Oční operace byla
světovou premiérou

Pro cizince je náš kraj
jako Grand Canyon

Fotoreportáž z Večera
kraje na MFF

v karlovarské nemocnici byla poprvé provedena unikátní oční
operace.

Rozhovor s petrem Rojíkem o pozoruhodnostech našeho kraje
z pohledu geologa.

večer kraje na filmovém festivalu letos lákal na čokoládové variace.
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titul k jubileu: Vesnicí desetiletí se stal Merklín
Brána do Krušnohoří - obec Merklín - se stala držitelem titulu
Vesnice desetiletí. Soutěž vyhlásil Karlovarský kraj u příležitosti
10 let svého vzniku. Merklín zvítězil mezi 12 nominovanými obcemi a získal finanční dar ve výši 120 000 korun.

Vážení a milí čtenáři,
začátek prázdnin nás zaskočil
sychravým počasím. Vítr a déšť
potrápil i návštěvníky Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Z mého pohledu to
ale byla jediná vada na kráse. Opět
jsme v našem kraji přivítali hvězdy
světového jména, filmoví nadšenci
plnili sály a doprovodné programy
dotvářely vynikající atmosféru.
Věřím, že si po festivalovém maratónu odpočinete a během volných dní načerpáte síly a dobrou
náladu do zásoby. Kdybyste váhali, kam vyrazit na zajímavý výlet
nebo přemýšlíte, které místo v našem kraji jste ještě nenavštívili, určitě najdete inspiraci nejen v našich novinách, ale také na oblíbeném Cykloportálu či Turistickém
portálu internetových stránek Karlovarského kraje.
Pokud při svých letních toulkách
zavítáte do Vintířova, pak vězte, že
se právě nacházíte v obci, která porazila všechny své soupeře v krajském kole soutěže Vesnice roku
2011. Rád bych vintířovským poblahopřál, protože v jejich obci na
každém kroku vidím odvahu pouštět se do nových projektů, udržovat své okolí v čistotě a rekultivovat
území po těžbě.
K cestování bychom ovšem měli mít kvalitní silnice. Všichni víme
o katastrofálním stavu silnice do
Prahy. O stavbu rychlostní komunikace usilují všichni regionální
politici několik let. Jako tvrdou ránu jsme vnímali, když ministr dopravy Vít Bárta odsunul další stavbu R 6 na neurčito. Po nástupu nového ministra jsme zahájili jednání a doufali, že se práce opět rozjedou. Vše je ale úplně jinak. Resort
řídí další ministr a my se ocitáme
zase na začátku. Čeká nás opět série jednání a přesvědčování s nejistým výsledkem. Přestože se k tomuto problému staví vláda zády,
slibuji vám, že nepolevím ve svém
úsilí o to, aby měl Karlovarský kraj
kvalitní spojení s centrem.
Dobrou silnici z Prahy do Karlových Varů by určitě ocenili i účastníci ME ve volejbale mužů. To se
uskuteční v karlovarské KV Aréně od 10. do 18. září. Do té doby R
6 určitě dokončena nebude, přesto
mi dovolte, abych vás pozval na
nejvýznamnější sportovní podnik,
který se v našem kraji letos uskuteční.
Přeji vám slunečné a bezstarostné léto.
Josef Novotný,
hejtman karlovarského kraje

„Podobně jako se každý rok vyhlašuje celostátní soutěž Vesnice roku, rozhodli jsme se na oslavu kulatého jubilea kraje uspořádat samostatnou krajskou soutěž a vybrat obec desetiletí.
Cílem soutěže je ale také zviditelnit aktivity obyvatel obcí k vylepšení místa,
kde žijí,“ uvedl hejtman Josef Novotný.
Soutěž měla dvě kola, přičemž o postupu nominovaných obcí rozhodovala hodnotitelská komise zástupců kraje, ministerstva zemědělství i životního prostředí nebo Spolku pro obnovu venkova. Komise posuzovala aktivity obce za období 2001-2010 a navštívila také každou z přihlášených obcí. V prvním kole bylo hodnoceno 6
obcí nominovaných občany nebo při-
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hlášených starosty. „Do druhého kola
postoupily 3 vítězné nominace a navíc
jsme do 2. kola automaticky zařadili ty
obce, které zvítězily v krajských kolech
soutěže Vesnice roku v letech 2002 –
2010,“ vysvětlil náměstek hejtmana
Petr Navrátil. V druhém kole tedy o vítězství usilovalo celkem 12 obcí.
Ceny v podobě skleněné plakety, diplomu Karlovarského kraje a šeku na
příslušný obnos podle umístění předával krajský radní Jaroslav Bradáč a členové Výboru pro regionální rozvoj při
krajském zastupitelstvu. „Peníze, které
Starostové oceněných vesnic přebírají ceny.
Foto KL
jsme získali, rozdělíme všem, od mateřských školek po seniory. A samozřejmě to oslavíme,“ radoval se starosta nevítězí poprvé, loni získal titul Vesni- celostátní soutěže. Letos je vítězem tovítězné obce Josef Níč. Merklín navíc ce roku v krajském kole stejnojmenné hoto klání obec Vintířov.

Oceněné vesnice
ve 2. kole ankety byla určena první tři místa, obce na 4.-12. místě
KARLOVARSKÝ
byly vyhodnoceny
bez určení poKRAJ
řadí:
1. místo - finanční dar 120 000 Kč:
KARLOVARSKÝ
Merklín
KRAJ
2. místo - finanční dar 80 000 Kč:
Lomnice
3. místo - finanční dar 40 000 Kč:
Viet Thuong
Tři Sekery Nguyen Le
PVK2B
4.-12. místo - finanční dar každé
obci 20 000 Kč:
Březová u Sokolova, Drmoul,
Jenišov, Královské Poříčí, Křižovatka, Skalná, Šabina, Velká
Hleďsebe, Vintířov

Prostřednictvím spolupráce dosáhnou kraje snáze na evropské dotace

Podpis deklarace

Foto KL

Hejtmani Karlovarského, Ústeckého
a Libereckého kraje podepsali v Karlových Varech deklaraci o budoucí spolupráci mezi kraji při vytváření Evropského seskupení pro územní
spolupráci (ESÚS).
Uskupení by mělo regionům usnadnit přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráci, proto byly vytvořeny tři pracovní skupiny, které se
tímto úkolem budou zabývat.
Sdružení by navíc mohlo do regionu
přinést další evropské dotace. Partnery tří českých krajů v tomto přeshraničním uskupení by mělo být Sasko
na německé straně a Dolní Slezsko
v Polsku.

„Některé problémy máme společné.
Liberecký a Ústecký kraj například
důsledky nedávných povodní, Ústecký a Karlovarský kraj zase důsledky
těžby uhlí nebo vysokou nezaměstnanost,“ uvedl hejtman Karlovarského
kraje Josef Novotný.
Podle libereckého hejtmana Stanislava Eichlera by měl ESÚS tvořený
třemi českými kraji a dvěma regiony v Německu a Polsku na 11 milionů obyvatel.
„Takže by byl skutečným partnerem
pro Evropskou unii. Na rozdíl od současných regionálních operačních programů v případě ESÚS jsou seskupení
žadateli o dotace, ale ne příjemci. Ad-

ministrativu spojenou s výběrovými
řízeními dělá přímo Brusel,“ vysvětlil
Stanislav Eichler s tím, že nové regionální uskupení by mohlo vzniknout
do jednoho roku od sepsání deklarace
Kraje si od společného postupu
a vytvoření seskupení slibují hlavně
to, že budou mít po konci plánovacího období v roce 2013 možnost dosáhnout na další dotace.
„Na rozdíl od dnešních přeshraničních programů jako je Cíl 3 v česko-německých příhraničních oblastech se ale dotací mohou dočkat i obce a města, které neleží bezprostředně
u hranic,“ uzavřela hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

Dobroty přihlášené do soutěže o značku Obnovu Císařských lázní
Regionální potravina byly hned na prodej ohrožuje spor o pavilon

Chléb, uzeniny, sýry, jogurty, koláčky i pivo. Tyto a další výrobky byly přihlášeny do 2. ročníku klání Regionální
potravina Karlovarského kraje. Na organizaci soutěže se za podpory Karlovarského kraje podílí agrární komora,
regionální centrum svazu PRO-BIO
a Střední zemědělská škola Dalovice.
„Do soutěže se přihlásilo 23 výrobců s 85 produkty,“ informoval krajský radní a člen hodnotitelské komise Jaroslav Bradáč. Při loňské premiéře soutěžilo 18 výrobců s 58 produkty.

Oprávnění používat po dobu čtyř
let prestižní značku Regionální potravina získali vítězové sedmi kategorií:
Pivovarský chléb Chyše (Karlovarská
pekárna TREND), Pralinka Varyáda
(Miroslav Marek, Original - Karlovarský marcipán), BIO selský jogurt bílý
(HOLLANDIA K. Vary), Nežichovský
zrající sýr (Pavla Kalčicová), Golf - bylinná hořká (ARNIKA - Josef Śmerda
a synové), Český med krémovitý - pastovitý (Jiří Sirotek) a Doupovská uzená kýta (Josef Pelant - Termosklady

Žalmanov). Kraj ocenil každé kategorií i dva další produkty.
Výrobci, kteří se zapojili do loňského
ročníku, si přínos soutěže pochvalují.
„Zvýšil se jim prodej, někteří se dohodli mezi sebou na spolupráci. O regionální potraviny se zajímají i hotely
a dokonce i supermarkety,“ uvedl jeden z organizátorů Zdeněk Perlinger.
Na vyhlášení výsledků klání ještě týž
den navázala prodej oceněných produktů na 2. regionálních trzích v areálu krajského úřadu.

Výrobce likéru Golf (ARNIKA - Josef Šmerda a synové) přebírá ceny od zástupce ministerstva zemědělství Jiřího
Línka, krajského radního Jaroslava Bradáče a Zdeňka Perlingera. Vpravo další z oceněných potravin. Foto KL

Přestože karlovarský magistrát
města před dvěma lety souhlasil
s projektem revitalizace Císařských
lázní, podle kterého měl rašelinový
pavilon ustoupit technickému zázemí, nyní radikálně změnil názor.
„V momentě, kdy je rekonstrukce těsně před zahájením, řeklo politické vedení města Karlovy Vary,
že nechce, aby byl pavilon zbourán.
Podotýkám, že se jedná o samostatný objekt stranou hlavní budovy,
který je v naprosto dezolátním stavu. Dva roky práce na projektu, veškerá jednání o financování renovace Císařských lázní a přípravy samotné rekonstrukce tak vyšly naprázdno,“ uvedl hejtman Josef Novotný s tím, že kraj rozhodně nebude bez souhlasu města na jeho území nic bourat.
V případě, že ministerstvo odejme památkovou ochranu z pavilonu, musí Karlovy Vary jasně říci,
zda souhlasí s jeho zbouráním. „Tak
jako jsme se dozvěděli z médií, že se

město najednou staví proti našemu
záměru, chceme si přečíst také to, že
s ním souhlasí. Samozřejmě budeme také vyžadovat oficiální písemné
vyjádření, kde město jasně řekne, že
se má bourat a tím pokračovat v nastartovaném projektu. Karlovy Vary
s návrhem na změny přicházejí pozdě. Nyní máme jedinečnou příležitost a především přislíbené finance
na opravu tohoto historického objektu. Je to šance, která se pravděpodobně nebude nikdy opakovat,“
konstatoval hejtman Josef Novotný.
Císařské lázně tak možná čeká osud
další známé karlovarské památky léta chátrajícího Národního domu,
který je ostudou opravené pěší zóny.
Až do konce září jsou vstupní
foyer a Zanderův sál otevřeny veřejnosti denně od 10 do 18 hodin za
symbolické vstupné 25 Kč. Návštěvníci uvidí výstava fotografií Lady
Pilátové, expozici evropského lázeňství a vizualizaci, jak by měly Císařské lázně vypadat po rekonstrukci.

Karlovarský kraj chce zabránit prodražení výstavby R 6 ve směru na Prahu
Karlovarský kraj chce zabránit spekulativním nákupům pozemků, které by mohly prodražit výstavbu rychlostní silnice R 6 z Karlových Varů
do Prahy. Požádá proto Pozemkový fond ČR, aby pozastavil prodeje
a pronájmy pozemků na trase, které
leží podél této komunikace.

Na možné spekulativní skupování pozemků upozornilo v materiálech pro kraj Ředitelství silnic a dálnic. „Zastupitelstvo mě proto pověřilo, abych o tom informoval Pozemkový fond ČR,“ uvedl hejtman Josef
Novotný. Karlovarský kraj i poslanci z kraje chtějí ale také znovu jed-

nat o možnosti znovuzahájení zastavených staveb na R 6, například úseku Lubenec - Bošov. Kraj bude rovněž usilovat o obnovení loni zastavených staveb na R 6.
Odchodem bývalého ministra dopravy Víta Bárty se podle hejtmanových slov situace mírně zlepšila a je

prostor pro další jednání. Jedním
z argumentů, proč se stavba R 6 odložila na neurčito, je i relativně nízký
provoz na silnici mezi Karlovými Vary a Prahou. „Necháme si zpracovat
nový model hustoty dopravy, který
zohlední připravované napojení silnice za Chebem směrem na Němec-

ko,“ uzavřel hejtman Josef Novotný.
Na stavbě R 6 mezi Sokolovem
a Loučkami je od 10. července rychlostní komunikace průjezdná v obou
směrech. Oddechl si zejména Sokolov, přes který vedla objížďka. Ve
všech čtyřech pruzích zde bude R 6
průjezdná v dubnu příštího roku.

informace z kraje

Letiště dostane novou
odbavovací plochu

Symbolický první výkop provedli (zleva) ředitel letiště Václav Černý, náměstek hejtmana Petr Navrátil, hejtman Josef Novotný a zástupce firmy Skanska Petr Škoda.
Foto KL
Počátkem července byla na karlovarském letišti slavnostně zahájena
stavba rozšíření odbavovací plochy,
která představuje další krok v modernizaci letiště.
„Touto stavbou získá letiště Karlovy Vary čtyři nová moderní stání pro
letadla kategorie B 737/A 320, čímž
dojde ke zvýšení provozní kapacity letiště a bude možné lépe uspokojit zájem leteckých dopravců o lety do
Karlových Varů v exponovaných časech,“ připomněl nezbytnost investice hejtman Karlovarského kraje Josef
Novotný.

Předpokládaná výše investice je 23
milionů korun bez DPH a financování projektu zajišťuje společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. prostřednictvím
střednědobého úvěru poskytnutého Komerční bankou. Ručení za tento úvěr převzal Karlovarský kraj. Dodavatelem stavby se stala společnost
Skanska a.s., která zvítězila v soutěži pěti nejvýznamnějších stavebních
společností v České republice, které
se výběrového řízení zúčastnily.
„Stavba samotná neznamená jen
prosté vybetonování plochy, ale v jejím rámci proběhnou i další nezbytné

a související práce: dojde k přemístění meteozahrádky Českého hydrometeorologického úřadu, doplnění systému světelného zabezpečovacího zařízení, vybudování dvou nových osvětlovacích stožárů odbavovací plochy
a v neposlední řadě i vybudování nové podzemní nádrže pro zachycování chemických látek používaných při
odmrazování letadel v zimním provozu, což bude mít zásadní vliv na ekologii provozu letiště,“ upřesnil ještě
hejtman.
„Vlastní realizace výstavby odbavovací plochy bude probíhat za plné-

ho provozu letiště ve čtyřech fázích,
aby byl minimalizován dopad stavebních prací na provoz letiště. Přesto je
pochopitelné, že výstavba bude klást
zvýšené nároky jak na pracovníky letiště, tak další provozovatele služeb
a ostatní složky letiště,“ dodal ředitel
letiště Václav Černý.
Kromě této nejvýznamnější akce od
dokončení výstavby nové odbavovací
haly v roce 2009 proběhnou na letišti
v letošním roce i další investice. Před
dokončením je výstavba parkoviště
pro 91 automobilů za 3,5 milionu korun. Z hlediska provozní bezpečnosti
bude důležitou investicí roku 2011 zavedení bezvýpadkového systému dodávky elektrické energie pro vybraná
světelná zabezpečovací zařízení. Pořízením této technologie letiště splní nové legislativní požadavky a zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti při
leteckém provozu za podmínek dohlednosti menší než 800 metrů.
Na letišti dále probíhá i další modernizace a doplnění technických
prostředků pro odbavení cestujících
a letadel. „Jsme rádi, že se letiště neustále snaží zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb a reagovat na poptávku
svých klientů. Nákup nových schodů s plošinou pro cestující se sníženou schopností pohybu je proto krokem správným směrem a naše letiště
jde v tomto příkladem ostatním regionálním letištím,“ doplnil náměstek
hejtmana Petr Navrátil.
„Musíme při této příležitosti zdůraznit, že naše letiště je finančně zcela
samostatné, není příjemcem žádných
dotací či subvencí z veřejných prostředků a jak na provoz, tak na veškeré své investiční aktivity si musí vydělat. U samostatně fungujícího letiště
této velikosti jde v rámci všech zemí
EU o a naprostou výjimku,“ zdůraznil Petr Navrátil.
Schválený finanční plán společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. na rok
2011 počítá s celkovou výší investic
kolem 10 miliónů. Kč.
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Hejtman odpovídá
Vážený pane hejtmane,
obracím se na Vás jako na představitele zřizovatele většiny středních škol
v kraji, tedy škol financovaných z veřejných prostředků - z peněz daňových poplatníků s prostou otázkou. Domníváte se, že je správné tajit před
veřejností výsledky státních maturit na krajem zřizovaných školách? Pokud ano, z jakých důvodů.
Černík
Milý Karle,
myslím si, že tajit výsledky maturitních zkoušek není správné. Veřejnost má právo vědět, jak si školy vedly. Karlovarský kraj, stejně jako
ostatní regiony, ale výsledky nemá k dispozici kvůli postoji Ministerstva školství ČR, které je nechce zveřejnit. Ministra školství Dobeše nepřesvědčila ani výzva hejtmanů.
Vážený pane hejtmane,
ačkoli již nejste ředitelem ISŠTE Sokolov a nerozhodujete tudíž o dění ve
škole, jste představitelem kraje, který je zřizovatelem, proto se obracím
s dotazem na Vás. Jak se díváte na skutečnost, že studentům čtvrtých ročníků nebylo, jak bylo v předešlých letech velmi hezkým zvykem, předáváno maturitní vysvědčení v důstojných prostorách sokolovského zámečku, ale v nějaké učebně ve škole, která je momentálně spíše staveništěm?
Děkuji Vám za odpověď.
Vážený pane,
souhlasím s Vámi, že předání maturitních vysvědčení je slavnostní
událost, která by se měla odehrávat v důstojném prostředí. Jak mi sdělil můj nástupce ve funkci ředitele školy Pavel Janus, za letošní výjimkou z tradice byly organizačně technické důvody vyplývající z nově
pojatých maturitních zkoušek. Vedení školy se totiž chtělo pojistit, že
bude mít blíže k počítačům pro případ reakcí na data související s maturitami. I přesto si však myslím, že se tento akt měl konat v reprezentativnějších prostorách.

Stálé zastoupení v Bruselu
pořádalo seminář o regionech

Letní uzavírky porodnic končí Kraj už vybral dodavatele pro K 3

I přes potřebné rekonstrukce
a úpravy na gynekologicko-porodnických odděleních regionálních
nemocnic byly celý červenec otevřeny vždy alespoň dvě porodnice.
Letní uzavírka na gynekologickoporodnickém oddělení Nemocnice

Karlovy Vary skončila 13. 7., v Ostrově 20. 7. a v Chebu skončí 31. července.
V srpnu tak bude mimo provoz
jen gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Sokolov, a to
v termínu 1.-20. srpna.

Zástupci všech nemocnic jednali
o strategii rozvoje zdravotnictví
Odborníci ze všech pěti nemocnic
v Karlovarském kraji se počátkem
července vůbec poprvé sešli k pracovnímu jednání.
„Na toto setkání bude navazovat
řada dalších. Naším cílem je vytvořit koncept strategie zdravotnictví
v našem regionu a stanovit podobu
a rozložení zdravotní péče v Karlovarském kraji,“ vysvětlil radní pro
oblast zdravotnictví Václav Larva.
Součástí celého procesu bude rovněž deklarovat Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. jako krajské,
spádové, specializované pracoviště - především proto, aby jej tak začaly respektovat zdravotní pojišťovny a došlo tak k navýšení úhrad za
poskytování zdravotní péče.
„Lůžková zdravotnická zařízení
v kraji by měla spolupracovat, ze-

jména v oblasti intenzivní péče. Významnou roli zde hraje výstavba Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu v nemocnici Karlovy Vary,“ uvedl Václav Larva s tím, že určitá spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními již funguje, je nutné ji
ale písemně definovat
„Je nezbytné, aby se dalších jednání účastnili i zástupci zdravotních
pojišťoven. Jako člen dozorčí rady
VZP se budu na podílet jednáních,
jejichž cílem bude dojednat se zdravotními pojišťovnami statut KKN
a.s. jako krajského zdravotnického
zařízení,“ sdělil hejtman Josef Novotný.
Předmětem dalšího jednání bude diskuse nad konkrétními návrhy
nad podobou a rozložením zdravotní péče v Karlovarském kraji.

Jednodušší a komfortnější odbavení
ve veřejné dopravě by měl do budoucna zajistit nový systém krajských čipových karet K 3. Karlovarský kraj už vybral dodavatele, kteří zajistí zprovoznění systému. Ten by měl začít fungovat v jarních měsících příštího roku.
Strojky do vozidel veřejné dopravy
dodá firma Mikroelektronika za 53,8
milionu korun, systém karet společnost Plzeňské dopravní podniky za
84,3 milionu. Podstatnou roli při výběru dodavatelů nehrála pouze nabídková cena, ale kromě jiného i kompatibilita s odbavovacími systémů, které jsou například v autobusech používány nyní. Celkem 85 % nákladů na
odstartování systému K 3 kraj pokryje
z dotace ROP Severozápad.

V příštím roce tak bude nainstalováno do autobusů 250 odbavovacích
strojků a lidé získají zdarma 30 000 čipových karet. „Největší výhodou zavedení jednotného systému karty je
to, že cestující nebudou potřebovat
více karet různých dopravců, ale jednou kartou zaplatí u všech dopravců
v regionu, včetně vlaků Českých drah
a Viamontu, s nimiž má kraj uzavřené smlouvy,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil. Navíc kraj získá přesný přehled o vytížení všech linek.
Počítá se také s tím, že karty bude
možné využít jako elektronické peněženky a platit jimi například poplatky v krajské knihovně, obědy ve školních jídelnách nebo vstupné do muzeí
a galerií.

Rekonstrukci uhradí ušetřené peníze

Karlovarský kraj rozšířil projekt „Výstavba silničního spojení Adorf - Aš“
z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným
státem Sasko a Českou republikou.
„Projekt jsme rozšířili díky uspořeným finančním prostředkům ve výši 700 000 eur a Monitorovací výbor
programu Cíl 3 ČR - Sasko jej schválil,“ uvedl náměstek hejtmana Petr
Navrátil s tím, že projekt byl rozšířen
o rekonstrukci silnice z Aše do Hranic
v délce 1 365 m, přičemž celkové náklady činí 20,2 milionu korun. „Roz-

hodli jsme se, že opravíme průjezd obcí Studánka. Naší prioritou bylo zvýšení bezpečnosti silničního provozu
a odstranění dalších závad,“ vysvětlil
Petr Navrátil.
V rámci oprav bude upravena křižovatka směrem na Pastviny, a to odstraněním nevhodného směrového a výškového oblouku napřímením trasy,
čímž dojde k odstranění nehodové lokality. „Dále budou zřízeny autobusové zálivy pro zastávky veřejné linkové
dopravy a rozšířena opěrná zeď v zatáčce,“ uzavřel Petr Navrátil.

Ředitel krajského úřadu informuje
Roman Rokůsek
Krajský úřad Karlovarského kraje opět bodoval v celostátní soutěži Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem. V pátém ročníku klání úřadů obcí a krajů, které vyhlásilo ministerstvo vnitra ve spolupráci se společností Gender Studies, získal bronzovou příčku.
Nejvýše byl letos hodnocen Kraj Vysočina a druhá skončila Praha.
Co je cílem soutěže?
Soutěž především sleduje, jak je
v práci úřadů veřejné správy prosazována politika rovnosti žen a mu-

žů, a to směrem dovnitř i ven. To znamená, jaké příležitosti úřady nabízejí
svým zaměstnancům a zaměstnankyním, ale i jak řeší problémy obyvatel.
Osobně takovou soutěž vítám, principy rovných příležitostí patří mezi naše hlavní cíle už od vzniku krajského
úřadu.
Jak probíhá hodnocení?
Úřady jsou hodnoceny formou dotazníků s celou řadou kritérií. Jiné
dotazníky jsou pro obce I. typu a jiné pro obce II. a III. typu a krajské
úřady. Výběrová komise složená ze
zástupců obou vyhlašovatelů, Úřadu
vlády ČR a úřadů místní samosprávy
mj. posuzuje, odkdy úřad zohledňuje problematiku rovných příležitostí
žen a mužů, nebo kolik žen zaměstnává ve vedoucích funkcích. Dále se

hodnotí úroveň antidiskriminačních
opatření uvnitř úřadu, např. co se týče věku či zdravotního postižení zaměstnanců, a sledováno je i to, zda se
neopomíná otázka slaďování pracovního a rodinného života.
Jak je na tom konkrétně úřad, v jehož čele stojíte?
Zásada stejné startovní čáry pro
všechny bez ohledu na zdravotní stav,
věk nebo pohlaví by měla být samozřejmou součástí politiky všech úřadů. Na Krajském úřadu Karlovarského kraje pracuje z celkového počtu
314 zaměstnanců 216 žen, přičemž
40 žen je zaměstnáno ve vedoucích
funkcích.
Úřad pravidelně nabízí pracovní příležitosti zdravotně postiženým
osobám a v současné době jich za-

městnává 10, sedm žen a tři muže.
Zájemci o zaměstnání musejí vyhovět požadavkům na tu kterou pracovní pozici, co ale nehraje roli, je jejich
věk. V současné době je průměrný
věk všech pracovníků vyjádřen číslem 42,93. Na úřadě se rovněž dbá na
slaďování rodinného a pracovního života mj. alternativními úvazky. Velká
pozornost je pak věnována podpoře dalšího vzdělávání našich zaměstnanců.
Letošní bronz ale není prvním
úspěchem Krajského úřadu Karlovarského kraje ve zmíněné soutěži.
Ano. Vítězství při premiéře soutěže v roce 2007 zopakoval ještě v roce 2009. Vždy je co zlepšovat, myslím
ale, že tuto oblast máme dobře zvládnutou.

Hejtman Josef Novotný v bruselském rozhlasovém studiu
Seminář Zelená ekonomika pro regionální rozvoj, pozitivní myšlenky
pro budoucnost organizovalo Zastoupení Karlovarského kraje při EU. Jeho
cílem bylo přinést aktuální témata pro
orientaci regionů, která jsou významná rovněž pro orgány Evropské unie.
Akce se zúčastnilo 56 zástupců regionů, stálých zastoupení a asociací
zabývajících se regionální politikou.
Aktivně se svými příspěvky zapojili
rovněž představitelé významných evropských institucí.
„Regiony jsou už dnes aktivní hybnou silou dění v oblasti sociální, hospodářské, ale i vzdělávací a environmentální politiky. Vidím to z pozice
hejtmana jednoho z krajů České republiky, kterou se mi navíc podařilo propojit s činností poslance parlamentu naší země a člena Výboru regionů. Problémy našeho kraje tak mohu přenášet k řešení na státní úroveň a zároveň je diskutovat s představiteli orgánů Evropské unie,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef
Novotný.
Náměstek hejtmana Petr Navrátil
vystoupil s příspěvkem „Udržitelná
doprava v Karlovarském kraji“, ve kterém poukázal na specifika Karlovarského kraje a představil projekty, jimiž se v současné době kraj zabývá.
„Jedná se především o budované dopravní terminály, využití stlačeného
zemního plynu v dopravě či kartu K3,

Pohled do jednacího sálu

která bude sloužit nejen jako jízdenka, ale i elektronická peněženka a jednotné platební médium,“ vysvětlil náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Předseda Výboru pro regionální
rozvoj pří krajském zastupitelstvu Tomáš Hybner hovořil o konkurenceschopnosti regionu s ohledem na programovací období 2014+. „S ohledem
na dlouhodobě špatné ekonomické
ukazatele se kraj chce zaměřit na zlepšení konkurenceschopnosti prostřednictvím 3 základních oblastí. Jedná se
o vědu, výzkum a inovaci, rozvoj lidských zdrojů a podporu podnikatelského sektoru,“ uvedl Tomáš Hybner.
V úvodním bloku dále zazněly příspěvky na téma kohezní politiky, dopravní strategie v síti TEN- T železničních, silničních a vodních spojů.
Dále se hovořilo o problematice tvorby nových pracovních míst na základě
nových kvalifikačních předpokladů či
harmonizaci dopravních aspektů vůči životnímu prostředí a vlivu člověka na rekultivaci místních podmínek.
Ve druhém bloku vystoupili zástupci německých a belgických regionů
s příspěvky, v nichž představili projekty, které přispívají k rozvoji jejich
regionů. Závěrečný blok byl opět věnován výměně názorů s představiteli Evropské unie při stanovení podpůrných nástrojů čerpaných z dokumentů EU - Kohezní politika a Strategie EU 2020.
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Začala stavba sídla krajské záchranky

Podobně jako v ostatních krajích
i v našem regionu se lékaři a personál
Územní zdravotnické záchranné služby dočkají nové moderní budovy. Její
stavbu zahájil Karlovarský kraj v areálu krajského úřadu v Karlových Varech-Dvorech.
„Záchranáři dosud využívali prostory Krajského hasičského záchranného sboru, ten je však bude potřebovat.
Proto jsme se rozhodli vybudovat pro
záchranáře nové důstojné sídlo, podobně jako je tomu v ostatních regionech. Je to také další krok k tomu, aby-

Slavnostní zahájení stavby
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Informace o potravinách

Evropský parlament schválil nová pravidla pro poskytování informací o potravinách. Spotřebitelům přinesou od roku 2014 například zavedení
minimální velikosti písma pro udávání
údajů o složení výrobku, na zadní straně obalu budou povinně uvedeny nejen
informace o energetické hodnotě, ale
také o obsahu tuku, cukru, soli, bílkovin, sacharidů a umělých trans-mastných kyselin. V textu budou navíc zvýrazněny alergeny.

Roaming znovu zlevnil

Češi mají šanci ušetřit při dovolené
v zemích Evropské unie za telefon. Od
1. července vstoupily v platnost nové
nižší sazby roamingu v zemích Evropské unie. K zavedení takzvaného Eurotarifu donutila operátory Evropská
unie, které se nelíbily enormně vysoké
poplatky za roaming.

Nová pravidla pro GMO

Členské státy Evropské unie si budou moci sami rozhodnout, zda na
svém území chtějí nebo nechtějí pěstovat geneticky modifikované organismy (GMO). Umožnil jim to Evropský parlament, který počátkem července schválil novou směrnici o GMO.
V České republice se geneticky modifikované rostliny pěstují na necelých pěti
tisících hektarech půdy.

Spravedlivé ceny mléka

Zemědělci budou možná moci s obchodními společnostmi a zpracovateli
mléka kolektivně vyjednávat o cenách.
Návrh této zásadní legislativní změny přijal v uplynulých dnech zemědělský výbor Evropského parlamentu. Ten
chce ochránit výrobce mléka před diktátem zpracovatelů, kteří často tlačí výkupní ceny mléka pod hranici výrobních nákladů.

Zavolejte europoslanci

Majitelé mobilních telefonů iPhone
mají možnost získat zdarma kompletní adresář i telefonní a mailový seznam
všech poslanců Evropského parlamentu. Tuto možnost jim nabízí aplikace
EP mobile, která je bezplatně ke stažení
prostřednictvím iTunes.

Co nepatří na skládku

Úplný zákaz skládkování znovu využitelného odpadu chce prosadit výbor
Evropského parlamentu pro životní
prostředí. Na skládkách totiž zcela zbytečně končí každý rok tisíce tun využitelného materiálu mezi nímž je i řada
vzácných kovů a dalších hodnotných
surovin.

Více na www.pavelpoc.cz

chom měli na jednom místě soustředěny potřebné krajské instituce a byli
tak plnohodnotným krajem,“ vysvětlil
hejtman Josef Novotný.
Stavba, kterou provádí sdružení firem Baustav a Thermia-Bau byla zahájena v polovině června 2011, hotova bude za rok. „Celkové náklady na
výstavbu budovy záchranky by měly
dosáhnout asi 75 milionu korun. Akci hradí Karlovarský kraj prostřednictvím úvěru. Podílet se bude také na financování vybavení nového sídla záchranky, které bude stát celkem 35 mi-
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lionů korun. Z toho 85 procent bychom chtěli získat z integrovaného
operačního programu Ministerstva
vnitra, 15 procent bude tvořit podíl
Karlovarského kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Havel. Z těchto
peněz bude například vybaveno kompletní nové krajské operační středisko
včetně technologií.
Před započetím stavebních prací stavbaři nejprve odstranili garáže
na pozemku zdravotnické záchranné služby. Na půdorysu garáží vznikne bezbariérový objekt o čtyřech nadzemních podlažích. V 1. nadzemním podlaží je plánována vstupní hala s vrátnicí a podatelnou. Přes vstupní
halu jsou dosažitelné dva sklady léčiv,
tři distribuční sklady a ambulance lékaře. Zbytek půdorysu zabírají garáže
sanitek, sklady zdravotnického materiálu, odpadů nebo dezinfekční místnost.
Ve 2. nadzemním podlaží je umístěn
dispečink, pokoje posádek a lékařů,
navíc i zázemí pro informační technologie. Ve 3. nadzemním podlaží jsou
situovány místnosti vedení záchranky, vzdělávací středisko nebo zasedací
místnost. V posledním patře se nachází technologie plynové kotelny, chladící věže klimatizace a výtahová šachta
s dojezdem.

Školy a školská zařízení kraje
neutichají ani o prázdninách
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Operace byla světovou premiérou
V karlovarské nemocnici v uplynulých dnech provedli lékaři unikátní operaci, při níž implantovali pacientce do oka umělou oční rohovku
- keratoprotézu KeraKlear. Tým pod
vedením primáře Pavla Studeného
operoval šedesátiletou ženu z Chebu,
která trpěla prakticky slepotou.
„Jde o zcela unikátní chirurgický
postup, který byl ve světě použit poprvé,“ uvedl primář Studený.
Oční specialisté namísto femtosekundového laseru používaného
u těchto typů operací zvolili vibrující
diamantový nůž. Při jeho použití nemusí mít pacient čirou tkáň rohovky. Kombinací chirurgických postupů se zákrok zrychlil na pouhých 15
minut, je levnější a u některých pacientů jej bude možno provést ambulantně.
Celý postup lékaři konzultovali
s americkým výrobcem keratoprotézy i s českým zástupcem, firmou Videris. Na základě této spolupráce byl
tým primáře Studeného přizván k tomu, aby se podílel na celosvětově
probíhající studii hodnotící dlouhodobé výsledky takových operací.

Snímek z průběhu operace 
Pacientka Judita Šiňanská měla
problémy se zrakem 30 let, v poslední době se navíc zhoršovaly. Nyní má
zpět kolem 20 procent normálního
vídění a zrak na operovaném oku by
se dále měl zlepšovat. „Nejsou slova,
která dokážou vyjádřit, co mě potkalo za radost,“ děkovala Šiňanská se
slzami v očích lékařům. Díky úspěšné operaci je nyní schopna si napří-
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klad přečíst noviny, což pro ni bylo
v předchozích letech nemyslitelné.
K operaci má tým lékařů vytipovány další tři pacienty, kteří budou po
zákrocích sledováni. Poté se s unikátním postupem seznámí i odborná veřejnost. Operace zatím platí výrobce keratoprotéz. O hrazení výkonu zdravotními pojišťovnami se ještě
bude jednat.

Nejlépe i u nás odmaturovali gymnazisté

Úspěšně složilo maturitní zkouš- školách maturovat 2 017 studentů, nal s ministrem školství Josefem Doku více než 90 procent studentů kraj- Z nich však 270 studentů nebylo pře- bešem. Shodli se, že je v zemi příských gymnázií připuštěných k matu- devším pro špatný prospěch k matu- liš mnoho víceletých gymnázií. „Náš
ritě. O něco horší byla situace na od- ritě připuštěno. Ke zkoušce šlo nako- kraj jich má dokonce nejvíce na počet
borných školách, kde zkoušku složi- nec 1 747 žáků a z nich uspělo 1 276. žáků,“ dodal hejtman.
Ani v době prázdnin prostory škol ního ruchu a jazyková škola s právem lo bez problémů téměř 69 % studen„Jsem rád, že byly státní maturity
Nyní bude kraj diskutovat s ředitea školských zařízení kraje neutichnou. státní jazykové zkoušky Karlovy Va- tů, na učilištích pak přes 42 % studen- spuštěny, i když si budou někteří rodi- li škol o tom, zda se výsledky přijímaČeká je čilý stavební ruch při realiza- ry projde celkovou rekonstrukcí. Do- tů připuštěných k maturitní zkoušce. če a žáci říkat, že za výsledky mohou cích zkoušek a státních maturit odci projektů, které byly úspěšné v rám- jde k rekonstrukci fasády, kompletní
Celkem zkoušku složilo 73 % ze školy, začnou už snad vážně zvažovat, razí ve změnách na školách. Některé
ci Operačního programu Životní pro- výměně otvorových výplní a rekon- všech studentů škol zřizovaných kra- zda jejich dítě vůbec má na to studo- z nich ještě stále nabízejí uchazečům
středí.
strukci střechy včetně sanace krovu, jem a připuštěných k maturitě, což je vat maturitní obor,“ uvedl hejtman o studium volná místa, jejich přeAkci „ISŠTE Sokolov – zateplení ob- který nese známky dřevokazné houby. obdoba celostátního průměru.
Josef Novotný.
hled najdou zájemci na internetových
vodových plášťů sportovní haly v So- Akci bude realizovat firma RENSTAV
Letos mělo na krajských středních
Ten také o státních maturitách jed- stránkách Karlovarského kraje.
kolově“ bude nákladem 8 387 356 Kč za vysoutěženou cenu 18 989 967 Kč
realizovat firma RENSTAV - stavební ve spolupráci s Národním památkospolečnost s.r.o. Dojde k zateplení ob- vým ústavem a odborem památkové
vodového pláště budovy, střechy a vý- péče magistrátu, protože budova škola
měně okenních a dveřních výplní.
je významnou dominantou Karlových
Akci „Zateplení ISŠ Cheb“ po od- Varů a leží na kraji lázeňské zóny.
stoupení vítězného uchazeče převzaDalší akcí, která bude probíhat o lela firma ŠU-STR s.r.o. s nabídkovou tošních prázdninách, je „Rekonstrukcenou 8 172 743 Kč. Předmětem ak- ce výtahů včetně opatření PO a BOZ
ce je zateplení obvodového pláště bu- v objektu Zlatý zámek“ na Domodov, zateplení střech a provedení fasád vě mládeže a školní jídelně Mariána výměna okenních a dveřních výplní ské Lázně. Dojde k výměně již dožíbudov v ulici Obrněné brigády 6.
vajících výtahů a zároveň s tím budou
S realizací akce „Dodatečné zateple- provedena veškerá nová bezpečnosní objektů Gymnázia Ostrov“ se zapo- tí opatření a opatření v rámci požárčalo již během končícího školního ro- ní bezpečnosti. Kvůli náročnosti proku. Akci nákladem 5 541 351 Kč re- běhne část prací v průběhu letošních
alizuje firma První krušnohorská rea- prázdnin a další etapa příští rok. Vylitní kancelář, s.r.o. Tato firma prove- soutěžená celková cena je 7 140 899
de dodatečné zateplení na dvou pavi- Kč a realizátorem akce je firma STASlonech.
KO plus, spol. s r.o. Karlovy Vary.
Z prostředků Regionálního operačDalšími akcemi financovanými
ního programu NUTS II Severozá- z rozpočtu Karlovarského kraje jsou
pad budou pokračovat stavební práce stavební úpravy objektu Dětského do2. etapy projektu „Revitalizace ISŠTE mova v Aši za 1 360 546 Kč (firma CoZasloužilé pedagogy opět po roce přijal krajský radní pro oblast školství Vratislav Emler. Na neformálSokolov“, kde jsou nyní hotovy hrubé lormax s.r.o., Cheb) a odvlhčení budoním setkání vzpomínali na léta strávená se studenty a probrali i současnou situaci ve školství. Ještě
stavební práce. Přes prázdniny se plá- vy Dětského domova v Mariánských
předtím však pozvaní středoškolští učitelé, vychovatelé a mistři odborného výcviku, kteří mají nárok
nuje realizovat stavební práce v obje- Lázní - rozpočtovaná částka na tuto
na zasloužený odpočinek, převzali z rukou radního Emlera a vedoucí odboru školství Moniky Šperglomu kolem 65 milionů Kč.
akci byla 2,2 milionu Kč.
vé pamětní listy a květiny. Tradici má i uvítání začínajících kantorů, které se chystá na podzim. Foto KL
Na druhé stavbě financované z proDále budou některé příspěvkové orstředků ROP NUTS II Severozápad ganizace provádět údržbu a větší oprastavební ruch přes prázdniny utich- vy ze svých finančních prostředků. Na
ne a bude pokračovat stěhování ško- Střední odborné škole stavební Karloly a příprava na slavnostní otevření 31. vy Vary probíhá výměna otvorových
srpna 2011.
výplní na budově domova mládeže
A je to tady! Pět měsíců jsme spoPomyslnou třešničkou na dortu se šet české i světové interprety populárZ prostředků Cíle 3 se rozběhnout v celkovém objemu 564 542 Kč. Akci
stavební práce související s realizací bude realizovat firma Hilzinger s.r.o. lečně se žáky hledali odpověď na otáz- ale stala výstava „Zlatá? šedesátá…“ ní hudby. A to nejlepší ještě přijde!
projektu „Zřízení Česko-německého Domov mládeže a školní jídelna Kar- ku, zda 60. léta 20. století byla skuteč- v Památníku na Vítkově v Praze. Do- Módní přehlídka! Prohledávání skříjazykového a komunikačního centra lovy Vary jako každý rok investuje část ně ZLATÁ. Projekt to byl sice dlou- bové předměty, bytové doplňky, ob- ní našich babiček, tetiček i maminek
na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“. Bě- prostředků do výměny otvorových vý- hý, ale vyplatil se. Na výstavě „Beat- lečení, hudba, literatura, rekonstruk- přineslo nečekané úspěchy. Kolekce
hem obou měsíců se uskuteční hrubé plní. V letošním roce je to za 826 642 lemánie“ v Praze jsme se vrátili do ce části obchodu, audio projekce… To na našem improvizovaném molu mastavební práce v hodnotě pěti milionů. Kč a realizaci akce provede firma 3x N dob, kdy fanynky na koncertech této vše nás vrátilo v čase zpět.
puje období hippies, módu společenDnes však máme svůj „Den D“! Pro ských šatů, úžasných sukní, halenek
Z finančních prostředků Karlovar- s.r.o.
Ing. Radim Adamec, skupiny omdlévaly, při zážitkové dílského kraje budou realizovány další
vedoucí oddělení mládeže a sportu ně „60. a 70. léta v českém výtvarném ostatní žáky, kteří se na projektu ne- a svetříků, nestydíme se ani za pyžavýznamné investiční akce. Obchodní
Bc. Lubomír Modrovič, umění“ v Galerii v Karlových Varech podíleli, jsme připravili výstavu, kte- ma z 60. let. Překvapením budou i šaakademie, vyšší odborná škola cestovoddělení evropských programů jsme teoreticky i prakticky pronikali rá prezentuje výsledky našeho hledá- ty svatební.
do tajů tvorby výtvarných umělců té- ní, zkoumání a tvoření. Pouštíme filDržte nám palce, ať se nám úžasná,
to doby.
my zlaté éry československého filmu, závěrečná tečka projektu povede!
V hodinách českého jazyka jsme si ty oficiální i ty trezorové. Všude je slyMgr. Hana Lukešová, GaOA Chodov
vyprávěli úsměvné i méně úsměvné
rodinné vzpomínky na dobu rozkvěSvět třídičů je veselý, barevný svět
tu i dobu temnou, dobu vpádu a obs jasnou budoucností, na rozdíl od
sazení republiky sovětskými vojsky,
šedého a smutného světa netřídičů.
v hodinách výpočetní techniky a fyziky jsme vyhledávali informace o významných vědcích, technických vymoženostech a s úsměvem si prohlíželi první prototypy počítačů. Hodiny občanské nauky byly nepřeberným
množstvím informací o tom, jak se
v 60. letech žilo, jakých úspěchů dosahovali naši vynikající sportovci, sav areálu Krajského úřadu v Karlových Varech
mozřejmě nás zajímala i oblast životÍ
LN
SOUTĚŽE A HRY PRO DĚT
HUDBA, DIVADE
I
ního stylu. V hodinách dějepisu, reÍ
EN
I JEJICH RODIČE
AV
ST
Ů PŘED
spektive ve Filmové kavárně, jsme se
RON
PAT
A
IÁD
RAM
OG
NA ZÁVĚR AUT
RGIE
prostřednictvím dokumentárních filAKCE - HOKEJISTŮ HC ENE
mů vrátili do 60. let, hodinami hudebROA
D
SHO
W VĚNOVANÁ
DĚTSKÉ ATRAKCE, MALOVÁNÍ
TŘÍDĚNÍ A RECYKLACI OD
ní výchovy zněly hity Jimi Hendrixe,
PADŮ
A TETOVÁNÍ, DĚTSKÝ KOUTEK
The Doors, Rolling Stones, Marty KuMóda šedesátých let na improvizovaném molu Foto GaOA Chodov
bišové, Karla Gotta a dalších.

Poděkování zasloužilým pedagogům

xxxxx
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Pro cizince je náš kraj stejně pozoruhodný jako Grand Canyon
Petra Rojíka mohou lidé potkat při zdánlivě velice rozdílných příležitostech.
Narazí na jeho jméno při četbě odborné literatury věnované přírodě či historii
regionu, může být jejich průvodcem při exkurzi do Krušných hor, Slavkovského lesa, Chebské pánve nebo do lomů a výsypek Sokolovské uhelné, v níž pracuje jako geolog, setkají se s ním při přednáškách v muzeích a knihovnách, na
vědecké konferenci doma i v zahraničí nebo za katedrou poslucháren Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ale také ho mohou vidět za klávesami varhan v kostele i jinde při koncertech, občas i sboru Heimatchor, který asi jako
jediný v Čechách zpívá v původním německém nářečí tohoto kraje. Ale všechno to souvisí s jeho hlubokým vztahem k našemu kraji. Ten je hlavní hnací silou jeho vědeckých a veřejných aktivit. V jednom rozhovoru ani není prostor
ptát se na všechny, navíc jsme se chtěli dozvědět, co může náš kraj nabídnout
návštěvníkům, turistům i místním zájemcům z pohledu geologa.
Začněme tedy od Adama, v tomto případě by se spíše hodilo říci od
prvohor. Kdy a jak vznikla krajina
Karlovarského kraje?
Naše krajina má v rodném listě napsané datum 330 milionů let, v období hercynského vrásnění, kdy byla vyvrásněna z prvohorního moře.
Pro naši časovou představu: V té době ještě byly Evropa a Severní Amerika pohromadě. Stejné horniny a cínová ložiska jako v Krušných horách
a Slavkovském lese se táhnou až do
oblasti Cornwallu v jižní Anglii a dokonce za oceán v Appalačském pohoří. Teprve mnohem později, asi před
24 miliony let se krajina mezi Plzní
a Lipskem druhotně vyboulila během alpinského vrásnění. Ten nápor
je dosud znát a je i měřitelný, ostatně
každý tady občas zažil nějaké zemětřesení a seizmografy ho zaznamenávají každý den.
Uprostřed té křehké vybouleniny vznikl podkrušnohorský prolom,
do kterého byly splachovány zvětraliny z okolních pohoří. A díky prasklinám, které sahají hluboko do zemského pláště, se ze Země vylila magmata, vznikly čedičové a znělcové
sopky i celá sopečná pohoří jako České středohoří a Doupovské hory. Ale
i v sokolovské pánvi byly desítky miniaturních sopek.

jekt Univerzity Karlovy, v němž studujeme v rašeliništních a jezerních
sedimentech Sokolovské pánve cykličnost ukládání vrstev v třetihorách,
před 22 až 17 miliony let, a snažíme
se pochopit mechanismy proměn klimatu. Je to velmi zajímavé, vzrušující
a poučné, ale na zveřejnění výsledků
si ještě musíme asi rok počkat.
Často doprovázíte zdejším krajem návštěvníky, i ze zahraničí. Co
je sem láká?
Snažíme se přilákat lidi z odborné
sféry - věd o Zemi, o ekologii, o rekultivacích a sanacích, ale také historiky, hlavně badatele o nejnovějších dějinách, o historii sídel, o vztahu národností, o místních umělcích
a tak… Oni sem přijíždějí velice rádi a já mám tu čest je provázet. Pořádáme exkurze, přednášky, připr av uj e me
brožurky
i publikace, v nichž
představujeme náš
kraj. Pro
nás, kteří
tu žijeme, je

spousta věcí samozřejmých, dejme
tomu uhelná sloj, prostředí uhelných
lomů a výsypek, pozůstatky rudného a uranového hornictví nebo rašeliniště Krušných hor a Slavkovského lesa. Pro ty, kteří přijíždějí z ciziny,
jsou to ale unikáty. V podstatě stejné
typy krajin, o jakých čteme v National Geographic nebo na internetu,
třeba Grand Canon nebo Yellowstonský park, nacházíme i tady. Ty naše jsou unikátnější v tom, že k jejich
vzniku dokonce přispěla lidská činnost. Příkladem může být Podkrušnohorská výsypka, v podstatě několik kilometrů dlouhá a sto metrů vysoká tabulová hora, v níž jsou uloženy skrývkové zeminy
z našeho revíru.
Dokud byly
slisovány
v hlubinách,
m i liony let
neměnily
slože-

A uhlí?
Drtivá většina lidí, když se řekne uhlí, si představí nějakou špinavou černou hmotu. Ale když se řekne rašeliniště, představí si nádherné,
téměř severské krajiny lahodné pro
oko, biologové by mohli hodiny mluvit o vzácných rostlinách a živočiších.
To všechno máme na Karlovarsku také. A přitom jak ta sokolovská uhelná
sloj, tak ta krušnohorská a slavkovská
rašelina mají stejný původ. Každé uhlí bylo nejdříve rašelinou, tvořilo se
z ní statisíce let.
Z vrstev můžeme číst jako v knize změny klimatu a vodního režimu
krajiny, jak se kvůli nim měnila vegetace. Je to vlastně archiv, z něhož
se také můžeme poučit do budoucna. Právě v současné době běží pro-

ní, ale když jsme je nakypřili a přemístili, spustili jsme zajímavé chemické a fyzikální procesy, při kterých
vznikají zcela nové minerály a pestrobarevné usazeniny jako v Yellowstonu nebo na Novém Zélandě. Láká to i umělce - fotografy, malíře, sochaře, keramiky... To se mi na Sokolovsku také líbí, že je dynamické, že
je to krajina ve stavu zrodu a že k její
architektuře můžu skromným dílem
přispívat.

jezdí na kole po okružní komunikaci dlouhé 12,4 km. Někde se návštěvníci musí spokojit s pohledem z vyhlídkových plošin, které vytváří Sokolovská uhelná na obvodu velkolomů. Pozoruhodná jsou však i bývalá
důlní díla v okolních pohořích. Někdy stačí zvednout tu správnou větev
v lese a narazíme na zbytky cínového dolu. Na zpřístupnění řady pozoruhodných lokalit se podílejí projekty Česko-bavorský geopark, Montanregion Erzgebirge/Krušné hory a SilMnohé z toho je dnes nepřístup- berstrasse. Velkou práci odvádějí prané, protože jde o dolová území. covníci sokolovského muzea a spoA co z toho ještě uvidíme, když bý- lupracujících organizací, kteří přivalé lomy postupně překrývají re- pravují zpřístupnění dolu Jeroným
kultivovaná území nebo jeze- v Krásně.
ra?
Návštěvníci ze zahraničí, které doSnažíme se některé lo- provázím po kraji, mi ale vždy říkají:
kality zachovat, napří- „Zachovejte dnešní podobu těch poklad na okraji lomu zoruhodných míst.“ Bojí se, že jedMedard Sokolovská nou někdo zničí jejich kouzlo, jejich
uhelná spolu s Měst- genia loci tím, že k nim vybuduje asským úřadem v So- faltové silnice a parkoviště s občerstkolově vymezily ta- vením, ohradí je ploty a zábradlím jakové malé chráně- ko jinde ve světě.
né území, další jsme
vytvořili po dohoVaše hlavní pole působnosti je ale
dě s ČEZ v části bý- badatelská a publikační činnost.
valého lomu SilvesTo spolu souvisí, vědecké projektr u elektrárny v Ti- ty jsou mostem mezi tímto regiosové. Unikátem, kte- nem a výzkumnými centry. Já se cerý nám závidí celý od- lou svou profesní kariéru snažím
borný svět, je bývalá pís- přitáhnout sem badatele a studenty,
kovna Erika u silnice ze Sva- hlavně v geologických oborech, aby
tavy do Boučí, bohaté naleziště - až to tady v revíru zavřeme, až cepozůstatků třetihorních rost- lou krajinu zrekultivujeme a změnílin a hub. Kolem napouš- me - zůstala trvalejší stopa o geolotěného jezera Me- gických proměnách krajiny. Myslím,
dard už dnes že tato stopa má stejně vysokou válidé cho- hu jako vytěžené tuny a vyrobené gidí či gawatthodiny, ale to si dnes ještě málokdo uvědomuje.
Těžby se snižují, lomy se zavírají,
sanují a rekultivují, horníci odcházejí
a s nimi odchází i jejich báňské a geologické know-how. Ztrácíme příležitost číst ve vrstvách o geologických
událostech od prvohor do dneška. Je
důležité uchovat informace a hmotné dokumenty o geologii, ale i o kulturních dějinách tohoto kraje. Právě proto můj učitel z fakulty profesor Jiří Pešek oslovil lidi, kteří pracují a tvoří v jednotlivých pánvích republiky, a sestavil knižní monografii o černouhelných pánvích (ta vyšla
v roce 2002) a před několika týdny
také monografii o našich hnědouhelných pánvích. Do té jsem přispěl kapitolami o sokolovské a chebské pánvi. Už se ozvali badatelé ze zahrani-

Povodně 9: Obnova povodní
zasažených nemovitostí

Středa 17. 8.
Chebské varhanní léto
SOUBOR MUSICA DA CHIESA
Kostel sv. Václava

Neděle 7. 8.
Pohádka v Krajince
ŽABÁK ŽAK A RAK JAK
Divadlo Krab
Sobota 13. 8.
Léto v Krajince
HURÁ K INDIÁNŮM
Sobotní odpoledne pro celou rodinu. Vypravte se společně s námi do Ameriky za indiány. Cvičení, písničky, vyprávění, pohádky,
hudební a pohybové dílny, dobrodružství.

Vaše aktivity jsou pozoruhodně
všestranné, ale asi i časově náročné.
Jak to všechno stíháte?
Ono je to vlastně všechno provázané do jednoho balíčku. Práce je mi
zároveň koníčkem a pokládám si za
čest, že můžu být u toho a alespoň
malým dílkem být nápomocný k tomu, aby i ostatní lidé lépe poznali náš
kraj, jeho podstatu, esenci, provázanost minulosti s budoucností a jeho
zvláštní kouzlo vyzařování.

RNDr. Petr Rojík, Ph.D. se narodil roku 1957 v Přebuzi. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, se kterou je stále v kontaktu. Bydlí
v Rotavě. Od roku 1982 pracuje v Sokolovské uhelné jako geolog. Je členem
řady geologických, hornických, kulturních a národnostních sdružení.

PROGRAM V SRPNU A ZÁŘÍ

Sobota 6. 8.
Léto v Klášterní zahradě
JANA ŠTEFLÍČKOVÁ
Písničkářka a herečka Studia
Ypsilon.

Ovšem, vaše první knížka byla
z jiného soudku, Historie dolování
cínu v západním Krušnohoří.
Narodil jsem se v tomto kraji, žiju v něm celý život a pravděpodobně
v něm i umřu. Srdcem jsem Přebuzák a hrdě se hlásím k tomu, že jsem
Krušnohorák, odkojený rašeliništní
vodou. Snažil jsem se v té knize zachytit nejen minulost těžby cínu, ale
i s ní související osudy lidí, kteří tu žili a zanechali stopu.
Asi ve mně pořád koluje hornická
krev předků. Takže jsem šel po stopách svého rodu. Kdysi jsem už v jednom rozhovoru uvedl, že moji rodiče byli jako Romeo a Julie. Otec Karel byl Čech, Škodovák z Plzně, druhá světová válka ho zastihla, když byl
pracovně v Iránu, vstoupil do zahraniční československé armády a prošel severoafrickými bojišti. Po válce
byl vyslán do Přebuze a zde se seznámil s německou dívkou Edeltraud,
tehdy jí bylo osmnáct. Tehdy po válce jim lidé okolo svatbu rozmlouvali,
bylo to snad na zabití, ale oni se vzali
a na rozdíl od příběhu Romea a Julie
to dobře dopadlo.
Oba pracovali v dole, ve kterém Severočeské rudné doly od roku 1953
na Přebuzi zkoumaly naleziště rudy.
Ovšem dolování cínu v Přebuzi má
historii doloženou již od roku 1340
a ve třicátých letech minulého století tu byl otevřen důl Otto, ve kterém
se za války ve velkém těžila cínová
a později i arzénová ruda. Já už jsem
neměl příležitost do té novější šachty sfárat, ale mí rodiče byli mezi těmi, kteří ji v roce 1958 doslova zavírali. Průzkum bohužel ukázal, že ložiska rud v okolí jsou tak malá, že by
nebylo ekonomické je otevřít.

Petr Rojík

Chebské kulturní léto

Středa 3. 8.
Chebské varhanní léto
PŘÁTELSKÝ RECITÁL
(Rakousko-ČR)
Kostel sv. Mikuláše

čí a množí se přání, abychom monografii vydali v anglické verzi. To možná bude problém, protože na vydání
české verze jsme nedostali ani korunu, ale člověk nikdy neví.

Sobota 20. 8.
Léto v Klášterní zahradě
TARA FUKI
Dvě křehké dámy, majitelky dvou
sametových hlasu a dvou krásně
znějících violoncell, se na podzim
vrátily s vynikající deskou Sens.
Neděle 21. 8.
Pohádka v Krajince
O ČERVENÉ KARKULCE
Malé divadélko Praha
Středa 7. 9.
Chebské varhanní léto
SLAVNOSTNÍ KONCERT
K poctě sv. Václava a skladatele Fr. V. Habermanna, regenschoriho mikulášského kůru v Chebu
v letech 1773-83
Kostel sv. Václava
Sobota 10. 9. od 17.00
BABÍ LÉTO
Populární festival se opět vrací
do Chebu. Účinkují: FAJNBEAT,
BOKOMARA, SLÁVEK JANOUŠEK A LUBOŠ VONDRÁK, ŽALMAN A SPOL. a další.

www.cheb.cz

pátek 26. 8.

sobota 27. 8.

14.00 otevření dobového trhu
s programem, nám. Krále jiřího
z poděbrad
15.00-19.00 Z programu na pódiu: sokolník a výcvik dravců, loutkové divadlo, dobové tance, historie soubojů...
16.45 průvod z hradu na náměstí
Krále jiřího z poděbrad
17.00 příjezd valdštejna s družinou a přivítání purkmistrem města, pozdravy hostů
17.30-18.00 procházka valdštejna tržištěm, s purkmistrem a hosty
19.00 Slavnostní koncert valdštejnského dvorního tria, kostel na
Františkánském náměstí, barokní
hudba italských, českých a německých mistrů.

9.00-18.00 dobové tržiště s bohatým programem, náměstí Krále jiřího z poděbrad
10.00 valdštejnská pobožnost,
kostel sv. mikuláše
10.00-18.00 po celý den kočovná
společnost al Rašíd a jejich středověké atrakce pro všechny děti,
v Krajince.
11.00-12.00 Rytířský turnaj na počest vévody, dekorování vojenských oddílů, náměstí
15.30 přehlídka vojska na náměstí,
pochod do Krajinky
16.00-16.30 Bitva v Krajince
17.00-18.00 audience u vévody kronikář, tIC
19.30 pochodňový průvod městem z hradu na náměstí
20.00 velká večerní slavnost s vévodou na náměstí, ohňostroj

Pořadatel:
Město Cheb
Turistické infocentrum Cheb
Jateční 2, 350 02 Cheb, tel. +420 354 440 302
infocentrum@cheb.cz

www.valdstejnske-slavnosti.eu

Turistické infocentrum má pro vás připravené dětské a dámské střihy na historické kostýmy.

Samostatnou kapitolou je záchrana zaplaveného automobilu. Prvotně
je nutné v případě uplatňování možného nároku na pojišťovně pořídit fotodokumentaci dokumentující výšku zaplavení a místo, případně obstarat zápis od policie nebo přizvat technika pojišťovny. Vozidlo nestartujte, neroztahujte, neodtahujte na laně
(z důvodu možného poškození brzd),
nejbezpečnější je vozidlo přepravit na
odtahovém autě nebo přívěsu. Vozidlo pak svěřte k opravě do odborného servisu, servis nemusí být značkový, ale měl by dodržovat technologické postupy oprav stanovených výrobcem a zohlednit v postupech zatopení vozu.
Vozidlo zaplavené při povodni
zhruba nad středy kol, kdy je již zaplavena elektronika, může být zaplavením trvale znehodnoceno. U takto
opravených vozidel hrozí reálné riziko výpadku a poruch chodu motoru.
Nelze také vyloučit riziko výpadků
systémů ovlivňující bezpečnost provozu. U vozidel opravovaných v autorizovaných servisech se provádí záznam v servisní knížce a vozidlo samotné se obvykle značí na určeném
místě.
Všeobecně je i po povodni nutné dodržovat pokyny příslušných povodňových orgánů. Na obecním úřadě je
možno informovat se o místech humanitární pomoci a v případě stavu
nouze si vyžádat ﬁnanční, materiální, psychologickou nebo sociální po-

moc. Lidé zasažení povodněmi mohou na pověřených obecních úřadech
(Aš, Horní Slavkov, Hradiště, Cheb,
Chodov, Karlovy Vary, Kraslice,
Kynšperk nad Ohří, Loket, Mariánské Lázně, Nejdek, Ostrov, Sokolov,
Toužim, Žlutice) na základě zákona
o hmotné nouzi požádat o poskytnutí okamžité mimořádné pomoci. Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 46 890 Kč. Výše dávky se stanovuje s přihlédnutím
k majetkovým poměrům a příjmové
situaci osoby nebo společně posuzovaných osob. Úřady mohou poskytnout mimořádnou pomoc i člověku,
jenž nemá vzhledem k příjmům a majetku dostatek peněz na úhradu nezbytných základních předmětů, státní pomoc může být použita i na úhradu přechodného ubytování. Lidé postižení povodněmi musí o pomoc požádat prostřednictvím formuláře na
pověřených obecních úřadech, dokument lze také stáhnout z portálu
ministerstva práce a sociálních věcí
http://portal.mpsv.cz/soc/hn .
Další postupy a detailní informace
k této problematice by měly být k dispozici u povodňového orgánu obce a odborných subjektů (Hasičský
záchranný sbor, Krajská hygienická stanice, Krajská veterinární správa atd.)
Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu KK, oddělení vodního hospodářství a havárií
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Becherova vila
zahájila provoz
Interaktivní galerie Becherova vila
se 1. července otevřela veřejnosti výstavou Vary(i)ace 3 + 1 = porcelán.
Představuje volná i užitá díla v porcelánu karlovarských autorů Jiřího Kožíška, Lenky Sárové Malíské, Milana
Neuberta a Ladislava Švarce.
Prezentací jejich tvorby však akce
nekončí. Galerie uspořádá ve spolupráci s participujícími umělci workshopy, kurzy, dětský tábor a artefiletické programy. Z vytvořených prací
pak bude původní instalace doplněna
či vznikne i zcela nová výstava. Novinky přinese www.becherovavila.cz
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Na cyklostezku u Ohře je možné vyrazit i vlakem
Na konci května byla dokončena výstavba dalších tří nových úseků cyklostezek Ohře a cyklisté můžou využívat dalších 14,4 kilometrů
cest v Karlovarském kraji. Zájemcům
jsou také nově od 1. dubna k dispozici cyklopůjčovny ČD. V rámci
společného projektu Českých drah
a Karlovarského kraje jsou cyklopůjčovny otevřené v železničních stanicích Cheb, Karlovy Vary dolní nádraží, Mariánské Lázně a Sokolov.
Projekt půjčoven kol ČD vznikl
právě v souvislosti s vybudováním
páteřní cyklostezky z Karlových Varů do Chebu údolím řeky Ohře, která navazuje na další cyklistické trasy v Krušných horách, Slavkovském
a Českém lese i v sousedním Bavorsku, Sasku a Durynsku.
„Máme za sebou zkušební téměř
tříměsíční provoz. O půjčovny je
zájem a musím říci, že předčil naše očekávání. Kola se půjčovala od
prvních dnů se vzestupným trendem. Evidujeme 130 vypůjček, nejvíce v Karlových Varech a v Mariánských Lázních. To odpovídá našemu předpokladu, že o kola budou
mít zájem hosté lázní,“ uvedl Vladimír Omelka, ředitel Krajského centra
osobní dopravy Českých drah v Kar-

lových Varech.
V půjčovnách ČD je k dispozici třicet kvalitních, zcela nových kol, a to
v pánské i dámské verzi. Z této třicítky je 22 kol trekingových a osm
horských. Kola jsou dobře vybavená a samozřejmostí je i možnost zapůjčení si přilby. Záměrem je, aby si
půjčování kol z půjčoven ČD a výhody s tím spojené vyzkoušelo co nejvíce zájemců. Karlovarský kraj nabízí
řadu možností na výlet v kombinaci
kolo – vlak. Zapůjčená kola je možné vracet i na nádražích ve Františkových Lázních, Lokti a Nejdku.
„Karlovarský kraj byl jedním ze
čtyř regionů, kde dosud cyklopůjčovny nefungovaly, proto jsme rádi, že toto bílé místo zaplníme a naše nabídka pro vyznavače cykloturistiky se ještě rozšíří. Kromě podpory
budování a údržby cyklotras, oblíbeného internetového Cykloportálu
a pravidelných příspěvků na značení tras je to další důležitý krok v naplňování krajské strategie rozvoje
cyklistiky a cykloturistiky,“ zdůraznil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil.
Unikátní jsou cyklotrasy, které vedou po cestách vybudovaných v někdejším zakázaném pásmu bývalé

pro zapůjčení kola stačí dva platné osobní doklady, uzavření nájemní smlouvy, zaplacení půjčovného
a složení kauce 1 000 nebo 2 500 korun (pro skupiny 3–4 osob). Kauci zákazníci dostanou zpět po vrácení kola.
všechny půjčovny kol Čd jsou vybaveny kvalitními trekingovými a horskými
koly s odborně prováděným servisem.
Lze si zapůjčit i cyklistické přilby v ceně 20 Kč za den a kus.
vypůjčení kola v půjčovně Českých
drah přináší zákazníkům řadu výhod.
na vyjmenovaných tratích je možné
vypůjčené kolo přepravovat zdarma.

největší výhodou ale je, že cestující
mohou vrátit kolo jinde, než si ho půjčili. ve vlacích ostatních dopravců, případně v autobusech, zaplatí cestující
za kolo podle tarifu dopravce.
Ceník půjčovného
jednodenní nájemné (24 hodin) pro
jednu osobu:
• základní: 180 Kč
• zlevněné: 140 Kč (pro držitele In-karty Čd)
dvoudenní nájemné:
• základní: 320 Kč
• zlevněné: 260 Kč (držitel In-karty Čd)

třídenní nájemné:
• základní: 450 Kč
• zlevněné: 360 Kč (držitel In-karty Čd)
Kauce:
• základní (1 kolo): 1 000 Kč
• skupinová (3 – 4 kola): 2 500 Kč

vypůjčení kola je možné zarezervovat 24 hodin až 30 dnů předem na telefonním čísle: 972 443 505, na e-mailu: CHB@cdcentrum.cz nebo osobně
u pokladní přepážky ve stanicích Karlovy vary, Karlovy vary dolní nádraží,
Sokolov, Cheb a mariánské Lázně.

Pohraniční stráže. Jednou z největších nových investic je páteřní cyklostezka při řece Ohři. Pod chebským
nebo loketským hradem, pod Svatošskými skalami i na dalších místech,
která mohli zatím obdivovat převážně vodáci. Jeden kilometr cyklostezky přijde na osm až jedenáct milionů korun.
„Z celkových 130 kilometrů je 46
už zkolaudováno. 15 kilometrů se již
užívá, zatím v předběžném režimu,
20 kilometrů je zatím ve výstavbě,“
uvedl náměstek Petr Navrátil.

V galerii pod širým nebem v Mariánské přibyly další sochy
Areál Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské se každý
rok v červnu mění na místo, kde se rodí
nová umělecká díla. Na řezbářské sympozium, které se zde letos konalo už
podesáté, se vždy těší zúčastnění umělci i klienti domova.
Týden, po který umělci svá díla tvoří, je v areálu domova opravdu živo.
„K návštěvě zveme i klienty ostatních
sociálních zařízení z regionu a úspěch
mají také vystoupení známých interpretů. Letos všem už podruhé zahrál
písničkář Michael Janík,“ informoval
ředitel domova Petr Novák.
Návštěvníkům areálu v Mariánské
zahrál písničkář Michael Janík. To, že
se na sympozia těší i umělci, potvrdil
i duševní otec akce, Jiří Lain z Abertam. „Klienti domova, kteří nám
v rámci svých možností pomáhají, mají úžasné nápady,“ poznamenal s tím,

Netradiční akce
v Kostelní Bříze

Kostelní Břízu ve Slavkovském lese
přivádějí místní obyvatelé, chalupáři, podnikatelé a obec Březová po desítkách let k novému životu. Motorem oživení je Nadace pro děti, kterou vede ing. Vladimír Číhal.
Krátce po předchozí akci, kterou byl
Letní koncert 1. července, se v opravovaném kostele sv. Petra a Pavla
koná hudební a vypravěčské setkání
nadšenců nejrůznějšího věku, osudu
a národnosti. Setkání pořádá v neděli 31. července od 18.00 hodin v rámci svého putovního tábora občanské
sdružení Kolohnát (dříve Jedličkův
ústav v Praze).
Po krátkém vyprávění o Slavkovském lese vystoupí seniorský, s jiskrou zpívající, soubor Heimatchor
Kraslice s kyticí písniček našeho kraje
v původních nářečích. Pak jsou všichni účastníci opět zváni do sousedního
pohostinství U bílého koníka.

Křížovka o ceny

tajenka křížovky v minulém čísle zněla „Robert Redford“. Gratulujeme výhercům, kterými jsou
jindřiška Hájková z ostrova, jarmila Balvínová z Horního Slavkova a milan Rickl z nového Boru.
všem zasíláme publikace o Karlovarském kraji.
v našich křížovkářských putováních Karlovarským krajem se
letos zaměřujeme na pobyty
významných osobností v regionu.
ve stejném roce jako j. W. Goethe
(1785) zavítal do Karlových varů
známý světoběžník, spisovatel,
diplomat a duchaplný svůdce
žen z Itálie... (tajenka). Ubytoval
se v dnešním hotelu jessenius.
v seznamu hostů není uvedeno,
jak dlouho zde pobýval.
důvodem jeho pobytu však
zřejmě nebyla léčba. možná jím
byla přítomnost italské herecké
společnosti či spíše některé z jeho
hereček. ale také víme, že v této
době byl host ve svízelné finanční
situaci a mohl v Karlových varech
hledat zaměstnání u některého
z přítomných příslušníků vysoké
aristokracie. až později totiž získal
trvalé místo knihovníka u hraběte
valdštejna v duchcovském zámku.

archiv
měsíčníku Krajské listy
a jeho datová podoba ve formátu
pdF (do velikosti 3 mB) jsou přístupné a ke stažení v internetových Krajských listech
http://www.kr-karlovarsky.cz/kl/.
o zasílání měsíčníku přímo
do osobních e-mailových schránek
mohou zájemci požádat na adrese
andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.
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že se zdejší atmosféra líbí i pozvaným
umělcům.
„Jen slova chvály měla například Lucie Bílá, Petr Bende nebo třeba Josef
Klíma,“ dodal specialista na figurální tvorbu a betlémy, který letos vyřezal
dráčka klubajícího se z vejce. Ten, stejně jako další díla vytvořená při sympoziu, například rozverná čertice, v Mariánské zůstanou.
Karlovarský kraj řezbářské sympozium v Mariánské každoročně podporuje. „Kromě již zmíněných má tato tradiční akce i další smysl,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Miloslav Čermák. „Na vernisáž nově
vzniklých děl jsou totiž zváni zájemci
z okolí, kteří se mohou seznámit s tím,
jak takový ústav žije,“ dodal.
Desátého ročníku řezbářského sympozia v Mariánské se vedle tří řezbářů
zúčastnili i dva malíři.
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Bývalou konstruktérku a nadšenou Katastrální úřad v Sokolově se přestěhoval
sportovkyni péče o zeleň areálu baví

Ty dvě patří ke koloritu krajského
úřadu. Anna Karliczeková, která se
stará o zeleň v celém areálu, a její čtyřletá fenka křížence Máša. Donedávna
se údržbě zdejších záhonů a dalších
ploch věnovala i hlava rodiny, která si
nyní užívá zaslouženého odpočinku.
Toho by si mohla užívat i paní Karliczeková, nesměla by ovšem být tak
vitální. „Jen sedět doma bych určitě
nevydržela,“ říká sympatická dáma,
původem ze Kdyně.
Zahradnicí se nevyučila ani jí nikdy
nebyla. „Po gymnáziu jsem šla na strojařskou nástavbu. Bavilo mě kreslení
a ani to technické mi nedělalo problémy. Živila jsem se pak jako konstruktérka v chodovských strojírnách, kam
jsme šly s kamarádkou na umístěnky,“
vzpomíná.
Práce se zelení v rozsáhlém areálu krajského úřadu paní Karliczekovou baví, i když někdy nemá konce. To
když se na jedné straně s pletím skončí a hned se může začít znovu. Líbí se
jí také celá koncepce výsadby, zvláště
pak japonská zahrada za budovou A.
„Nedávno jsme v areálu vysadili kanadské jedle a několik keřů, takže je
to tu zase o něco hezčí,“ usmívá se zahradnice s tím, že přivítala, když se po
vybudování dětských hřišť areál více
otevřel veřejnosti. „Děti se tu pobaví
a maminky odreagují. Myslím, že děti
obecně by se měly více hýbat. Mrzí
mě, když vidím mladé dívky, jak jsou
obtloustlé,“ kroutí hlavou.

Ona sama sportu zasvětila velkou
část života. V atletice to dotáhla až do
národního týmu. „Běhala jsem dlouhé tratě. Byla jsem mistryně republiky a několikrát druhá a třetí. Pak jsem
si ale poranila sval, měla jsem nohu
dlouho v sádře a už se mi nepodařilo vrátit.“ Sport ale do života paní Karliczekové patří i dnes. Pravidelně jezdí
na kole, hraje kuželky a bowling.
Kříženka Máša, kterou si paní Karliczeková vzala před dvěma lety z útulku, byla zřejmě týraná. „Byla hrozně
hubená a po těle měla boule. K cizím
lidem je dodnes nedůvěřivá, hlavně

k dětem, a má přímo panický strach
z obchodů. Než se totiž dostala do
útulku, našli ji uvázanou u Kauflandu.“ Do práce se Máša vozí v košíku
na kole. „Nejdřív se jí moc nechtělo,
musela jsem ji přivazovat,“ vzpomíná majitelka. „Teď už je ale v pohodě.“
Návštěvníci areálu krajského úřadu
vítají, že zde mohou po vyřízení svých
záležitostí relaxovat. Na tom, že se jim
tu líbí, má zásluhu také paní Karliczeková. Stejně jako její manžel jsou i jejich dva synové a dcera rádi, že se věnuje něčemu, co ji baví. Jak říká ona,
jinak by to dělat ani nemohla.

Od 18. července má sokolovské pracoviště Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj nové sídlo - rekonstruovanou budovu Obvodního báňského úřadu v ulici Boženy Němcové. Při slavnostní kolaudaci budovy uvítala ředitelka Jitka Stoklasová (vlevo) kromě jiných vzácných hostů hejtmana Josefa Novotného (uprostřed)
a předsedu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karla Večeře.
Foto KÚKK

Soutěž o ceny S památkami Karlovarského
kraje má v 2. ročníku zjednodušený systém

Anna Karliczeková s Mášou

Foto KL

www.chebsko.net

Mikroregion Chebsko vytvořil
svého turistického průvodce
Mikroregion Chebsko již od roku
2009 realizuje projekt Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko.
Tento projekt byl podpořen z Regionálního operačního programu
NUTS 2 Severozápad, a to ve výši
92,5 %.
Projekt je zaměřen na dosud chybějící ucelenou službu v rámci
rozšíření a zkvalitnění stávajících
nebo chybějících nabídek cestovního ruchu a jeho propagace.

„Jednou z aktivit v projektu je vytvoření propagačních materiálů
o svazku obcí. Mikroregion vytvořil
informačního průvodce ve formátu A5, který obsahuje fota a informace o všech členských obcích Mikroregionu a jejich turistických za-

jímavostech,“ uvedl předseda svazku obcí Mgr. Vladimír Hartmann.
„Informační průvodce je v jedné kapse plastového přebalu a na
druhé straně je vložena cyklomapa
s vyznačením turistických zajímavostí a cyklistických tras Mikroregionu,“ dodala manažerka Ing. Markéta Pagáčová.
Mikroregion bude průvodce rozdávat v Infocentrech nebo se s ním
bude prezentovat například na veletrzích cestovního ruchu.

Stejně jako v roce 2010 připravil Karlovarský kraj i pro letošní letní prázdniny a podzim atraktivní soutěž S památkami Karlovarského kraje.
Oproti loňským pravidlům dochází letos k výraznému zjednodušení systému soutěže. Hodnotné ceny, připravené pro pět vylosovaných výherců, budou pro milovníky památek a muzejních i galerijních pokladů mnohem
dostupnější.
Na hracím archu formátu A4 bude
nutné umístit 12 samolepicích obrázků významných památkových objektů Karlovarského kraje po obvodu archu a 1 větší obrázek s muzei a galeriemi Karlovarského kraje doprostřed,
které obdržíte při návštěvě těchto objektů. Ve srovnání s loňským rokem je
obrázků potřebných pro zaplnění hracího archu podstatně méně.
Součástí soutěže budou obrázky
těchto památek:
Zámek Kynžvart, zámek Chyše, Posvátný okrsek Ostrov, hrad a zámek
Bečov nad Teplou, Horní hrad, areál proboštství Chlum Sv. Maří, zámek
Mostov, hrad Seeberg, Chebský hrad,
Klášter premonstrátů Teplá, hrad
Vildštejn ve Skalné, hrad Hartenberg
v Hřebenech a hrad Loket.
Velký obrázek, který bude umístěn
uprostřed hracího archu, bude možné
získat na každém ze šesti objektů, které budou na obrázku:

Galerie G4 – galerie fotografie
v Chebu, Galerie umění v Karlových
Varech - Interaktivní galerie Becherova vila, Muzeum Karlovy Vary, p. o.
Karlovarského kraje, Muzeum Cheb,
p. o. Karlovarského kraje a Muzeum
Sokolov, p. o. Karlovarského kraje.
Tato základní varianta může být
zjednodušena získáním univerzálního
obrázku - tzv. žolíka, kterým může být
nahrazen obrázek památkového objektu na obvodu hracího archu. Tímto univerzálním obrázkem bude hrad
Loket, na kterém se budou na podzim tohoto roku konat Dny evropského kulturního dědictví. Žolíky mohou
nahrazovat nejvýše tři obrázky po obvodu hracího archu.
Výrazným zjednodušením oproti
předchozímu roku bude možnost získání více samolepek na jedné památce. Na každé z 12 památek bude možné získat tři obrázky - samolepku památky, kterou právě navštívíte, samolepku jedné z dalších památek a obrázek univerzální – žolíka. Na hradě
Lokti bude možné získat pouze obrá-

zek hradu Loket, tedy žolíka.
Soutěž S památkami Karlovarského
kraje začíná 1. července a končí 31. října 2011. Jména vítězů věcných cen budou oznámena v prosincovém vydání
Krajských listů.
Kompletní, zcela zaplněný soutěžní arch je třeba poslat poštou, nebo
osobně doručit do podatelny Krajského úřadu Karlovarského kraje nejpozději do 31. října 2011. Po kontrole a odstřižení slosovatelného kuponu
bude možné na požádání soutěžní list
vrátit zpět soutěžícím.
Hrací archy i soutěžní samolepky žádejte od 1. července 2011 v pokladnách památkových objektů, muzeí
a galerií. Na soutěž upozorní plakát
umístěný na viditelném místě u pokladny.
Mnoho příjemných chvil strávených
na hradech, zámcích v muzeích a galeriích Karlovarského kraje i při kompletování soutěžního archu přeje Odbor kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu Krajského úřadu
Karlovarského kraje.
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PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY
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Regionální společnosti a podnikatelé pomáhají školám,
žáci ZŠ Truhlářská v Karlových Varech získali nové učebny
Celou řadou změn a vylepšení si
prošlo v letošním roce na Základní škole Truhlářská 19, Karlovy Vary,
hned několik učeben. Malé žáky díky
tomu mohla překvapit atraktivní výmalba prostor. Ta nabídne širokou paletu barev tak, aby se žáci cítili v učebně co nejpříjemněji. Další novinkou
je i nové vybavení tříd v podobě nábytku, taktéž barevně laděného, a samotné učení zpestří dětem nové učební pomůcky, například v podobě počítačové učebny, jejíž rekonstrukce je
plánována během letošních prázdnin.
Zásadní inovace si mohla škola dovolit nejen díky svým plánovaným
investicím, ale také zásluhou trojice sponzorů. Těmi se staly hned dvě
stavební společnosti, a to regionální
stavební společnost BAU-STAV a.s.,
a stavební společnosti ALGON a.s.
K nim se přidal i předseda hospodářské komory v Chebu, předseda krajské organizace ČSSD a podnikatel Jakub Pánik. Každý z trojice
sponzorů věnoval částku 50.000 Kč.
„Chtěl bych našim sponzorům za
poskytnuté finanční dary velmi poděkovat, a to nejen jménem svým, ale
i jménem celého pracovního kolektivu
naší školy. Jejich zásluhou jsme mohli
investovat a tím vylepšit pracovní prostředí žákům i učitelům. Je vždy příjemné vidět, že se najdou lidé a organizace, které si váží vzdělání již od jeho začátku a není jim lhostejná kvalita výuky našich dětí. Pevně věřím, že
se tato spolupráce bude dál rozvíjet
a i nadále bude přinášet užitek v podobě zlepšování kvality vzdělávacího

procesu,“ poděkoval dárcům ředitel
školy František Frančík.
„Jsme velice rádi, že jsme mohli pomoci,“ uvedl předseda představenstva a ředitel stavební společnosti
BAU-STAV a.s. Petr Novák. „Naše
společnost každoročně poskytuje desítky finančních darů organizacím v
oblasti školství, sportu, kultury či or-

ganizacím zabývajícími se prací s handicapovanými či jinak znevýhodněnými dětmi a lidmi. Jako regionální stavební společnost cítíme povinnost našemu regionu pomáhat a je vždy velmi
příjemné vidět, že takový dar přináší smysl, radost i užitek. V tomto nastaveném trendu samozřejmě chceme
i nadále pokračovat,“ uzavřel.

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME

nabízí prodej a cílené poradenství
při výběru dárků pro zdraví pro vaše blízké
Kvalitní a účinné preparáty nabízíme již 15 let, přijďte se přesvědčit!
V nabídce najdete i dárkové poukazy.

LÉTO PLNÉ POKUŠENÍ

Pod „jednou střechou“ nabízíme
 veškeré druhy masáží  léčebnou kosmetiku  kineziologii One Brain
 měření
Supertronicem
 výklad karetKamenná
 psychowalkman
 biostimul
KLUB
ZDRAVÍ ENERGY,
40, Cheb
 světlo
proti depresi
Happy
Lite  apod.
Centrum
sociální
pomoci
opakuje poDalší
roceaktivity
úspěšnou
20ti% slevovou akci na krémy
na www.energy-cheb.cz
ARTRIN, PROTEKTIN, DROSERIN, CYTOVITAL a RUTICELIT
Otevírací
pro prodej
preparátů
POnovinku
15-18, ST- 16,30-18,
14-18,
a navíc doba
současně
uvádíme
na trh
bylinná ČT
mýdla,
ostatní dnyrovněž
po domluvě
na tel. regenerace
č. 603 486 331,
354 432 771.
vycházející
z metody
v Pentagramu,
která tak doplňují úspěšnou řadu krémů.
Přijďte vyzkoušet účinky na svém těle k našim terapeutkám!

Octavia 1.6 SR SLX 74 kW, mod. 2000, po TK 3/2012,
klimatizace, 2x airbag, ABS, vyhřív. sedačky, alu kola,
centrál, el. okna+ zrcátka, rádio CD, počítač aj., garážovaná, perfekt. stav- nový komplet výfuk, 99.500
Kč- sleva
Fabia kombi 1,2 12V, 2005, po TK 3/2013, 1. majitelservisní knížka! airbag, centrál, rádio, servo, hagusy
aj., perfektní stav, málo jetá, vždy garáž.- prav. servis
Škoda, 114.500 Kč- sleva- i na splátky bez akontace
Felicia 1,3 MPi 50Kw, r.v. 2001, po TK 8/2013,
1.maj., tažný, ABS, 2x airbag, centrál DO, rádio aj., bez
koroze, perfektní stav- garáž. nové pneu- 49.500 Kčsleva- i na splátky
Felicia kombi 1,6 MPI, mod. 1998, TK 2013, 1.majitel, tažný, centrál, rádio, potahy aj., nové pneu+ sada
zimní, serviska, výborný stav- bez koroze, 24.500 Kčsleva- i na splátky
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:

w w w. b e r a n e k a u t o . c z

Více na www.energy-cheb.cz, www.energy.cz.
Další info na tel. č. 354 432 771 a 603 486 331

FK Baník Sokolov vás zve na domácí
utkání podzimní části sezony 2011-12
2. profesionální fotbalové ligy
Nové učebny doslova hýří barvami a pozitivním duchem. Foto KL

www.fksokolov.cz

6. 8. 2011 v 10.15 - MAS Sezimovo Ústí
20. 8. 2011 v 10.15 - FC Zbrojovka Brno

prospekt bezplatně
zašleme
volejte zdarma

800 100 414
VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA , Praha 3
Kouřimská 18
I NA DOBÍRKU

CZ

i
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KONTAKTY NA KRAJSKÝ ÚŘAD

Závodní 353/88,
360 21 Karlovy vary
tel. 353 502 111,
353 502 112 (ústředna),
fax 353 331 509 (podatelna)
elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Úřední hodiny: pondělí, středat 8.00-17.00, úterý, čtvrtek 8.00-15.00
pátek 8.00-14.00 (po předchozí domluvě)
ředitel krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

tel. 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz

zástupce ředitele krajského úřadu, vedoucí odboru stavební úřad
mgr. Lubomír novotný tel. 353 502 125, lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz
odbor správních agend a krajský živnostenský úřad
tel: 353 502 469
Ing. daniel matějíček
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská

tel. 353 502 141
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

odbor kancelář ředitele úřadu
Ing. marie tomsová

tel. 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

odbor bezpečnosti a krizového řízení
jUdr. manfred Kraus

tel. 353 502 190
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz

odbor kontroly
mgr. jaromír Kruták

tel. 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz

ekonomický odbor
Ing. dagmar divišová

tel. 353 502 266,
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz

odbor legislativní a právní
phdr. mgr. vratislav Smoleja

tel. 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz

odbor správa majetku
Ing. drahomíra Stefanovičová

odbor regionálního rozvoje
Ing. arch. jaromír musil

tel. 353 502 260,
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz

odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. eliška vršecká

tel. 353 502 220,
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

odbor školství, mládeže a tělovýchovy
tel. 353 502 443
mgr. monika Šperglová
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz
odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest. ruchu
tel. 353 502 230
Ing. martin pospíšil, phd.
martin.pospisil@kr-karlovarsky.cz

odbor zdravotnictví
Ing. joža Lokajíček
odbor vnitřních záležitostí
Ing. miroslav očenášek
odbor informatiky
Ing. Ivan Kocmich
oddělení interního auditu
mgr. martina vránová

Josef Murčo,
krajský zastupitel, předseda klubu KSČm

Řada věcí ovlivňuje budoucnost
fungování krajských zřízení. Po finanční stránce je fundamentální rozpočtové určení daní. Jaké finanční
příspěvky bude kraj dostávat, je otázkou současnosti. Legislativní proces
je nastartován, velká města nesouhlasí se snížením příspěvků, ale někde se
rozhodně krátit bude. O kolik budeme dostávat v příštím roce méně, závisí jak na rozpočtovém určení, tak
samozřejmě na výběru daní. Osobně
jsem v této věci pesimista. Hospodařit
se bude mnohem složitěji.
Naopak zvýšení příspěvku zdra-

tel. 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
tel. 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz
tel. 353 502 250
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
tel. 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz
tel. 353 502 460
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

votním pojišťovnám je dobrá zpráva. Musíme si být ale vědomi toho,
že zdravotnictví je v našem kraji stále
v kritické situaci a přes velkou snahu
se nepodařilo krajským zastupitelům
tuto oblast s konečnou platností vyřešit. Sokolovská nemocnice je snad
na dobré cestě, alespoň mínění občanů nesignalizuje nespokojenost. Přes
tříleté úsilí jsou však vážně problémy ve zbytku Karlovarské krajské nemocnice, a.s. Hledání cesty je již neúměrně dlouhé.Investiční akce postupují vcelku uspokojivě co se týká jejich objemu, ale vnitřní struktury řízení zaostávají. Situace je vážná, řešení musí přijít.
Zásadně odmítám pronájem nebo
prodej tohoto zdravotnického zařízení. Krajská nemocnice musí zůstat
ve vlastnictví a řízena krajem. Klub
KSČM má ze současného stavu velkou obavu. Jsme si vědomi toho, že již

je tři roky po volbách a stále se nedaří
situaci vyřešit. Chápeme to jako velký
dluh občanům .
Život lidí samozřejmě silně ovlivní
zvýšení DPH a tím nárůst cen, především potravin. Je pravdou, že každé zvýšení cen ovlivní životní úroveň,
ale řadu věcí můžeme oželet. Pokud je
již ohrožena minimální životní potřeba a tou potraviny jistě jsou, potom
je situace kritická. Současnou situaci
charakterizuje také zvýšení cen DPH
u knih. Ceny učebnic, encyklopedií
a statistických publikací půjdou nahoru. Jako by si vláda řekla, že národ není třeba kultivovat. To vše jistě ovlivní život lidí.
Některé problémy jsou dlouhodobé
především proto, že se nám je nepodařilo efektivně řešit. Problémy škol
nejen přetrvávají, ale rostou. Neodvaha řešit situaci perspektivním, ale radikálním způsobem situaci vyhrocu-

je. Řešení se naskýtá stále jedno. Při
velmi problematickém státním systému financování škol příspěvkem za
žáka není jiná možnost než efektivně
využít kapacitu špičkových školských
zařízení v kraji a utlumit činnost těch,
které nejsou ufinancovatelné. Nebo
prosadit změnu státního systému financování školských zařízení, na což
nemáme sílu. Čas běží a každý další
rok je více kritický.
To jsou některé zásadní problémy,
které perspektivu dalšího rozvoje kraje ovlivní a tím i celkovou životní úroveň občanů.
Prvním vážným signálem bude příprava státního rozpočtu na rok 2012.
Zde se objeví nástiny řešení uvedených problémů. Zde uvidíte záměry politiků pro další období. Již podle
návrhu rozpočtu na příští rok můžete
částečně odhadnout další perspektivu
rozvoje Karlovarského kraje.

Z komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch

tel. 353 502 432,
vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz

odbor dopravy a silničního hospodářství
tel. 353502461
mgr. vladimír malý
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz

odbor sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková

jaké jsou perspektivy Karlovarského kraje a možná řešení problémů

tel. 353 502 126,
drahomira.stefanovicova@kr-karlovarsky.cz

odbor investic a grantových schémat
Ing. věra tomsová

7 | 2011

Petr Kuliš,
krajský zastupitel za ČSSd

Komise Rady Karlovarského kraje
pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch
bilancuje svoji činnost za první pololetí 2011. V souladu s plánem práce členové komise hodnotili a doporučovali příspěvky z oblasti kultury, památek a cestovního ruchu pro příjemce
z řad obcí, příspěvkových organizací,

občanských sdružení a také fyzických
a právnických osob.
Členové komise absolvovali několik
výjezdních zasedání.
V dubnu to byla návštěva společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. Zde si
prohlédli technické zázemí Aquafora s odborným výkladem. Toto krásné
zařízení vybudovala společnost Lázně
Františkovy Lázně a.s. vlastními prostředky. Generální ředitel společnosti Ing. Josef Ciglanský seznámil členy
komise s historií a současností společnosti a nastínil její plány do budoucna.
Pohovořil také o aktuálních trendech
v lázeňství. V široké diskusi pak hovořili například o problematice úhrad

lázeňských pobytů zdravotními pojišťovnami.
V květnu navštívila komise Mariánské Lázně, kde byla přijata místostarostou RNDr. Petrem Horkým. Následovala prohlídka velmi zajímavé expozice - parku Boheminium, na který Karlovarský kraj finančně přispívá.
Poté členové komise na radnici diskutovali se členem správní rady Západočeského symfonického orchestru o.p.s.
Ing. Vladislavem Křivánkem o situaci
v orchestru, jeho potřebách a podmínkách k práci.
V červnu se členové komise sešli
v chebském muzeu, které je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.

Zde je ředitel muzea Ing. Martin Procházka seznámil s problematikou příspěvkové organizace, s jejími aktivitami a plány. Součástí tohoto jednání komise byla také návštěva statku v Milíkově. Tento historický objekt zakoupil
Karlovarský kraj v roce 2008. Jedná se
o velmi zachovalý statek, první písemná zmínka o něm pochází z roku 1660.
Statek je přístupný veřejnosti.
Dá se říci, že Komise Rady Karlovarského kraje má za sebou plodné první pololetí.
Tímto chci poděkovat všem členům
komise, stálým hostům a zástupcům
Karlovarského kraje za odvedenou
práci.

Jubilejní soutěž dětí o hejtmanský mobil má uzávěrku 31. srpna
Počátkem června byl odstartován jubilejní 10. 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 mo-

hou využít například při svém dalším
studiu,“ uvedl hejtman Josef Novotný.
Soutěž bude probíhat stejně jako
v předchozích letech. Bude mít dvě části: internetovou a podle výběru dítěte
výtvarnou či fotografickou. Jejím tématem je „Místo, které mám rád“.

„Letos děti provedou soutěží postavičky Čtyřlístku, které jim pomohou
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. Podrobnosti najdou
zájemci na webu Karlovarského kraje.
Počátkem října budou vítězové obou
kategorií pozváni na slavnostní tiskovou konferenci, při které hejtman osobně předá mobily a další ceny.

inzerce

FK Baník Sokolov srdečně děkuje všem svým partnerům, kteří klub
finančně podpořili ve fotbalové sezoně 2010-2011

[

P LOT Y
drátěné, dřevěné,
gabionové, betonové
- stálá vzorkovna plotů s přímým prodejem ve
stavebninách Holenda v Ostrově (vedle Tesca)
- kvalitní sortiment (nejen pletiva) za výhodné ceny
- rady a návody pro svépomocnou montáž
- finančně příznivé řešení plaňkového plotu
Zábrana s.r.o.
Krásný Les 22, Ostrov
Tel. 777 726 467, 353 893 057

Holenda engineering s.r.o.
za supermarketem Tesco v Ostrově
Tel. 724 947 929, 353 633 285

www.ploty-zabrana.cz

kultura a sport
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Večer kraje na filmovém festivalu byl letos čokoládový
Večer Karlovarského kraje na 46. Mezinárodním
filmovém festivalu se stejně jako loni odehrával v nové odbavovací hale karlovarského letiště. Protože se konal 7. 7., tedy v Den čokolády,
mottem večera byly čokoládové kreace. Nechyběly však ani jiné lahůdky, a to i kulturní, a tak
se výborně bavili všichni, včetně hejtmana Josefa Novotného s manželkou (na snímku vpravo oba s prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou).

Krajská výprava přivezla z V. letní olympiády dětí a mládeže republiky dvacet medailí
Na hry V. letní olympiády dětí a mládeže do Olomouce odjela Karlovarský
kraj reprezentovat 215členná výprava soutěžících a trenérů v 19 disciplínách. Sportovci z Karlovarského kraje získali celkem 20 medailí (7-10-3)
a ziskem 163 bodů obsadili v neoficiálním bodovém hodnocení krajů celkové 13. místo.
To je oproti minulé letní olympiádě
značný posun, protože v táboře získala výprava pouze 5 cenných kovů, přičemž žádný nebyl zlatý. Nejúspěšnějším sportovním odvětvím v počtu získaných medailí byla cyklistika, kde
se našim mladým cyklistům podařilo
získat 8 medailí (2-4-2), přičemž Aneta Klauková se stala se ziskem 6 medailí nejúspěšnější sportovkyní výpra-

vy (2-2-2). Zabodovala královna sportů atletika, kde se podařilo v celém
průběhu klání získat 5 medailí (2-3-0)
a atleti se tak stali druhou nejúspěšnější částí naší výpravy.
Mnoho reprezentantů, nejen našich,
si zlepšilo nejen své osobní rekordy,
ale často padaly i rekordy olympijské.
Na letošních Hrách se také velmi dařilo kolektivním sportům. Výprava basketbalistek získala zlaté medaile a jako
jediná prošla celým turnajem bez ztráty jediného bodu.
Velmi dobře si také vedly naše volejbalové naděje v kategorii děvčat, která nakonec po tuhém semifinálovém
boji skončila na nepopulárním 4. místě, ale zápasy odehrála děvčata opravdu velmi dobře.

Naši mladí fotbalisté až do závěrečného zápasu ve skupině hráli o postup
do semifinále, ale porážka s celkem
Prahy je bohužel vyřadila.
Určitým překvapením bylo vystoupení tříčlenné boxerské výpravy, která se nakonec vrátila se třemi medailemi (0-2-1), a výpravy zápasníků v řeckořímském stylu, kteří získali stříbro. Mezi zlaté sporty se zařadili tenisté a golfisté. Dále naši závodníci získali i několik bodovaných míst.
PŘEHLED ZÍSKANÝCH MEDAILÍ
Štafeta ml. žákyň valerie Bílková, jana
novotná a markéta petrikovičová, atletika - 1. místo ve štafetě 3x300 m; Štafeta ml. žáků david Richter, dominik
Křesťan a Filip Sochůrek, atletika - 1.
místo ve štafetě 3 x 300 m; Basket-

bal dívky - 1. místo; Aneta Klauková, cyklistika - 1. místo v kritériu a ve
stíhacím závodě na 2 km, 2. místo ve
sprintu a v bodovacím závodě, 3. místo
v časovce a v závodě na 500 m s pevným startem; Martin Max Tauchert,
golf - 1. místo; Markéta Vondroušová, tenis - dvouhra, 1. místo; Markéta Petrikovičová, atletika - 2. místo
v běhu na 300 m; Dominik Křeťan, atletika - 2. místo v běhu na 60 m; Jana
Novotná, atletika - 2. místo ve skoku
do výšky; Petr Brodský, box - 2. místo; René Hejda, box - 2. místo; Martin
Čechman, cyklistika - 2. místo v závodě na 500 m s pevným startem; Petr
Fiala, cyklistika - 2. místo v kritériu; Jakub Kročák, zápas - 2. místo; Kamo
Michajelian, box - 3. místo.

Kam za kulturou, sportem a zábavou?
30. 7. Loket, amfiteátr
KONCERT KSO A SBORU CUBITUS
5. 8. Loket, amfiteátr 20.00
ČECHOMOR, ALAN STIVEL
6.-7. 8. Loket, serpentiny
MS V MOTOKROSU MX1, MX2
11. 8. m. Lázně, Casino 19.30
CHOPINŮV FESTIVAL
Zahajovací koncert
13. 8. Kynžvart, zámek 21.00
NABUCCO, operní představení
13.-14. 8. Loket, hrad 10.00
SLAVNOSTI PURKRABÍHO PŮTY

13.-14. 8. Chodov, pěší zóna
VAVŘINECKÁ POUŤ
+ varhanní slavnosti, kostel 18.00

26. 8. Sokolov, zámek 18.00
MUZEJNÍ NOC
Bohatý kulturní program na nádvoří

14. 8. Skoky, kostel
SKOKOVSKÁ POUŤ

26. 8. Loket, amfiteátr 2000
DÍVČÍ VÁLKA
divadlo F. R. Čecha

20. 8, aš, vrch Háj
AŠSKÉ BUCHTOBRANÍ
Letní slavnosti města
21. 8. K. poříčí, Statek Bernard 10.00
ZABAVNÉ CENTRUM ŘEKY OHŘE
otevření interaktivní expozice
21. 8. K. vary, Rolava - thermal
CITY TRIATHLON K. VARY
Závod evropského poháru, od 10.00

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 24. srpna 2011, uzávěrka inzerce je 5. srpna 2011

27. 8. Loket, amfiteátr 20.00
BSP, ABRAXAS, BURMA JONES
Rockové kapely
27.-28. 8. Chodov, kurty BvC
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL ŽEN
mistrovství ČR
27. 8. jáchymov, nám. Republiky 9.00
JÁCHYMOVSKÁ POUŤ

Úspěšná krajská výprava

tel. 353 502 804, 736 514 048
sekretariat@knihovnakv.cz
www.knihovna.kvary.cz
VÝSTAVY
do 26. 8.
Kavárna Dvory
IZRAEL VE FOTOGRAFII
Pořad z cyklu přednášek a výstav pod
názvem „Poznání jako nejlepší prevence proti projevům antisemitismu a s tím souvisejícího vandalismu
aneb Historie a současnost židovské
komunity nejen v Čechách“ – aktivity v rámci tohoto cyklu potrvají v krajské knihovně až do konce roku 2011
do 31. 8.
A-klub Dvory
CARPE DIEM
Fotografie Jany Horové.
do 31. 8.
Studijní odd. Lidická
LADISLAV DUCHOŇ, fotografie
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AKCE
4., 18. 8. Studijní odd. Lidická 10.00
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasové aktivita pro
všechny zájemce z řad seniorů. Přijít
na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na vás!
4., 11., 18., 25. 8. A-klub Dvory 15.00
HERNÍ KLUB
Pro zájemce o strategické, logické
a společenské deskové hry. Chytrá zábava pro každého od 15 let.
KNIŽNÍ DAR
Počátkem července kulturní atašé
Velvyslanectví USA pan David Gainer
při své návštěvě předal dar do fondu

Foto KL

knihovny - kolekce knih z prestižního
souboru Library of America.
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
V době letních školních prázdnin
je provozní doba v Krajské knihovně
Karlovy Vary upravena takto:
Hlavní budova, Závodní 378/84,
Karlovy Vary - Dvory
Pondělí-pátek 10.00-19.00
sobota
zavřeno
Studijní oddělení, Lidická 455/40,
Karlovy Vary-Drahovice
Po, Út, Čt
12.00-18.00
středa
zavřeno
Pá
10.00-15.00
ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY SMS
Od 1. června rozšířila Krajská
knihovna Karlovy Vary možnost posílání informací prostřednictvím SMS
i na upozornění před vypršením výpůjční lhůty a 1. a 2. upomínku.

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00
91,0 K. Vary 96,7 Aš 98,2 Sokolov
100,8 Cheb 103,4 Jáchymov

