatelny Krajského úřadu Karlovarského kraje nejpozději do 31. října 2012.
Soutěž „S památkami Karlovarského kraje 2012“ začala v červnu a končí 31. října 2012. Jména
vylosovaných vítězů věcných cen
budou oznámena v prosincovém
vydání Krajských listů.
Hrací archy i soutěžní samolepky žádejte v pokladnách památkových objektů, muzeí a galerií. Na soutěž upozorní plakát
s upoutávkou, umístěný na viditelném místě u pokladny.

VZP vám vaši permanentku proplatí
Co pro to máte udělat?
staňte se členem Klubu pevného zdraví
choďte na preventivní prohlídky
sbírejte body v programu Zdravý život
a čerpejte příspěvek až 1 500 Kč na pohybové a rehabilitační aktivity
a libovolné očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
Bližší informace získáte na pracovištích VZP ČR
a na www.vzp.cz/vyhody

Skály už nebudou padat na silnici

Silnice mezi Loktem a Horním Slavkovem. Zdejší skály by pro řidiče neměly představovat riziko, kraj je preventivně zajistí. Foto KL
Karlovarský kraj chce u Lokte předejít situaci, která vznikla letos u Kyselky. Úlomky ze skal nad silnicí tam
padaly přímo na silnici do Karlových
Varů a ohrožovaly řidiče.
Proto kraj připravil projekt sanace skalních masívů nad silnicí z Lokte ve směru na Horní Slavkov. Na boj
se zvětralou horninou vydá dvanáct
a půl milionu korun.
„Skály lemují silnici z Lokte na Horní Slavkov po obou stranách. Z nich
většinou vypadávaly na vozovku jed-

notlivé kameny. Sesuvy zatím nebyly tak rozsáhlé jako například letos
na cestě z Karlových Varů do Kyselky.
Něco takového tady nechceme připustit. Proto jsme připravili celý soubor opatření, který počítá s ochrannými sítěmi i odstraněním některých
částí skal,“ uvedl náměstek hejtmana
Petr Navrátil.
Sanaci skalních masívů provede
společnost Strix Chomutov bez přerušení provozu. „Provoz na silnici ale
může být podle potřeby regulován,“

upřesnil Navrátil.
Karlovarský kraj počítá zároveň i se
zajištěním skal na silnici z Karlových
Varů do Kyselky.
„Ovšem v tomto případě jsou odhadované náklady mnohem vyšší, pohybují se kolem 80 milionů korun.
Zahájení akce je proto podmíněno
získáním dotace,“ uvedl Petr Navrátil.
Silnici tam proto dočasně ochrání betonové zábrany. V úseku častých
sesuvů bude snížena rychlost a zúžena vozovka.
„Na této silnici je hned devětadvacet problémových míst, kde by k sesuvu půdy a pádu kamení mohlo dojít,“ dodal náměstek.
Situace na cestě do Kyselky by se
mohla zlepšit poté, co firma Karlovarské minerální vody dokončí rekonstrukci železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic nad Ohří (o zahájení
rekonstrukce vlečky informovaly květnové Krajské listy).
Její zprovoznění umožní převážet
až třicet procent produkce minerálních vod namísto po silnici, kde denně projede v průměru padesát kamionů, na železnici. První vlaky by
na trati mohly vyjet už letos v srpnu.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Najdete nás na 10 místech v Plzeňském kraji:
Plzeň, Domažlice, Klatovy, Tachov, Rokycany,
Nepomuk, Kralovice, Sušice, Horažďovice,
Horšovský Týn
A na 10 místech v Karlovarském kraji:
Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Ostrov, Nejdek,
Toužim, Kraslice, Chodov, Aš, Mariánské Lázně
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Soukromníci po nás chtějí ziskové linky
rý dnes někteří dopravci tlačí. Říkají: Dejte nám bonbónky, ziskové trati, s ostatními si jako stát, resp. kraj
nějak poraďte. Buď je dotujte, nebo
zrušte. Radim Jančura, majitel RegioJet, například tvrdí: Zisk je můj,
ztráta státu. Objednavatel pak může reagovat třemi způsoby. Do systému pustit ještě víc peněz, což je ale
při napjatých rozpočtech problém.
Druhou možností je linky zrušit, poslední pak poskytnutí ziskových linek dopravcům nikoliv za nulu, ale
za peníze. Dopravce by zkrátka musel objednavateli doplatit za možnost jezdit na ziskové trase. Tím se
přivedou zpátky peníze do systému
základní dopravní obslužnosti regionu, ze kterých se budou doplácet
ztrátové linky.
Já samozřejmě taky rád uvidím
komfortní vlaky a autobusy s wifi a dalšími vymoženostmi na linkách, ale nemůže to být na úkor celého dopravního systému. Kraj jako
objednavatel dopravy není firmou,
která by odřezala neproduktivní části. Má společenskou a sociální odpovědnost.

Často diskutovaným tématem
v regionech bývá vstup nových dopravců na regionální trh. Pokud
jde o dopravce zajišťující dopravní obslužnost, jak je na tom Karlovarský kraj?
V kraji máme přibližně deset soukromých autobusových dopravců a dva dopravce na železnici, kteří vzešli ze soutěže – České dráhy
a GW Train Regio, což je nástupce
Viamontu. Železniční doprava je tady rozdělena dlouhodobě, oba dopravci uzavřeli s Karlovarským krajem desetileté smlouvy. Pokud jde
Kolik Karlovarský kraj ročně zao podíl na trhu, pak společnost GW platí za základní dopravní obslužTrain Regio má zhruba třetinu míst- nost?
ní dopravy.
Přibližně 300 milionů korun. Konkrétně letos je to 339, 4 milionu koJak hodnotíte dosavadní fungo- run. Z toho veřejná linková doprava
vání systému dopravní obslužnos- činí asi 139 milionů a drážní doprava
ti v Karlovarském kraji?
přes 200 milionů korun. Snažím se
Musíme si uvědomit, že doprava každoročně jednat s dopravci o rozje systémová záležitost. Představme sahu základní dopravní obslužnossi dvě velká města, vzdálená od se- ti tak dlouho, dokud nemám jistotu,
be čtyřicet kilometrů. S velkou prav- že jsme došli k výsledku výhodnéděpodobností mezi nimi bude sil- mu pro obyvatele, kteří se potřebují
ný dopravní tah na silnici i železnici. denně dopravovat do práce, do škol
Spoje budou naplněné, a proto výdě- nebo k lékaři, a zároveň úspornému
lečné. A naopak. V případě malých pro krajský rozpočet a přijatelnému
obcí jsou spoje nenaplněné a velmi pro dopravce.
prodělečné, nicméně i tam musí kraj
ze sociálního hlediska zajistit dopraNa základní dopravní obslužvu. Musí totiž dostat děti do školy nost volně navazují i dopravní tera ze školy, musí dopravit lidi do za- minály jako centrální dopravní uzměstnání.
ly ve městech. Kraj postupně staví
Pokud všechny linky – výdělečné nové, momentálně v Mariánských
i ztrátové - objednává jeden objed- Lázních a v Chebu…
navatel, pak z výnosu ze ziskových
Ano. První dopravní terminál jsme
spojů hradí ztráty prodělečných spo- dokončili vloni v Sokolově. Ten už lijů. A z toho vznikne nějaká celková dem plně slouží, snažíme se ale ješprůměrná ztráta. Pokud ale ze sys- tě přimět České dráhy, aby si zrekontému vyjmeme určitou linku, sa- struovaly svou část budovy. Chcemozřejmě výdělečnou, o kterou ma- me, aby v Sokolově došlo k propojejí zájem soukromí dopravci, nastane ní odbavovací haly od pokladen, jež
z hlediska systému problém.
vznikly v rámci výstavby autobusoDopravce nám třeba řekne: Vy jste vého terminálu, s novou halou vlatady měli ztrátu třicet korun, já ji pro kového nádraží.
vás budu jezdit soukromě za nulu,
Terminál v Mariánských Lázních
takže na ní nebudete mít ztrátu. To bude otevřen letos v srpnu, chebský
je sice pravda, ale až na detail. Lin- terminál, mimochodem konstrukčka ve skutečnosti nikdy nebyla ztrá- ním řešením velmi unikátní, se statová. Vždycky byla zisková, přičemž ví. Termín dokončení je letošní projejí zisk kryl ztráty jiných linek, kde sinec. Na počátku stavby měli chebnebyla ztráta třicet, ale padesát nebo ští obyvatelé obavy z kácení stromů
šedesát korun, protože jsme tam do- v místě vznikajícího dopravního uzpravovali jen tři děti do školy.
lu, nicméně součástí projektu je saZisk z výdělečné linky pak sou- mozřejmě náhradní výsadba, ktekromý dopravce může použít napří- rá v plném rozsahu nahradí původklad na nákup nového luxusnějšího ní zeleň.
autobusu nebo mu zůstane v kapse.
Pro ty, kteří nemají přesnou předNaopak objednavatel dopravy, tedy stavu o fungování terminálů. Cílem
kraj, by pak musel ze svého rozpoč- je umožnit cestujícím, aby na jedtu podstatně více doplácet na ztrá- nom místě mohli přestupovat metovou dopravu na prodělečných lin- zi všemi dostupnými druhy veřejné
kách. A to je přesně systém, na kte- dopravy.

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

ve funkční celek. Pokračuje také projektová příprava části páteřní cyklostezky od Karlových Varů na hranice s Ústeckým krajem. Na cykloturisty v našem regionu více než
1600 kilometrů kvalitně značených
tras, v tomto směru výborně funguje Klub českých turistů, který stezky značí.
Zájemcům mohu také doporučit půjčovny jízdních kol Českých
drah. Například v Chebu na nádraží
si mohou půjčit kolo, na kterém podél Ohře dojedou do Karlových Varů, kde ho na Dolním nádraží odevzdají. Od letošního roku nabízejí cyklopůjčovny ČD i elektrokola.
Zkrátka cykloturistika je v teď v Karlovarském kraji velmi dobře propojená do logického celku. Veškeré informace o cykloturistice v Karlovarském kraji zájemci naleznou na internetových stránkách Karlovarského kraje pod záložkou Cykloportál.
Cyklostezka Ohře je tedy z větší
části hotová. Její dokončení ale bude znamenat i starosti s údržbou,
a tedy peníze navíc…
S náklady na údržbu samozřejmě
počítáme, jen pro letošní rok jsme
na ni vyčlenili asi 800 tisíc korun.
Do budoucna bychom rádi nastavili spolupráci s obcemi tak, že Karlovarský kraj bude udržovat úseky
hlavně v extravilánech malých obcí, zatímco velká města jako Cheb,
Sokolov a Karlovy Vary by pečovala
o úseky cyklostezky na svém území.
Malé obce jako Nebanice nebo Dasnice peníze na udržování cyklostezky samozřejmě ve svých rozpočtech
nemají, proto by potřebné práce zajistil kraj.
Na závěr si odpustím otázku
na pracovní téma a zeptám se, co
vás baví ve volném čase…
Vzhledem k tomu, že mám tři děti
a plánujeme ještě čtvrté, tak se mým
koníčkem stalo vaření. Na dětský
den jsem dětem na cestu do zábavního parku v Geiselwindu upekl masové pirohy a pirohy se zelím. Děti mi s vařením pomáhají, a tak si to užijeme všichni.
Časově náročnější koníčky
ale nemám, s politikou se
dají jen těžko skloubit. Výhoda kuchyně
je v tom, že se dá
na týden zavřít, a pak
v ní člověk začne znovu.

Česká republika má ale momentálně problémy, pokud jde
o čerpání unijních peněz. Pro některé regiony byly zastavené certifikace plateb projektů z ROP. Bude
Karlovarský kraj tyto stavby realizovat, i když na ně nezíská dotace
z Evropské unie?
Pokud by byly dotace z Evropské
unie pozastavené, pak samozřejmě
není v možnostech Karlovarského
kraje takto nákladné stavby zafinancovat.
Bavíme se o výstavbě nových silnic, ale co údržba a opravy stáva-

Ing. Petr Navrátil
36 let, rodák z Chebu, žije v Chebu. Ženatý, tři děti. Vystudoval SPŠ dopravní, poté provozně-ekonomickou fakultu ČZU Praha.
Pracoval u Českých drah, poté u SŽDC jako rozpočtář odborné správy.
Od roku 2008 je náměstkem hejtmana pro oblast dopravy.

Fittnes club JAŘEST – Kalora
B. Neumana 6, CHEB

800 100 414
VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA , Praha 3
.RXĜLPVNi
I NA DOBÍRKU
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Pronajmu pěkný byt I.kat. levně
a dlouhodobě v Kraslicích. Dům
je nově zateplen a v bytě jsou nová plast. okna, parkování před domem. Internet, kabelová televize, pěkné bydlení. K dispozici byty
1+1,2+1,3+1, 4+1.
Info: 608 222 200, 777 862 006

Ručení nemovitostí-bytem
-domem-chatou-chalupou

Pedikúru:
klasickou, lázeňskou,
korekce nehtů, lakování

Služby od 150 Kč
Objednávky na tel. 777 773 716

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
poskytuje své služby seniorům v jednolůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením.
Výhodou jsou krátké čekací lhůty, pečujeme zejména
o klienty s těžkou a úplnou závislostí na péči druhé osoby.
Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cz • web: www.domovkynzvart.cz

ANGLIČTINA PRO DĚTI S RODILÝM MLUVČÍM
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prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

Masáže:
klasické-sportovní, rekondiční,
regenerační, relaxační
Baňkování
Dornovu metodu a Breussovu masáž
Reflexologie plosky nohy
Regenerační rašelinový zábal
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PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME
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I tak to asi stačit nebude, že…
Abychom měli vozovky v kraji
v lepším stavu, než jsou, museli bychom do nich každý rok investovat
nejméně 335 milionů korun, z toho do povrchů silnic nejméně 220
milionů. Z rozpočtu Karlovarského kraje si ale můžeme dovolit investovat do povrchů padesát až sedmdesát milionů ročně, což ještě závisí na celkové ekonomické situaci.
Na zlepšování stavu vozovek v regionu prostě nemáme dost peněz. Situace je ale podobná ve všech ostatních krajích, navíc patříme k těm
hornatějším, kde se na stavu komuKolik stojí údržba krajských sil- nikací každoročně podepisuje drsnic ročně?
nější klima.
Běžná zimní údržba, například sypání solí a odklízení sněhu, vycháKarlovarský kraj je regionem zazí zhruba na 100 milionů ročně, a to slíbeným cykloturistice. Projekt
v závislosti na průběhu zimy. Pokud páteřní Cyklostezky Ohře získal
jde o náklady spojené s letní údrž- nedávno titul Dopravní stavba robou, jsou na podobné úrovni. Do- ku 2011 v kategorii stavby pro cykhromady tedy přibližně 210 milio- listickou a pěší dopravu. Přesto jí
nů korun.
ještě kousek chybí…
Letos v zimním období jsme ušetPoslední úsek cyklostezky podél
řili asi šestnáct milionů
Ohře, který mezi Chebem a Svakorun, protože zitošskými skalami chybí, je úsek
ma byla mírCheb – Chocovice v délce nená. Díky tomu
celých pěti kilometrů. Pojsme všechdařilo se nám na jeho výny ušetřestavbu získat evropskou
né penídotaci, proto bychom
ze mohrádi akci zahájili ješli
přesutě letos, úsek bude donout do letkončený v létě příštího
ní údržby
roku.
a v současZbývá také dořešit něnosti z nich
která místa v Karlových
financujeme
Varech, kde cyklostezopravy povrchů.
ka není propojená

VĚRA VOTÍKOVÁ

FELICIA
FABIA
OCTAVIA

Eko poplatek na u nás zakoupený vůz
zaplatíme za Vás! Přijďte ušetřit!
Neustálý prodej Škodovek za velmi výhodné ceny. Možnost splátek i na protiúčet.
Tel.: 602 480 333. Celá nabídka na:

jících silnic druhých a třetích tříd,
spadajících pod správu Karlovarského kraje?
Připravenou máme opravu silnice mezi Merklínem a Pstružím, konkrétně problematického úseku dlouhého asi 1,7 kilometru. Tato akce
přijde na 87,5 milionu korun. Náklady jsou vysoké z toho důvodu, že je
to rekonstrukce spojená s úpravami
svahů a skal podél silnice. Připravuje se také sanace skal nad silnicí mezi Loktem a Horním Slavkovem nebo rekonstrukce mostu v Dolní Rotavě a v Abertamech.

VK MASÁŽE A PEDIRÚRA

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

Octavia 1.6, r.v. 2000, po TK 6/2014, 1. majitel, airbag, construct, rádio CD, potahy, servo aj., písk. skla,
vždy garážovaná- perfektní stav, pravidelný servis Škoda, nová spojka, čepy, výfuk, svíčky, 79.500 Kč i na splátky bez akontace.
Fabia 1.2 Comfort, mod. 2005, po TK 6/2014, 1.majitel, 2x airbag, el. okna, rádio, centrál, servo, mlhovky
aj., garáž., perfekt. stav, 79.500 Kč- sleva- i splátky bez
akontace.
Felicia 1,3 GLxi MPi kombi, mod. 2001, po TK
5/2014, 1. majitel, airbag, servo, střecha, rádio, centrál
DO, construct, mlhovky aj., nové pneu, perfekt. stav, garáž.-34.500 Kč- sleva- i splátky bez akontace. Eko-poplatek zaplacený!
Felicia 1,3 MPi 50 kW, r.v. 2000, po TK 5/2014, 1. majitel, tažný, ABS, airbag, el. okna, centrál DO, rádio CD,
mlhovky aj., nový výfuk, pneu, brzdy, dobrý stav- garáž.,
17.500 Kč- po slevě na ekopoplatek.

Vím, že vedle výstavby dopravních terminálů kraj připravil i dva
velké silniční projekty - výstavby
obchvatů Chebu a Hroznětína...
Pro letošní rok má Karlovarský
kraj v plánu skutečně dvě velké silniční stavby, a to jihovýchodní obchvat Chebu a obchvat Hroznětína.
Vybudování dvoupruhového obchvatu Chebu by mělo stát zhruba
420 milionů korun, obchvat Hroznětína přijde na 470 milionů. Uvedené náklady jsou však v tuto chvíli orientační, protože výběrové řízení
na zhotovitele teprve probíhá. V případě obou připravených akcí budeme žádat o dotaci z ROP Severozápad. Zatímco obchvat Hroznětína
jeho obyvatelé vítají, v Chebu se jihovýchodní obchvat potýká s odporem části místních lidí, a to pochopitelně hlavně těch, kteří bydlí v lokalitě Háje, kolem které komunikace povede. Chápu, že se jim nelíbí
plánovaná výstavba silnice blízko jejich domů, nicméně v územním plánu města se se stavbou dlouhodobě
počítalo a nejde o žádnou novinku,
o níž by nikdo nevěděl.
Je třeba zdůraznit, že městu nevznikne nová dopravní zátěž, naopak obchvat vyřeší neúnosnou situaci, kdy městem denně projíždí 3.000
vozidel směrem na R6 a do vnitrozemí. Obchvatem tedy vyvedeme těchto 3.000 projíždějících vozidel mimo
střed Chebu.
Už dnes vás GPS navigace, pokud
jedete ve směru na německou dálnici A72, nevedou přes Schirnding, ale
přes centrum Chebu, pak přes Waldsassen a dál na dálnici. S tím se nedá
nic dělat, protože navigace vyhodnocují tuto cestu přes Cheb jako výhodnější.
Zatímco tedy na Pomezí nám doprava klesá, tak na Svatém Kříži výrazně stoupá. Z toho jasně plyne, že
vzhledem k dlouhodobému vývoji dopravní situace získává
jihovýchodní obchvat Chebu
na důležitosti. Zabývali jsme se
i hlukovou zátěží obchvatu pro
obyvatele, silnice povede v dostatečné vzdálenosti od domů
a nepřesáhne stanovené normy.

,6

Doprava, ať na ní člověk nahlíží jak chce, je vždycky ostře
sledovaným tématem. Ať už
totiž lidé cestují do práce,
k lékaři, na nákupy či do školy autem, vlakem nebo autobusem, chtějí cestovat kvalitně a pohodlně. O zajišťování
a rozvoji dopravy v Karlovarském kraji hovoří náměstek
hejtmana pro dopravu Petr
Navrátil.
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KAM ZA KULTUROU A ZÁBAVOU
V KARLOVARSKÉM KRAJI
KARLOVY VARY
Lemond Dance Show 2012 - KV
Arena, 22. 6. od 20.00
Biletářka - divadelní komedie z pera Arnošta Goldflama. Nejlépe
nazkoušený propadák sezony. Klub Paderewski, 22. 6.
od 19.30
Jamie Marshall Duo Jazz Club Imperial, 29. 6.
od 20.30
Mistrovství světa v naturální kulturistice - KV Arena, 30.
6. od 8.30
Mezinárodní filmový festival - hotel Thermal a další místa ve městě, 29. 6. - 7. 7. (program a další podrobnosti o festivalu na www.kviff.com)
Glenn Miller
Story - koncert v podání
karlovarského Big Bandu.
Městské divadlo, 12. 7. od 19.30

Z MIKROREGIONŮ KARLOVARSKÉHO KRA JE

městí, 17. 7. od 16.00
Tuláci - koncert. Staré náměstí, 27´4.
7. od 16.00

OSTROV
O
David Koller a T4 - ZámecD
kký park, 22. 6. od 19.00
H
Hazydecay, Otherparts,
I Warned You - M Club,
22. 6. od 20.00
Ostrovské trhy s farmáři
- farmářské trhy s doprovodným programem. Dům kultury,
222. 6. od 10.00
Melton Tuba Quartett - koncert
Festivalu Mitte Europa. Klášterní
areál, 26. 6. od 19.30
K
Klášterní bubnování - kostel
Zvěstování Panny Marie, 13. 7.
ood 18.00
L
Letní trampsská scéna Osttrov - koncert
oostrovských
trampských skupin: 4R, Tuláci, Plešbend, DRC. Letní scéna MDDM, 15.
CHEB
7. od 15.00
Divadelní banket - zábavný galave- Tomáš Klus - koncert. Zámecký
čer k zakončení Sezóny lákavého po- park, 27. 7. od 17.30
kušení. ZDCH, 22. 6. od 19.00
Svatojánská noc v Krajince - večer MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
s ohněm, muzikou, jídlem a pitím, Integrity (Striking Justice, Last
obestřený magií a tajemstvím pohan- Chance To Die). Klub Na Rampě, 10.
ských zvyků. Chebský hrad a Krajin- 6. od 20.00
ka, 23. 6. od 19.00, resp. 20.30
FIJO Cheb - mezinárodní festival LOKET
mládežnických dechových orchest- Miro Žbirka & Bratislavský symforů a mažoretek. Krajinka, nám. Krá- nický orchestr - koncert. Přírodní
le Jiřího, KC Svoboda, Františkovy amfiteátr, 29. 6. od 20.00
Lázně, Waldsassen, stadion TJ Loko- Ian Anderson´s „Thick As A Brick“
motiva, 28. 6. až 1. 7. (úplný program Special Tour 2012 - koncert lídra
Jethro Tull Iana Andersona v rámna www.fijo.cz)
ci světového „Thick As A Brick“ SpeSOKOLOV
cial Tour 2012 na podporu nového alJaako & Jay (Finsko), The Smokers - ba TAAB 2. Přírodní amfiteátr, 4. 7.
koncert. Charlie´s Pub, 24. 6. od 20.00 od 21.00
Lucky Horses - folkový koncert. Staré Robin Hood - muzikál divadla Kalich. Účínkují (alternace): Noid,
náměstí, 3. 7. od 16.00
Mistrovství republiky v požárním Kamil Střihavka, Lucia Šoralová,
sportu dětí - areál Bohemie, 5. - 8. 7. Richard Tesařík, Leona MachálkoTerraformer (Belgie) + Ilydaen (Bel- vá a další. Přírodní amfiteátr, 6. až
gie) + Le Bain De Maid + 5 - koncert. 7. 7. od 21.00
Čechomor & Smíchovská filharCharlie´s Pub, 9. 7. od 20.00
Karel Baštář Trio - koncert pop/ monie - koncert. Přírodní amfiterockového tělesa. Staré náměstí, 10. átr, 13. 7. od 20.00
SBB & Vítkovo kvarteto - koncert.
7. od 16.00
Alison - folkový koncert. Staré ná- Přírodní amfiteátr, 27. 7. od 20.30

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 Pronajmu garáž v Chebu
(u Penny u nádraží), dlouhodobě.
Tel. 608 982 031.

Výkup starého papíru

V A D LOC H,
C A D RA N,
ID IT, S MR,
IB RIM,
NOV A S

TMA V É
Č Á S TI
D NŮ

P LOŠ NÁ
MÍRA
(S LOV E NSKY)

Návštěva škol a vyučování, jednání s moskevskými učiteli nebo
účast na jednání ruské Státní dumy – to byl program delegace pedagogů z Mariánských Lázní, kteří
v uplynulém období navštívili ruskou metropoli. Mariánskolázeňští učitelé měli příležitost podívat
se do více než deseti různých škol.
„Byla mezi nimi jedinečná školská zařízení, například škola s vyučováním v litevském jazyce. Učitelé se zúčastnili vyučování svých

S T AR Á

S LAB IK A

vat v opravách této komunikace,
konkrétně v osadě Pstruží směrem do Perninku, a také v Perninku, kde by se měl opravit skoro celý průtah komunikace obcí.
Svazek teď ve spolupráci se saskou obcí Eibenstock připravuje projekt „Karlova stezka/Karlsroute“. Jde o vytvoření přeshraničního systému cyklostezek podél trasy Aue – Karlovy Vary, který by logicky provázal cyklostezky
v tomto zájmovém území. Propojením stávajících cyklotras na české a německé straně by mělo dojít
k vytvoření přeshraniční cyklostezky Aue-Eibenstock/Sosa–Johanngeorgenstadt-Nejdek-Karlovy Vary (Karlova stezka). Součástí tohoto projektu je také vybudování cyklostezky z Perninku do
Abertam.
V mikroregionu ale připravují i další projekty, na které budou

P OB ÍHA TI

ruských kolegů, proběhla jednání moskevských a našich ředitelů škol, byly podepsány dohody
o přímém kontaktu mezi školami
a výměně delegací pedagogů a žáků,” uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Borka, který se akce účastnil.
Jeho úkolem bylo v Moskvě jednat s místopředsedou moskevské
vlády.
„Naším hlavním tématem bylo zahájení rozsáhlého programu
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turistické výměny a léčby starších
obyvatel Moskvy v léčebných lázních Karlovarského kraje. Jednali jsme i o dalších oblastech spolupráce, které přinesou do našeho regionu nové možnosti investic
a nová pracovní místa. Dá se s jistotou říci, že tato návštěva vytvořila platformu pro dlouhodobou
plodnou spolupráci mezi Moskvou
a naším regionem,” dodal Borka.
Pracovní cestu zorganizoval Ruský dům, sídlící od ledna tohoto ro-
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ku v Mariánských Lázních.
„Tato organizace byla založena
ruskými občany žijícími v našem
kraji, jejichž cílem je zvýšit úroveň vzájemných vztahů našich zemí,” vysvětlil Borka. Nejedná se
rozhodně o poslední cestu podobného typu, zástupci Ruského domu se budou snažit podobná setkání zaměřená na výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání a kultury zprostředkovat oběma stranám
i v budoucnu.
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Vyluštěnou tajenku posílejte
do 5. 7. 2012 na email: romana.
najemnikova@kr-karlovarsky.
cz nebo na adresu: Karlovarský
kraj, R. Nájemníková, Závodní
353/88, 38021 Kar. Vary.

bystřického svazku nabízí obrovský potenciál v oblasti cestovního
ruchu, směřuje převážná většina
aktivit právě k rozvoji infrastruktury pro cestovní ruch.
„Naší vizí je vybudovat silný venkovský mikroregion, který bude místním obyvatelům i turistům zajišťovat atraktivní životní podmínky, dostatečnou občanskou vybavenost, kvalitní služby
a vhodné podmínky pro všestranný rozvoj, s ohledem na zachování typického krajinného rázu území a kvalitního životního prostředí,“ říká Lucie Michálková.
Jedním z hlavních cílů Svazku
obcí byla a je oprava komunikace II/221, která vede z Hroznětína na hraniční přechod v Potůčkách. Jedná se o páteřní komunikaci, která je v havarijním stavu.
Karlovarský kraj to cítí stejně,
a proto se letos bude pokračo-

žádat dotace. Jedná se například
o rozšíření parkovacích míst v zajímavých turistických lokalitách
obcí a obnovu turistických zajímavostí (např. parkoviště a zázemí běžeckého lyžování Větrov,
parkoviště Hřebečná, Hroznětín
- obnova vyhlídky Gloriet).
„Z příspěvků Karlovarského
kraje na akce pořádané naším
svazkem bych ráda připomněla podporu Malířského plenéru
v Horní Blatné, kdy se konalo již
šest ročníků. Jedná se o každoroční setkávání malířů i sochařů nejen z regionu, ale také ze sousedního Německa. Na konci týdenního setkání se koná vernisáž, kde je
možné obrazy zakoupit,“ připomíná Lucie Michálková.
Karlovarský kraj dále mimo jiné
podpořil činnost svazku příspěvkem ve výši 50 tisíc korun na vytvoření webových stránek www.
krusnohorske-trasy.cz. Stránky
byly vytvořeny v rámci marketingové podpory běžeckého lyžování ve středním Krušnohoří, protože běžecké trasy jsou nejvýznamnějším turistickým artiklem tohoto mikroregionu.
Karlovarský kraj podporuje činnost svazku i na jiných úrovníkch,
mimo jiné přispívá na mzdu manažera mikroregionu, jehož úkolem je především připravovat projekty, ve výši až sedmdesáti procent.

Učitelé z Mariánských Lázní navštívili Moskvu

NÁ P A D NĚ

po-pá 9-18, so 9-13 hod.

Tajenka křížovky v minulém čísle
zněla Císařovna Alžběta.
Výhercům, kterými jsou Hana Cibulková z Chodova, F. Porazík
z Boru u Tachova a Michal Donoval ze Sokolova, gratulujeme. Zasíláme jim publikace o našem kraji.
A jakou osobnost jsme pro vás
vybrali tentokrát?
Ve svém oboru se stal jednou
z největších světových osobností, z jeho bohaté práce studenti dodnes čerpají. Podle dostupných informací pobýval na Karlovarsku pětkrát. Poprvé přijel do Karlových Varů na léčení
v roce 1910 - s manželkou Martou a dcerou Sofií. V červenci
1912 bydlel s manželkou v domě
Zlatý klíč. Následujícího roku vyměnil Karlovy Vary za Mariánské
Lázně, kde se ubytoval ve vile
Turba. Zřejmě naposled přijel
do Varů v roce 1915. V našem regionu ho prý velmi zaujaly Svatošské skály, o nichž se mu prý
nejednou zdálo... Byl to?

Svazek obcí Bystřice se sídlem
v Perninku byl založený 26. července 2005. Účelem jeho založení bylo společné úsilí měst a obcí směřující ke zlepšení a rozvoji
dopravní infrastruktury regionu
a opatřování finančních prostředků, a to zejména z dotací z Evropských fondů. Vzhledem k tomu,
že region je již řadu let postižený
drastickým poklesem průmyslové
výroby, jsou veškeré tyto činnosti zaměřené na marketingové aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu.
Členy Svazku obcí Bystřice je
momentálně šest obcí - Abertamy,
Horní Blatná, Hroznětín, Merklín, Pernink a Potůčky. Celková
výměra jejich území je 10 926 ha.
„Celý region Svazku obcí Bystřice do jisté míry zaostává v oblasti
rozvoje hospodářské infrastruktury, což dlouhodobě výrazně ovlivňuje život v jednotlivých obcích.
Mimo jiné je příčinou nižší motivace obyvatel, kteří v dotčených
lokalitách bydlí, a také značně limituje rozvoj jednotlivých obcí, které i přes svůj silný potenciál historických a kulturních památek mohou v oblasti cestovního ruchu jen stěží konkurovat
okolním městům a obcím,“ ukazuje na některé z problémů regionu Lucie Michálková, manažerka
Svazku obcí Bystřice.
Vzhledem k tomu, že celé území

RUB E M
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Otevřeno:

Křížovka o ceny

Svazek obcí Bystřice

A NTOUŠ E K S O LMIZAČ NÍ

za 8 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil,
Talsperrenstrasse 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134
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Tak vypadá nejkrásnější škola
Největší světový výrobce matracových textilií společnost Bekaert Textiles
hledá pro svůj závod v Aši vhodného kandidáta na pozici:

TEXTILNÍ INŽENÝR/KA
Požadujeme:
 t 1SBYFWFWâSPCǔÞQMFUǾ
 t ;LVÝFOPTUJTFTZTUÏNZǲÓ[FOÓLWBMJUZ
 t ;LVÝFOPTUJTWFEFOÓNUâNVDDBMJEÓ
 t 4BNPTUBUOPTU [PEQPWǔEOPTU øFYJCJMJUV
  BTDIPQOPTUUâNPWÏQSÈDF
 t "LUJWOÓ[OBMPTUBOHMJDLÏIPKB[ZLB
Nabízíme:
 t 1FSTQFLUJWOÓQSÈDJWFTUBCJMOǔTFSP[WÓKFKÓDÓ
  NF[JOÈSPEOÓTQPMFǏOPTUJ
 t ;BKÓNBWÏöOBOǏOÓPIPEOPDFOÓ
 t ;BNǔTUOBOFDLÏCFOFöUZ TUSBWFOLZ EPWPMFOÈOBESÈNFD;1 
 t .PäOPTUEBMÝÓIPPECPSOÏIPSǾTUVBQSPGFTOÓIPW[EǔMÈWÈOÓ
 t /ÈTUVQNPäOâJIOFE
7QǲÓQBEǔ7BÝFIP[ÈKNV[BÝMFUFQSPTÓN7ÈÝTUSVLUVSPWBOâäJWPUPQJTOB
OÓäFVWFEFOPVFNBJMPWPVBESFTVQǲÓQBEOǔOBBESFTVöSNZ
,POUBLU#FLBFSU5FYUJMFT$;TSP -JQPWÈ "Ý
&WB7BMFOUPWÈ UFM354 479 147 FNBJMeva.valentova@bekaerttextiles.com

vydavatelství a reklamní agentura ŽURNÁL MEDIA a.s.,
hledá do svého týmu kandidátku/kandidáta na pozici

MARKETINGOVÝ A OBCHODNÍ MANAŽER

Podobu nové školní budovy ISŠTE Sokolov navrhoval tým pražského architekta Romana Kouckého. Takhle si poradil s interiérem.
Pánské záchodky modré, dívčí červené, průhledy jednotlivými patry přes mnohoúhelníky, záhony s květinami, moderní učebny...
Foto Václav Fikar

Náplň práce:
• Realizace marketingových projektů svěřených klíčových klientů
• Realizace event marketingu
• Vytváření marketingových strategií a cenových nabídek
• Jednání s potencionálními klienty
• Vedení a motivace týmu
• Poskytování a kontrola podkladů pro fakturaci
Požadujeme:
• VŠ, SŠ vzdělání nejlépe v oboru marketing, obchod, ekonomika
• Výborné komunikační a organizační schopnosti
• Vysoká míra samostatnosti
• Kreativní a aktivní přístup
• Flexibilita
• Schopnost vést a motivovat tým
• Pečlivost, zodpovědnost, iniciativa
• Aktivní zkušenosti s nástroji MS Office
• Praxe v oblasti marketingu a obchodu výhodou
Nabízíme:
• Zajímavou a tvůrčí práci
• Příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv
• Firemní kulturu založenou na otevřenosti a přátelských vztazích
• Prostor pro váš osobní i profesní rozvoj
• Velmi zajímavé finanční ohodnocení
• Firemní notebook, telefon apod.
• Nástup dle dohody
• Místo pracoviště: Karlovy Vary
Své životopisy zasílejte do 30.6.2012 na e-mail: sekretariat@zurnalmedia.cz

ESTA - Energetická strojírna Tisová, s r.o.
přijme pracovníky pro oblast výroby ocelových
svařovaných konstrukcí (náplň výroby viz.:
www.esta-eti.cz.) a to na pozice:
VEDOUCÍHO VÝROBY – Předpoklady: praxe v oboru a nejlépe středoškolské
vzdělání (strojní), schopnost řídit kolektiv pracovníků
OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE – Předpoklady: praxe v obchodní činnosti min. v příbuzném oboru a nejlépe středoškolské vzdělání, schopnost samostatné intenzivní
práce. Odpovídající vysoké platové zařízení, podíl na výsledcích a další poskytované výhody a benefity dle dohody a pracovní smlouvy ( osobní auto k užívání, IT výbava, příspěvek na dovolenou a další). Kontakt na tel.: 602 476 554.

Anketa: Jak se vám líbí
interiér nové budovy ISŠTE?
působila nadčasově. Velmi zajmavé interiery i socilání zařízení.
Velmi hezké je i prosvětlení vstupu. Žáci i pedagogové budou mít
Nová budova ISŠ- krásné pracovní prostředí.
TE na mě udělala skutečně velký
Ing. Zdeněk Berka,
dojem v pozitivním slova smysstarosta Sokolova
lu. Takhle krásnou školu by si přál
každý žák, učitel i ředitel. KdyCelá budova je řešena
bych měl vypíchnout dva z klanadčasově, a proto již
dů, tak je to za prvé úžasně řešený
prostor, ve kterém se nebude ni- dnes patří mezi další ozdoby měskdo tísnit, a za druhé je to odváž- ta Sokolov. Odpovědět tedy mohu
ná architektura, která dává škole jednoznačně pozitivně. Na druhou stranu je nutné připomenout,
nezaměnitelnou tvář.
že pro úspěšnou funkci školy jako vzdělávací instituce je stav buIng. Václav Živný,
dovy pouze jednou z podmínek.
krajský zastupitel
Přejme si tedy, aby chloubou byByl jsem velmi mile la nejen budova, ale i nadprůměrpřekvapený, co projek- ně vzdělaní a úspěšní absolventi.
tant, ve spolupráci s organizátory,
PaedDr. Vratislav
dokázali postavit. Myslím, že SoEmler, krajský radní
kolov získal další dominantní budovu a vytvořil materiálnětechArchitekt se musel
nické podmínky pro studenty. Tavypořádat s umístěním
kováto škola zvýší zájem o studiškoly mezi dvě stávající budovy.
um technických oborů.
Po architektonické stránce jsem
novou budovou opravdu nadšený.
Ing. Jiří Chum,
Stává se jednou z dominant Sokoředitel
lova. Interiér je moderní barevná
Hotelové školy
škola se všemi předpoklady centra
Mariánské Lázně
kvalitního středoškolského vzděNově otevřená škola na mě za- lávání v kraji.
PhDr. Bc. Miroslav
Liška, ředitel
ISŠ Cheb

PRODEJ

SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb
PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN

Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý z našeho odchovu!
Stáří slepiček 12-17 týdnů, cena 139-170 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční:
neděle 15. července 2012
Skalná u fotb. hřiště ve 13.30 hod. • Luby u benz. pumpy ve 14.30 hod.
Hazlov u OÚ v 16.10 hod. • Aš u vlakové nádraží Aš-město v 17.00 hod.
čtvrtek 19. července 2012
Toužim u vlak. nádraží v 16.15 hod.
středa 25. července 2012
Nová Role u hasičů ve 14.10 hod. • Chodov u klubu Luna ve 14.30 hod.
Kraslice u aut. nádraží v 15.50 hod. • Rotava u kavárny v 17.10 hod.
čtvrtek 26. července 2012
H. Slavkov u rest. Karkulka ve14.00 hod. • Loket u čerp. st. Eurooil ve 14.20 hod.
Sokolov u vlak. nádraží v 15.15 hod. • Habartov u autob. zast. v 15.50 hod.
Milhostov u obchodu v 16.20 hod. • Cheb u prodejny Selka v 17.10 hod.
pátek 27. července 2012
Březová u ﬁrmy Lázeň. lesy ve 14.30 hod. • Bečov n. Teplou u vl. nádraží v 15.45 hod.

PŘÍPADNÉ BLIŽŠÍ INFORMACE : TEL 728605840 728165166 415740719

názory / z regionu
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Když se hornická města potkávají
Vloni v Chodově, letos v Chomutově, napřesrok
v Kladně. Tak lze uvést zprávu o tradičních setkáních
hornických měst a obcí Česka. Ve slavnostních uniformách, s hornickými kapelami a městskými prapory se
konají pravidelně. Pokaždé jinde, vždy ale s početnou
účastí současných i minulých horníků všech generací.
Na letošním Chomutovském krušení jsme v hornickém průvodu viděli nejen staré i mladé, ale hlavně hornické kapely a taneční soubory. Po tři dny se zpívalo a tančilo v celém městě. Všichni účastníci i návštěvníci si zazpívali hornickou hymnu a ostatní hornické písničky, mnozí sledovali i hornické zvyky a rituály, jako třeba skok přes kůži.
Tradiční součástí programu bylo předávání cen „Český
Permon“ za nejvýznamnější počiny a přínosy pro hornictví a jeho tradice a kulturu za uplynulý rok. Na rozdíl od let předchozích ale letos žádná z cen na Karlovarsko neputovala.
Z pohledu hornictví patří Karlovarsku místo z nejpřednějších, což je vyjádřeno i v jeho krajském znaku.
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Veřejné finance a podpora kultury

Hlavně je to však uložené v myslích lidí, kteří zde vzácné a potřebné rudy těžili a dodnes z hlubin země dobývají uhlí, kaoliny a keramické hlíny, nebo léčivé minerální vody.
Proto se tato hornická setkání konala v Karlovarském
kraji již čtyřikrát, a proto stále přibývá počet „našich“
zúčastněných měst. Letošním nováčkem bylo Nové
Sedlo, vloni Chodov - dokonce jako hostitel. Ten
nechyběl ani letos a s ním
i ostatní hornická města Jáchymov, Abertamy, Ostrov, Sokolov, H. Slavkov
a Krásno.
I letos se setkání zúčastnily umělecké hornické
soubory z kraje, tedy regionální kapela Barbora spolu
s ostrovskými mažoretkami Barborkami a Oskarkami
a nejmladšími Malými horníčky z Jáchymova a jejich
vládcem Štěpánem Šlikem.
Kdopak asi přibude napřesrok, až se pojede do Kladna? Do té doby se můžeme těšit na hornické pouti či jiné slavnosti v Abertamech (23. 6.), Vintířově (1. 9.), Sokolově (8. 9.) a Novém Sedle (15. 9.).
(PH)

Eva Valjentová,
radní
Karlovarského
kraje

V dnešní době, kdy se řeší složitá
situace financování různých odvětví
v kraji, je velmi těžké obhájit zachování podpory v oblasti kultury a obnovy památek v našem regionu. Právě proto jsem ráda, že tato podpora
zůstává zachována, byť ve sníženém
finančním objemu proti předchozímu období. Ke snížení došlo především v důsledku hospodářské krize, nicméně objem peněz na zajištění kultury a památkové péče ze strany Karlovarského kraje je v současnosti tak napjatý, že v rámci přípravy rozpočtu 2013 už pod tuto hranici nelze jít.
Navzdory popsaným obtížím se
podařilo v rámci podpory možností nabídky kulturního a estetického
vzdělávání mládeže připravit nabídku i pro děti jak školního, tak i předku. A tak byla obdivována šikov- školního věku. Zaměřili jsme se přenost našich žáků i téměř profesio- devším na děti z menších obcí, kte-

Keramická škola představila šperky

DEN LESA

V sobotu 26. května v rámci Festivalu muzejních nocí se v prostorách chebského muzea uskutečnila
akce Šperk v běhu času. Naše Střední průmyslová škola keramická
a sklářská se podílela na jejím programu. Přestože šperk není v náplni
výuky, tak přesto malé kolekce vznikají. A to jak porcelánové, tak skleněné. Šperky, které jsme do Chebu
přivezly, byly nejen součástí prezentace naší školy, ale diváci měli možnost vidět i malou módní přehlíd-

nální přehlídka v podání studentek
3. ročníku: Karly Gondekové, Barbory Helclové a Gabriely Holečkové
za doprovodu krátkého filmu Cesta
šperku, který divákům přiblížil jak
dlouhá je cesta k finální blýskající
se kráse. K příjemné chvíli v našem
stánku přispěla káva či čaj v porcelánovém hrnku s logem školy, který
zůstal návštěvníkům na památku.
Text a foto: Lenka Herzogová
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14:00 zahájení akce - Sólo Trubači
(reprodukovaná hudba KO-STI)

14:30 řízená procházka naučnou stezkou
V mezičase prohlídka lesní techniky.
15:00 klaunská show
nou stezkou
16:00 řízená procházka naučnou

17:00 slavnostní zahájení
ní
17:15 - 18:30 Starovarka
19:00 - 20:00 vystoupení kapely Friday
iva
a
20:30 - 21:30 vystoupení kapely Lokomotiva
22:00 - 23:00 vystoupení kapely U2 revival
Akci pořádají Ašské lesy s.r.o. ve spolupráci s městem Adorf.
Die Veranstalter sind die Gemeinschaft Ašské lesy GmbH und die Stadt Adorf.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu malých projektů Euregia Egrensis
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007-2013.
Das Projekt wird aus den Mitteln der Europäischen Union mittels Kleinprojektefonds Euregio Egrensis
Tschechische Republik – Freistaat Sachsen 2007 – 2013 kofinanziert.

ré za naší nabídkou musí dojíždět
do větších měst a školní zařízení řeší nemalé náklady na dopravu. Také
sociální situace rodin z menších obcí je horší a i příspěvek na vstupné
je mnohdy pro tyto rodiny zatěžující. Cílem projektu je nabídnout např.
návštěvu divadelního představení,
ale také možnost seznámit se s kulturními institucemi v našem regionu.
Karlovarský kraj dětem hradí dopravu i návštěvu divadelního představení či muzea a galerie.
V rozpočtu kraje se podařilo objem
peněz, určený na tyto činnosti, zvýšit
téměř 2,5x. Potěšující je, že tyto aktivity nejsou hrazeny pouze z krajského rozpočtu, ale podařilo se získat
rovněž příspěvek z dotačního programu společnosti ČEZ.
Neméně důležité je najít dostatečný objem finančních prostředků
na podporu obnovy památek v regionu. Bohužel v souvislosti s úspornými opatřeními bylo nutno v posledních letech snížit příspěvek téměř
na polovinu. Přesto si myslím, že by
mělo pro příští rok dojít k navýšení této alokace, a to z více důvodů.
První efekt této podpory se projeví
v možnosti zakázek pro místní firmy

a živnostníky. Vlastníci památkově
hodnotných objektů i pomocí těchto
finančních příspěvků řeší zabezpečovací práce a dále postupně obnovují památku. V rámci těchto prací především oslovují místní živnostníky či
malé stavební firmy.
Další dopad se projeví v pomoci
při uchování našeho kulturního dědictví. Povinností každé generace je
postarat se o jeho zachování. Každé
odkládání zahájení oprav či zastavení
chátrání památky je škodlivé a zakládá možnost její úplné zkázy.
Třetí důvod, proč pečovat o naše
kulturní dědictví, je rozvoj cestovního ruchu. Nabídka možností prezentace našich významných kulturních památek, ale i celé spektrum více či méně památkově hodnotných
objektů obohacuje nabídku pro cestovní ruch, který je v našem regionu
významnou součástí života místních
společností, firem ale i drobných živnostníků.
Podaří–li se nám úspěšně rozvíjet kulturní a hospodářský život kraje, odrazí se to pozitivně i v úrovni
vzdělanosti našich mladých lidí, v jejich pocitu sounáležitosti s regionem
a znalostí jeho historie.

Dotační problém. Jsou auditoři hlupáci?
Jiří Kotek,
krajský zastupitel

Opoziční výhrady a kritika ve vztahu k evropským dotacím Regionálního operačního programu (ROP) i jiných podobných dotačních programů, byly vždy jasné a srozumitelné,
přesto spíše zdrženlivé.
Přišlo nám žinantní tropit kolem
toho nadměrný humbuk, abychom
nezpůsobili to, co se dnes stejně stalo: dotace EU do ROP Severozápad
jsou v háji. Jedná se dokonce o tom,
že bude celý tento program v ČR zrušen. Lídrem celého průšvihu ROP se
stal náš kraj v rámci oblasti NUTS
II, ve které bylo ke kontrole vybráno
35 projektů. A všechny jsou špatně!
Ostudu z toho máme v celé republice i v Evropě.
Reakce postižených organizací a vedení kraje působí až hystericky. Je úsměvné, s jakou energií cupují kontrolní agenturu jako diletantskou a nekompetentní a zjištěné závady bagatelizují. Je v tom povyku
velmi málo sebereflexe a pokory. Hovoří se o systémových vadách, za které vlastně nikdo nemůže. Myslíme si
pravý opak.
Celý dotační systém ROP byl připraven za koaličního vedení ODS
a ČSSD ve volebním období 2004-8.
Už tehdy byl jeho funkční mechanismus nastaven zcela obráceně. Namísto, aby vytvořil prostor pro soutěž veřejných projektů v regionu, které by
řešily výhradně společensky potřebné nekomerční infrastrukturní stavby jako například komunikace, čis-

tičky, zázemí pro vzdělání, sociální, zdravotní a kulturní život, začaly se prosazovat projekty velmi diskutabilní, bolševicky megalomanské a pro budoucí provoz značně nehospodárné. Od karlovarského letiště, sokolovské ISŠTE k ostrovské SPŠ.
Mimo ROP, ale také z veřejných prostředků, lze na tomto místě připomenout obdobné případy, ve kterých
byly promrhány prostředky. Na stavbě silnice R6 odebíráním vršků kopců a naopak přemosťováním dolin či
v„losovačkové“ hale v Karlových Varech za miliardu. Všechny ty projekty
mají společné rysy – jeví se předražené a zadávání zakázek zhotovitelům
zmanipulované.
Menší projekty rozprostřené do obcí a měst regionu na tom nebyly a nejsou o moc lépe. Navíc nelze přehlédnout, že byly realizovány podle stranické příslušnosti jejich vedení na radnicích ve vazalském vztahu ke stranickému vedení kraje. Zcela nepřijatelným vrcholem dotačního
systému ROP bylo dotování soukromých komerčních staveb.
Velmi složitě nastavený, sofistikovaný a na podání dotační žádosti nesmírně náročný „systém“ zamotaný v pavučinách priorit a cílů, jejich os, ale zejména také v podružnějším ohýbání priorit v jednotlivých výzvách a hodnotících kritériích je právě to, co průběžně v onom „systému“
napáchali sami krajští politici. Dál to
už jen pojistili pečlivě „vybranými“
hodnotiteli projektů, které pak Výbor
Regionální rady definitivně schvaloval. Vždy se předem vědělo, jaký projekt bude realizován a také kým bude
realizován. Občas tím systémem proklouzly také projekty bez „politického zájmu“, ale jen těžko bez kmotrů
a garantů.

Od počátku tohoto končícího volebního období jsme na to upozorňovali. Žádali jsme zastoupení v Regionální radě soudržnosti, kde bychom
průběžně jistě opozičně „zlobili“, ale
tím bychom na řadu věcí postupně
a včas upozornili. Osvícené vedení
kraje toho mohlo využít. Nevyužilo.
„Systém“ běžel dál, až se zadřel.
Bohužel, celý dotační systém vychází z deformace politického prostředí, které v České republice nastolily parlamentní strany. Na základě svých poznání ho pokládám za korupční a mafiánský a způsob výše naznačený není ničím jiným. Jeho důsledkem pak je minimálně 40% předražení realizovaných projektů, což
vyjadřuje hodnotu 6 miliard korun, které v dotačním období od roku 2007 přišly na zmar právě v našem
ROP Severozápad.
Odmítáme vidět viníka v „systému“, jak zaznělo z úst například místopředsedy RRS, pana Hybnera. Viníky si vedení kraje musí najít mezi lidmi odpovědnými za nastavení
a provoz tohoto systému.
Jsou to odpovědní a bohatě placení
straničtí funkcionáři a jejich servisní
zaměstnanci, kteří nesou nejen jakousi pofiderní politickou odpovědnost,
ale také majetkovou odpovědnost
za způsobené škody. Neoddělitelnou
součástí komplexní odpovědnosti je
také odpovědnost trestně právní. Bohužel, nic to nezmění na tom, do jakého světla upadlo morální vnímání
našeho kraje i ČR ve způsobu využívání dotačních darů EU.
Obávám se, že bude velmi těžké vypořádání s finančními problémy, které s tím přicházejí a také s tím, jak bude možné dotační systém pro čerpání prostředků EU rehabilitovat a nově nastavit.

Kraj přispěje na prevenci kriminality
Celkem 200 tisíc korun rozdě- si mezi sebou rozdělí pět organi- žení ROKRŠTI. S projektem „Vílí letos Karlovarský kraj na pro- zací. S projektem „Nauč se bránit“ kend plný zážitků“ uspělo občanjekty prevence kriminality. Peníze například uspělo občanské sdru- ské sdružení Útočiště.

KRAJSKÝ ÚŘAD Karlovarského kraje - kontakty
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary; tel. 354 222 300, 353 502 111, 353 502 112 (ústředna), fax 354 222 509, 353 331 509 (podatelna),
elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-17.00, úterý, čtvrtek 8.00-15.00, pátek 8.00-14.00 (po předchozí domluvě)
Ředitel krajského úřadu
tel. 354 222 120
Ing. Roman Rokůsek
roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz
Zástupce ředitele KÚ,
vedoucí odboru stavební úřad
tel. 354 222 125
Mgr. Lubomír Novotný
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz
Odbor správních agend
a krajský živnostenský úřad
tel: 354 222 469
Ing. Daniel Matějíček
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz
Odbor kancelář hejtmana
tel. 354 222 141

Ing. Lydie Stráská
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
Odbor kancelář ředitele úřadu
tel. 354 222 313
Ing. Marie Tomsová
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
tel. 354 222 190
JUDr. Manfred Kraus
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz
Odbor kontroly
tel. 354 222 466
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
Ekonomický odbor

tel. 354 222 266
Ing. Dagmar Divišová
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
Odbor legislativní a právní
tel. 354 222 270
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz
Odbor správa majetku
tel. 354 222 205
Ing. Drahomíra Stefanovičová
drahomira.stefanovicova@kr-karlovarsky.cz
Odbor investic a grantových schémat - tel. 354 222 432
Ing. Věra Tomsová
vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz

Odbor dopravy a silničního hospodářství - tel. 354 502 461
Mgr. Vladimír Malý
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
Odbor regionálního rozvoje
tel. 354 222 260
Ing. arch. Jaromír Musil
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz
Odbor životního prostředí a zemědělství - tel. 354 222 220
Ing. Eliška Vršecká
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - tel. 354 222 443
Mgr. Monika Šperglová
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest. ruchu
tel. 354 222 230
Ing. Elena Hávová
elena.havova@kr-karlovarsky.cz
Odbor sociálních věcí
tel. 354 222 246
Ing. Stanislava Správková
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
Odbor zdravotnictví
tel. 354 222 420
Ing. Alena Šalátová
alena.salatova@kr-karlovarsky.cz
Odbor vnitřních záležitostí
tel. 354 222 250

Ing. Miroslav Očenášek
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
Oddělení interního auditu
tel. 354 222 460
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
Odbor projektového řízení a informatiky KK
tel. 354 222 436
Ing. Petr Kulda
petr.kulda@kr-karlovarsky.cz

sport

06 | 2012

Kampaň Žijeme Londýnem se vrátila k nám do kraje

Již potřetí se Karlovarský kraj mohl těšit z návštěvy originálního londýnského doubledeckeru, který už
rok cestuje po českých krajích v rámci kampaně Českého olympijského výboru (ČOV) Žijeme Londýnem. V Karlovarském kraji se autobus tentokrát zastavil ve čtyřech městech. V Jáchymově si ho během
dne prohlédlo na 800 fanoušků. „K Vánocům jsem jako dárek dostal vstupenky na olympiádu a doubledecker mi tyto krásné chvilky navodil zpět,“ pochvaloval si Martin Pospěch.
O den později se doubledecker přesunul do Chebu. Z netypického pojízdného hosta se tam těšilo 700
návštěvníků. „O akci jsem se dozvěděla od syna, který se chtěl po příchodu ze školy do doubledeckeru
znovu vrátit,“ uvedla Dana Smutná. Chebská zastávka červeného autobusu přilákala i starší fanoušky,
kteří využili moderního interiéru s projekcemi k vzpomínkám na největší olympijské úspěchy. „Hrozně
rád si znovu připomenu ty krásné okamžiky, které tady pouštíte,“ radoval se sedmdesátiletý Jan Zika.
Následovaly Františkovy Lázně, kde moderním interiérem prošlo 1100 fanoušků.
„Už mám doma plno medailí a doufám, že jednou budu úspěšný stejně jako ti sportovci v televizi,“ přeje si dvanáctiletý Michal Řepík.
Poslední zastávkou byla Aš, kde doubledecker zaparkoval na Poštovním náměstí, kde si nepřehlédnutelný dvoupatrák prohlédlo 900 návštěvníků.
Dosud největší komunikační projekt ČOV seznamuje veřejnost s olympijskými idejemi, historií i přítomností největšího sportovního svátku a motivuje ji současně k aktivní podpoře českých reprezentantů na hrách XXX. olympiády v Londýně 2012.
„Vzhledem ke střídání kontinentů Evropa v příštích dvaceti letech nemusí letní olympijské hry hostit.
Londýn přitom leží skoro za rohem. Kampaní chceme příznivce sportu nejen pozvat do dějiště her, ale
také jim připomenout olympijské tradice. Karlovarský kraj byl vždy rodištěm vynikajících reprezentantů, stačí si připomenout lyžaře Lukáše Bauera, žokeje Josefa Váňu, fotbalistu Pavla Nedvěda, střelkyni Lenku Hykovou a další,“ připomíná Josef Dovalil, místopředseda Českého olympijského výboru.
Kampaň Žijeme Londýnem se letos do našeho kraje ještě vrátí. Výstavou fotografií, kterou bude
ve dnech 20. až 26. července hostit Cheb. Ta se v regionu již uskutečnila. V Karlových Varech, kde si ji
prohlédl i hejtman Josef Novotný (na snímku vlevo).

Sportovní gymnastky
na mistrovství republiky

Mladé sportovní gymnastky na MiČR.
Sportovní gymnastky z našeho kraje - hned pět tříčlenných
družstev - se zúčastnily mistrovství republiky ve sportovním centru Doubí v Třeboni. Mistrovství
se zúčastnilo všech čtrnáct krajů.
Za Karlovarský kraj soutěžily
dívky v kategoriích od nejmladších až po dorostenky. Nejvíce závodnic z kraje vyslala do Třeboně TJ MDDM Ostrov, šest závodnic tohoto oddílu se kvalifikovalo
na základě umístění v krajských
přeborech.

A jak naše mladé sportovní
gymnastky na jiho Čech uspěly?
V mladších žákyních I soutěžily
Lucie Pavlíková a Karolína Kunzová (obě TJ MDDM Ostrov).
Obě předvedly výborné výkony
a družstvu pomohly ke skvělému
6. místu.
Start družstva starších žákyň III
byl na mistrovství ohrožen kvůli
zranění cvičenky z Březové. Nakonec družstvu vypomohla mladší žákyně z Ostrova, Barbora Bláhová, která v předvečer závodů

Měsíčník Karlovarského kraje
Registrováno pod číslem MK ČR E 14716,
vydává: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 380 21 Karlovy Vary
Krajské listy vycházejí v nákladu 132 000 výtisků.
Příští číslo vychází 25. července 2012, uzávěrka inzerce je 5. července 2012
Fotografie u loga na titulní straně: Václav Fikar

Stará Role se připravuje na jezdecké mistrovství
Ve dnech 6. až 8. července se
1. kolo družstva - 1. jezdci „Prix
Dekorování MČR družstva
ve Staré Roli, v areálu Jezdecké- St.Georges”
149 h. - společenský večer
ho klubu Karlovy Vary, uskuteč2. jezdci „JD”
Neděle 8. 7.
ní Mistrovství ČR v drezúře. O ti3. jezdci „JD”
2. kolo děti „DJ”
tuly domácích šampionů se porSobota 7. 7.
3. kolo mladší junioři „vJ”
vou závodníci v kategoriích děti,
1. kolo děti „DD”
Dekorování MČR – děti a mladmladší junioři, mladí jezdci, seni2. kolo mladší junioři „JU”
ší junioři
oři a družstva.
2. kolo mladí jezdci „Prix St.GeDoprovodný program
Program Mistrovství ČR:
orges”
3. kolo mladí jezdci „vY”
Pátek 6. 7.
2. kolo senioři „IM-I”
3. kolo senioři „vIM-I”
1. kolo: mladší junioři “JU”
2. kolo družstva – 1. jezdci „Prix
Dekorování MČR – mladí jezd1. kolo: mladí jezdci „Prix St.Ge- St.Georges”
ci a senioři
orges”
2. jezdci „JD”
Zájemci o projížďku kočárem 1. kolo senioři “IM-I”
3. jezdci „JD”
k dispozici v centru města za 800,-.

Foto MDDM Ostrov
předělala s trenérkou všechny sestavy a v sobotu se svou oddílovou kolegyní Petrou Wasserbauerovou reprezentovala Karlovarský
kraj. Děvčata vybojovala 9. místo.
Starší žákyně IV Kateřina Držíková a Eliška Belicová rovněž předvedly slušné výkony
a umístily se na 7. místě. Poslední zastoupení měl ostrovský oddíl v dorostenkách. Kateřina Starková se představila ve skvělé formě, na žádném nářadí nezaváhala a s družstvem obsadila 5. místo.
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Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00
91,0 K. Vary 96,7 Aš 98,2 Sokolov 100,8 Cheb 103,4 Jáchymov

