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Nebezpečné úseky silnic 

procházejí auditem

Zrekonstruovaný zámek 

v Ostrově slouží lidem
V Ostrově zrekonstruovali zámek, od srpna v něm síd-
lí městský úřad.                                                 více strana 7

Jsou tři a  jsou nebezpečné. Jaká řešení navrhne pro 
tyto silniční úseky bezpečnostní audit?     více strana 2

Velká cena Chebu

znovu nabídla hvězdy
Na zlatém oválu v Chebu opět závodila velká jména 
světové atletiky.                                                 více strana 10

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení a milí čtenáři,
na sklonku prázdnin se vám 

dostávají do rukou srpno-
vé Krajské listy, ve kterých se 
mimo jiné dozvíte, která obec 
v našem kraji získala titul Ves-
nice roku, máme pro vás in-
formace o  pokračující moder-
nizaci nemocnic i  o  krajských 
stipendiích pro vysokoškolské 
studenty. 

Lidé na Chodovsku si určitě 
dobře pamatují problém s  ne-
příjemným zápachem z  bý-
valé skládky dehtových kalů 
ve Staré Chodovské, který je 
trápil minulý rok. Likvidaci té-
hle staré ekologické zátěže měl 
provést stát už kdysi, ale zatím 
k  tomu nedošlo. Sešel jsem se 
proto s  ministrem fi nancí An-
drejem Babišem a  výsledkem 
naší schůzky je jeho příslib, že 
se přijede na skládku osobně 
podívat a  v  brzké době vypíše 
zadávací řízení na její sanaci. 

Naše diskuze s ministrem Ba-
bišem se týkala také dostavby 
třetí etapy západního obchva-
tu Sokolova, která propojí dvě 
dnes už hotové části. Akci rea-
lizuje ministerstvo fi nancí, pro-
to jsem apeloval na ministra, 
jestli by bylo možné celý proces 
uspíšit. Podle mých posledních 
informací mělo ministerstvo 
vypsat zadávací řízení na zho-
tovitele stavby do poloviny srp-
na. Dokončením obchvatu by 
se konečně podařilo odklonit 
těžkou dopravu z centra města. 

Na další návštěvu našeho kra-
je jsem také opět pozval vládní-
ho zmocněnce Jiřího Ciencalu, 
zástupce Ministerstva průmys-
lu a obchodu ČR, Ministerstva 
fi nancí ČR nebo představitele 
hospodářské komory. Mým 
cílem bylo pokročit v  jednání 
o podpoře zaměstnanosti a roz-
voji průmyslových zón v našem 
regionu. 

Už brzy se rozezní ve školách 
první zářijové zvonění, proto 
přeji všem žákům, pedagogům 
i rodičům šťastné vykročení do 
nového školního roku.

Váš hejtman    Josef Novotný
         

Další krok vpřed, tentokrát v ob-

lasti přístrojového vybavení. 

Karlovarská krajská nemocnice 

(KKN) pořídila nové monitoro-

vací přístroje a operační stoly za 

23 a půl milionu korun, kterými 

dovybavila před nedávnem do-

končený Pavilon akutní medicí-

ny (PAM) v Karlových Varech. Na 

jejich nákup získala evropskou 

dotaci z programu ROP Severo-

západ.     

Monitorovací přístroje za více než 
dvanáct milionů korun, které bu-
dou na JIPce a emergency dohlížet 
čtyřiadvacet hodin na životní funk-
ce pacientů, i  nové operační stoly 
na centrálních sálech zvyšují kom-
fort péče o pacienty nejen z našeho 
regionu a  zároveň usnadňují práci 
lékařům a sestrám.

„Jednou z jejich předností je vzá-
jemná kompatibilita a  komplexní 
systém monitorování pacienta,“ 
uvedl generální ředitel KKN Josef 
März s  tím, že jednotlivé systémy 
zůstávají na svém místě a s pacien-
tem cestuje pouze modul, který je 
možné spojit s transportním moni-
torem. 

„Nový systém umožní jedno při-

pojení pacienta na monitorovací 
systémy od jeho přijetí až po hos-
pitalizaci na jipce,“ doplnil März 
s tím, že zdravotnický personál tak 
nebude muset pacienty odpojovat 
a  opět připojovat při každém pře-
sunu. Pokud se navíc stane neoče-
kávaná událost, přístroje ji zazna-
menají a  lékař může ihned podle 
údajů reagovat. 

Téměř současně s  monitorova-
cími přístroji převzali ve městě 
horkých pramenů i  šest nových 
operačních stolů za jedenáct a půl 
milionu korun. Ty zase mají usnad-
nit personálu manipulaci s pacien-
ty. Stoly jsou polohovatelné a jejich 
vrchní desky se dají odpojit tak, že 
na nich lze pacienty rovnou pře-
vážet. Jedna z  průsvitných desek 
je navíc z  polykarbonátu, takže 
umožní provádět i  některé typy 
operací s použitím rentgenu.

„Jsem rád, že nemocnice získala 
nové vybavení, které zvyšuje kom-
fort poskytované zdravotní péče. 
V modernizaci nemocnice budeme 
i  nadále pokračovat,“ říká náměs-
tek hejtmana Karlovarského kraje 
pro oblast zdravotnictví Miloslav 
Čermák.                             Václav Fikar

                     (dále k tématu na str. 3)

Karlovarská nemocnice pořídila
nové přístroje. Díky evropské dotaci

Problematiku likvidace sklád-

ky dehtových kalů u Chodova, 

ale i opakované personální 

změny ve vedení státem vlast-

něného hotelu Thermal řešil 

s ministrem fi nancí Andrejem 

Babišem hejtman Karlovarské-

ho kraje Josef Novotný. 

„V  souvislosti s  nesnesitelným  
zápachem, který se vloni uvol-
ňoval z  bývalé skládky dehto-
vých kalů ve Staré Chodovské, 
hejtman požádal ministra fi nancí 
o  řešení situace. K  němu se stát 
zavázal, doposud však nezahájil 
sanační opatření. 

„Opatření, která byla na sklád-
ce v minulosti provedena, nebyla 
dostatečná. Jediným účinným 
a trvalým řešením je úplná likvi-
dace odkaliště. Požádal jsem pro-

to ministra financí, aby se tímto 
problémem zabýval. Ministr fi-
nancí přislíbil, že se na skládku 
přijede osobně podívat a že vypí-
še zadávací řízení na její sanaci,“ 
uvedl hejtman.

Dalším tématem, o kterém hejt-
man Novotný s ministrem Babi-
šem diskutovali, byly personální 
změny v hotelu Thermal. Na 
základě rozhodnutí ministerstva 
financí bylo odvoláno vedení lá-
zeňského hotelu. 

„Upozornil jsem ministra fi-
nancí na to, že hotel Thermal je 
centrem významných akcí, jako 
je Mezinárodní filmový festival 
nebo Mattoni 1/2Maraton. Divo-
ká privatizace hotelu by poško-
dila nejenom tyto akce, ale v dů-
sledku i celý Karlovarský kraj,“ 
dodal hejtman.

Hejtman řešil s A. Babišem 
odkaliště i hotel Thermal

Na novou aulu, knihovnu či 

učebny, stejně jako na nové šat-

ny se mohou těšit studenti Prv-

ního českého gymnázia v Kar-

lových Varech. O prázdninách 

totiž začala výstavba západního 

křídla budovy, která je podpo-

řena z Regionálního operačního 

programu Severozápad. 

„Podařilo se nám získat dotaci 
z Regionálního operačního progra-
mu Severozápad ve výši více než 42 
miliony korun. Karlovarský kraj se 
na realizaci projektu podílí patnácti 
procenty, tedy částkou přesahující 
sedm milionů korun,“ informoval 
ředitel gymnázia Zdeněk Papež.

Budovu Prvního českého gym-
názia v  Karlových Varech, která 
spatřila světlo světa v roce 1962, če-
ká výrazná proměna. Na místě tzv. 
školičky, která je umístěna v západ-
ní části traktu, vyroste zbrusu nový 
objekt. Stávající už totiž nevyho-
voval dispozičním, technickým ani 
hygienickým požadavkům. 

Součástí nového západního křídla 
gymnázia bude aula, která nabídne 
prostor pro vzdělávací, kulturní 
a jiné společenské akce školy, včet-
ně akcí pro veřejnost. Studenti se 
dočkají nových výtvarných ateliérů, 
hudeben, jazykových učeben, šaten 
a pedagogové ocení nové kabinety. 

Přesto, že jednotlivá podlaží školy 
jsou připravena také pro imobilní 
osoby, škola jako celek dosud není 
bezbariérová. Proto dojde k instala-

ci nového výtahu. 
A  úprav bude víc. V  projektu 

je totiž naplánována také změna 
některých vnitřních dispozic ško-
ly. Stavebními úpravami projde 
vstupní trakt budovy a  počítá se 
i  s  vybudováním patrové nadstav-
by, kde bude umístěna knihovna, 
čítárna, studovna a oddychový pro-
stor pro studenty. 

„Během letních prázdnin dojde 

k demolici tzv. školičky, přičemž na 
jejím místě budou položeny zákla-
dy pro nový objekt západního kří-
dla, který zde v brzké době vyroste. 
Na další letní prázdniny pak máme 
naplánovanou rekonstrukci šaten 
v  hlavní budově školy a  bezbari-
érové úpravy. Předpokládáme, že 
projekt bude dokončen v listopadu 
příštího roku,“ doplnil ředitel gym-
názia Zdeněk Papež.

První české gymnázium
prochází rekonstrukcí 

Nové přístroje v karlovarské nemocnici představují pro pacienty větší komfort.                                             Ilustrační foto

Ministr fi nancí Andrej Babiš několikrát v posledních týdnech měnil ve-
dení státního hotelu Thermal. Také o těchto krocích s ním jednal hejt-
man Josef Novotný.                                                                                      Foto Václav Fikar

Výstavba nového křídla budovy gymnázia se uskuteční i díky evropské do-
taci.                                                                                                                         Ilustrační foto
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V  minulém čísle jsme se vě-
novali stížnostem, podnětům 
a  žádostem od občanů, které 
chodí na adresu Krajského úřa-
du Karlovarského kraje. Nyní se 
zaměříme na samotný proces vy-
řizování doručené pošty. O tom, 
jak je s  písemnostmi nakládáno 
a  jakých chyb se nejčastěji do-
pouštějí odesílatelé, jsme hovo-
řili s ředitelem krajského úřadu 
Romanem Rokůskem.

Kolik písemností v  průměru 
ročně eviduje krajský úřad? 

Úřednici krajského úřadu ročně 
evidují v průměru více jak 39 tisíc 
doručených písemností a více jak 

47 tisíc odeslaných písemností. 
Jen za letošní rok jsme přijali přes 
24 tisíc písemností a odeslali přes 
30 tisíc písemností.

Kolik jich je v průměru denně 
vyřizováno?

Pokud se podíváme na statistic-
ké údaje z června tohoto roku, tak 
na krajský úřad bylo denně doru-
čeno v  průměru 165 písemností 
a odesláno 244 písemností.

Co je ze strany občanů využí-
váno více? Zasílání poštou nebo 
přes e-podatelnu? 

Dominuje klasické zasílání poš-
tou. E-podatelna je občany využí-

vána minimálně. Ve větší míře jí 
pak používají fi rmy, a to převážně 
pro zasílání nejrůznějších reklam-
ních nabídek.

Jak písemnosti vyřizujete? 
Doručené písemnosti jsou evi-

dovány na podatelně krajského 
úřadu v  elektronické spisové 
službě, případně jsou evidovány 
přímo na jednotlivých odborech. 
Z  podatelny jsou pak předávány 
jednotlivým odborům k vyřízení.

Jaké jsou nejčastější chyby 
v zasílání písemností? 

U  listinných zásilek i  datových 
zpráv se nejčastěji setkáváme 

s tím, že občané uvádějí neúplnou 
nebo chybnou adresu. Dosti také 
zapomínají na uvedení příslušné-
ho odboru, kterému je písemnost 
určena k  vyřízení. To samozřej-
mě znesnadňuje její následnou 
distribuci. Doporučil bych proto 
občanům, aby si adresu vždy pro 
jistotu zkontrolovali.

V  případě datových zpráv se 
nám pak také stává, že občané 
k  nim přikládají nepovolené for-
máty souborů. Jiné než povolené 
formáty souborů přitom není e-
-podatelna způsobilá přijmout. 
Veškeré potřebné informace jsou 
uvedeny na internetových strán-
kách Karlovarského kraje.

Ředitel krajského úřadu informuje:
Písemnosti vyřizované krajským úřadem

Roman Rokůsek

Hned tři úseky na silnicích I. 

třídy v Karlovarském kraji, kde 

dlouhodobě dochází k do-

pravním nehodám s vážnými 

následky, projdou prověrkou 

bezpečnostního auditu. Vypra-

cování auditu, který má určit 

příčiny opakovaných nehod 

v daných úsecích a navrhnout 

opatření, aby se zde probém 

do budoucna zmírnil, zadal 

Karlovarský kraj.

„Přestože tyto tři úseky byly 
projektovány a  postaveny podle 
platných předpisů i  technických 
norem, zdají se být velmi pře-
hledné a  dobře vyřešené, pro ři-
diče je stále průjezd těmito místy 
opakovaně problematický. Proto 
jsme se rozhodli připravit prove-
dení bezpečnostního auditu, a  to 
na rovném úseku silnice I/20 na 
Karlovarsku, na začátku přehrady 
u Březové. Dále k nejnebezpečněj-
ším patří dva úseky na silnici I/21 
na Chebsku. Jedním je zdánlivě 
přehledná křižovatka u  odbočky 
na Františkovy Lázně za čerpa-
cí stanicí Benzina, druhým pak 
také rovný úsek za Jesenicí mezi 
Okrouhlou a  odbočkou na Salaj-
nu,“ vysvětlil náměstek hejtmana 
pro oblast dopravy Petr Navrátil.

Bezpečnostní audit vypracuje 
renomovaná společnost Mott Ma-
cDonald CZ, jejíž nabídku vybral 
Karlovarský kraj v  poptávkovém 
řízení, do konce prázdnin. 

„Bezpečnostní auditoři pozem-
ních komunikací vnímají silnice 
očima řidičů a  dalších účastní-
ků silničního provozu lépe než 
stavebníci a  dokáží navrhnout 
opatření, která jsou efektivní 
a  mnohdy i  poměrně levná. Mů-
že jít například o nové vodorovné 
značení, vodicí pruhy a čáry, které 
upozorní řidiče a mohou zabránit 
vážné kolizi,“ dodal Navrátil. 

Bezpečnostní audit by měl být 
hotový do konce prázdnin, kraj za 
něj zaplatí 52 tisíce korun. 

Podle pojišťovny Allianz, která 
pravidelně vyhotovuje automapu 
nebezpečných míst v  Česku, pla-
tí pro většinu nehodových míst 
v  republice, bez ohledu na jejich 
specifi ka, některé společné znaky:

- v drtivé většině se veškeré ne-
hody staly ve dne a na suché vo-
zovce, přičemž viníkem nehody 
byl řidič motorového vozidla, kte-
rý nebyl pod vlivem alkoholu! 

– pokud jde o další specifi kum, 
kterým jsou chodci, tak k většině 
nehod s  chodci dochází na úse-
cích, které se nachází mimo zasta-
věné území.

- další zvláštností jsou „mok-
ré“ lokality, tedy místa, kde do-
minantní část nehod nevznikla za 
sucha.

- jedním z významných faktorů, 
které zvyšují závažnost následků 
dopravních nehod, jsou nechrá-
něné, nebo špatně chráněné pev-
né překážky.                  Václav Fikar

Nebezpečné úseky silnic prověřuje audit

Studenti učňovských oborů 

z celé ČR se už brzy začnou balit 

na cestu do Sokolova. V průmy-

slovém městě na Ohři se utkají 

o titul Machři roku 2014, a to 

v oborech mechanik, elektrikář, 

instalatér a truhlář. Soutěž bu-

doucích řemeslníků se v Karlo-

varském kraji uskuteční vůbec 

poprvé, a to 23. září.  

„Odborné školství se potýká s ne-
dostatkem zájmu ze strany mláde-
že, ale i celkovým renomé, které ve 
společnosti má. Naše společnost 
proto přišla s projektem pro zlepše-
ní této situace. Formou celostátních 
setkání a  soutěží učňů, probíhají-
cích na veřejných prostranstvích, 
chceme seznámit veřejnost se sou-

časným stavem a možnostmi v od-
větví,“ vysvětlila Milota Pelánová, 
PR manažerka iniciativy Česká hla-
va, která soutěžní setkání učnovské 
mládeže organizuje.

Letos se uskuteční v Sokolově na 
náměstí Budovatelů, přičemž sou-
těžní týmy se utkají nejen o titul, ale 
také o  fi nanční odměnu v  celkové 
výši 200 tisíc korun. Vítězové jed-
notlivých kategorií obdrží 50 tisíc 
korun (15 tisíc týmu a 35 tisíc škole, 
která studenty připravila).

„Pořadatelé totiž chtějí ocenit ne-
jen samotné soutěžící, ale také ty, 
kteří se zasoužili o to, že se jim do-
stalo kvalitního vedení a  přípravy, 
která je pro jejich budoucí povolání 
velmi důležitá,“ uvedl hejtman Kar-
lovarského kraje Josef Novotný.

Soutěž Machři roku
se uskuteční v Sokolově

Jak zvýšit počet kvalifikova-

ných odborníků s vysokoškol-

ským vzděláním v Karlovarském 

kraji? Třeba i s pomocí studijních 

stipendií.

Karlovarský kraj připravil pro 
studenty vysokých škol nový sti-
pendijní program, který by je měl 
motivovat k tomu, aby po ukon-
čení studia neodcházeli z regionu. 
Pokud pravidla schválí krajské za-
stupitelstvo, program by měl být 
realizován už v následujícím aka-
demickém roce 2014/2015.

Stipendijní program bude určený 
všem studentům vysokých škol, 
kteří mají trvalé bydliště na území 
Karlovarského kraje a absolvovali 
1. ročník studia na vysoké škole. 
Pokud splní požadované podmín-
ky, mohou obdržet ze studijního 
programu až 24 tisíc korun ročně. 

Kraj tak reaguje na odliv mla-
dých vysokoškoláků. Ti odejdou 
studovat do Ústí, Prahy nebo Plz-
ně, přičemž zpět se jich vrátí málo.

„Výplata stipendia bude spoje-
na se závazkem studenta, aby po 
úspěšném dokončení studia praco-

val nebo podnikal v Karlovarském 
kraji právě tolik let, kolik let bude 
pobírat stipendium,“ upřesnil ná-
městek hejtmana Karlovarského 
kraje Václav Sloup.

Stipendium bude poskytováno 
maximálně na čtyři akademické 
roky, v případě bakalářského stu-
dijního programu a navazujícího 
magisterského studijního progra-
mu však maximálně na dva akade-
mické roky. Jestliže studenti nespl-
ní některou z podmínek smlouvy, 
mají 10 let na to, aby dostáli svým 
závazkům. 

V prvním roce realizace pro-
gramu bude podpořeno 25 stu-
dentů. Pokud by se do programu 
přihlásilo více zájemců, proběhne 
veřejné losování. V prvním roce 
vyčlenil Karlovarský kraj na sti-
pendijní program 600 tisíc korun. 
„Očekáváme, že se do programu 
zapojí i zaměstnavatelé a krajská 
hospodářská komora. V budoucnu 
by pak mohl vzniknout fond, do 
kterého by zaměstnavatelé přispí-
vali a ze kterého by byla stipendia 
vyplácena,“ dodal hejtman Karlo-
varského kraje Josef Novotný.

Stipendia pro studenty. 
Když se po promoci vrátí

Na silnicích v  Karlovarském kraji je hned několik nebezpečných úseků, 
kde dochází opakovaně k vážným dopravním nehodám. 
                                                                                                     Ilustrační foto Václav Fikar 

STRUČNĚ Z REGIONU

  U středověkého dolu Jeroným u Čisté vzniká nové zázemí pro turis-
ty, které si vyžádá zhruba dvanáct milionů korun. Unikátní hornická 
památka z 16. století je nicméně i v době stavby přístupná. Jen za červe-
nec do chodeb, které ve skále před staletími vytesali horníci, přišlo 495 
lidí, jak informoval ředitel sokolovského muzea Michael Rund.
   
 Dojení, koulení balíků, hod závažím - to jsou některé z dovednost-
ních soutěží, které jsou na seznamu doprovodného programu 11. roč-
níku Ležnických dožínek. Dožínky, jejichž součástí bude i jarmark se 
zábavným odpolednem, se konají v Ležnici u Horního Slavkova 6. září.

 Pestrý program nabídne návštěvníkům Karlovarský folklorní fes-
tival, kerý se uskuteční ve dnech 2. až 7. září v Karlových Varech, ale 
i v Lokti, Františkových Lázních, Mariánských Lázních, Ostrově a Já-
chymově. Jako každoročně nabídne vystoupení řady souborů, nejexo-
tičtější budou z Konga, Izraele a Gruzie. O programu informují festiva-
lové stránky www.kffestival.cz.

Společnosti Letiště Karlovy Va-

ry, která provozuje karlovarské 

letiště, poklesl počet odbavených 

cestujících v prvním pololetí roku 

2014 o 16,7 procenta ve srovnání 

se stejným obdobím roku před-

chozího. Je to první propad ces-

tujících za několik posledních let.

Důvodem poklesu je především 
nižší poptávka ruské klientely po 
cestách do Česka, která je zapříči-
něna především oslabením rublu 
a  problémy s  udělováním krátko-
dobých víz. Svou roli však hrají také 
události na Ukrajině a hrozba sank-
cí EU vůči Ruské federaci.

A  tak zatímco v  prvním polole-
tí roku 2013 odbavilo karlovarské 
letiště 54 670 cestujících, letos jich 
odbavovací halou v Olšových Vra-
tech prošlo 45 488.

„Při srovnání přepravních výko-
nů letiště je však třeba brát v úva-
hu, že v  prvním pololetí uplynu-
lého roku byly v  provozu linky 
do Samary, Ťumeně a Petrohradu. 
Jejich provoz byl právě vloni zasta-
ven. Na celkovém poklesu počtu 
cestujících se zmíněné linky podí-
lejí téměř ze tří čtvrtin. Zbylá jedna 
čtvrtina jde pak na vrub nižší ob-
sazenosti na linkách z Moskvy, Pe-
trohradu a  Jekatěrinburgu,“ uvedl 
obchodní a marketingový manažer 
letiště Radek Zábranský s  tím, že 
nepříznivě se na vývoji počtu ces-
tujících podepsalo také omezení 

frekvence linek z  Jekatěrinburgu 
či neuskutečněná charterová linka 
z  Düsseldorfu. V  obou případech 
letiště počítalo s tím, že počet ces-
tujících na těchto linkách částeč-
ně nahradí výpadek z  linek, které 
ukončily provoz v prvním pololetí 
roku 2013.

„S  ohledem na aktuální situaci 
a zejména na nepříznivou předpo-
věď pro další období se vedení leti-
ště rozhodlo reagovat okamžitými 
opatřeními. Ta mají za cíl snížit 
náklady v  oblastech, které nejsou 
z hlediska zajištění provozu letiště 
zcela nezbytné. Současně společ-
nost připravuje variantní řešení 
umožňující realizaci schválené-
ho investičního výhledu do roku 
2017,“ podotkl Zábranský.

Financování běžného provozu le-
tiště však není podle Zábranského 
nikterak ohroženo. Letiště vloni 
dosáhlo po zdanění zisku téměř 
10,3 milionu korun při celkových 
výnosech přes 74,9 milionu korun. 
Na dobrém hospodářském výsled-
ku se nejvíce podílely tržby z  le-
teckých činností, které v roce 2013 
dosáhly celkem 43 milionů korun. 

„Letiště má dostatečné fi nanční 
rezervy na překonání současného 
nepříznivého období. Není nuceno 
snižovat mzdové náklady či výraz-
ně omezovat realizaci již započa-
tých investičních projektů vedou-
cích k  další modernizaci letištní 
infrastruktury,“ dodal Zábranský.

Letiště odbavilo méně 
cestujících než vloni

Letiště v  Karlových Varech zaznamenalo meziroční pokles cestujících 
o 16,7 procenta.                                                                                            Foto Václav Fikar

 Katastr Stanovice (Karlovarsko), silnice I/20 
 (GPS: 50°11‘29.706“N, 12°50‘45.502“E) 
 Celkový počet dopravních nehod: 8
 Smrtelná zranění: 1, těžká zranění: 2, lehká zranění: 1
   
 Katastr Františkovy Lázně (Chebsko), silnice I/21
 (GPS: 50°7‘24.631“N, 12°21‘56.179“E)
 Celkový počet dopravních nehod: 3
 Smrtelná zranění: 2, těžká zranění: 0, lehká zranění: 1  

 Katastr Okrouhlá (Chebsko), silnice I/21
      (GPS: 50°3‘13.210“N, 12°30‘13.542“E)
 Celkový počet dopravních nehod: 5
 Smrtelná zranění: 0, těžká zranění: 3, lehká zranění: 5

Zdroj: Allianz Automapa     

TŘI NEJZÁVAŽNĚJŠÍ ÚSEKY - KARLOVARSKÝ KRAJ

Loňští účastníci soutěže Machři roku.                                            

O prázdninách byly v plném 

proudu rekonstrukce a opravy 

krajských škol. Karlovarský 

kraj na tyto stavební práce vy-

členil asi 30 milionů korun.

Novou fasádu a  zrekonstruo-
vanou přístupovou cestu, to vše 
za více než čtyři miliony korun, 
má nyní Gymnázium a obchod-
ní akademie v  Mariánských 
Lázních. Vyměněných oken se 
dočkali žáci chebského i  ašské-
ho gymnázia, v  Aši navíc došlo 
k  decentralizaci vytápění. Okna 
se měnila také na Střední průmy-
slové škole keramické a  sklářské 
v Karlových Varech, což spolyka-
lo téměř dva miliony. 

„Upravili jsme také prostory 
Domova mládeže v Drahovicích 
pro přestěhování pedagogicko-
-psychologické poradny. V  Ost-
rově na gymnáziu jsme zrekon-
struovali elektroinstalaci a tamní 
ZŠ praktická a  ZŠ speciální má 
nově opravené sociální zařízení. 
Obě akce byly za téměř čtyři mi-
liony korun,“ informoval náměs-
tek hejtmana Martin Havel.

Jak dodal, Dětský domov Mari-
ánské Lázně se dočkal úprav roz-
vodů ústředního topení, rekon-
strukci sociálního zařízení pak 
má za sebou mariánskolázeňský 
Domov mládeže. V Dětském do-
mově v Plesné stavebníci odvlh-
čili budovu za 1,3 milionu korun.

Letní opravy škol 
stály miliony korun 

Náměstek hejtmana Martin Havel při prohlídce stavebních prací.                                           
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Houslařská škola v Chebu by se 

měla stát centrem dřevozpracu-

jících oborů. Integrovaná střed-

ní škola Cheb má již připravený 

projekt na její rekonstrukci. 

O dotaci bude žádat v Regionál-

ním operačním programu Seve-

rozápad.

„Ředitel školy má v úmyslu pře-
stavět stávající houslařskou školu 
tak, aby se do ní soustředili jak 
houslaři, tak i  truhláři. Aby dře-

vozpracující obory byly na jednom 
místě,“ informoval náměstek hejt-
mana Karlovarského kraje Václav 
Sloup. 

Pokud se škole podaří získat 
dotaci, měla by přestavba začít 
v únoru příštího roku a skončit by 
mohla na podzim. Předpokládané 
celkové náklady činí více než 30 
milionů korun. Karlovarský kraj se 
na fi nancování projektu bude po-
dílet 15 %, tedy částkou přesahující 
čtyři miliony korun.

Houslařská škola
plánuje rekonstrukci

Karlovarský kraj je v oblasti 

sociálních služeb významným 

poskytovatelem péče v domo-

vech pro seniory a pro osoby se 

zdravotním postižením. V po-

sledních letech tato zařízení 

procházejí zásadní proměnou, 

jejímž výsledkem je čtyřiadva-

cetihodinová zdravotní i soci-

ální péče a komfortní bydlení 

s ohledem na soukromí a indivi-

duální potřeby klientů. O rekon-

strukcích a stavebních úpravách 

jednotlivých domovů jsme 

hovořili s náměstkem hejtmana 

Miloslavem Čermákem.

V letošním roce pokračuje celá 
řada rekonstrukcí a  stavebních 
akcí v  krajských domovech pro 
seniory nebo pro osoby se zdra-
votním postižením. Můžete zmí-
nit některé z nich?

Velkou proměnou v  poslední 
době prošel  Domov pro seniory 
SKALKA v Chebu, kde se dokon-
čovala výměna oken, dveří a  pří-
stavba výtahu. Karlovarský kraj na 
tuto stavební akci vyčlenil 16 mi-
lionů korun na zateplení, na kte-
ré přispěl i  Státní fond životního 
prostředí, dalších 7 milionů šlo na 
nový výtah. Pokud všechno půjde 
dobře, nový výtah se bude instalo-
vat během září a pak je hned v plá-
nu zkušební provoz. 

V Domově pro seniory v Hrani-
cích je dokončeno zateplení budo-
vy rodinného domku, na zahradě 
se staví velké zastřešení prostoru, 
který bude sloužit pro venkovní 
aktivizaci klientů. Poslední součás-
tí této investiční akce je venkovní 
terasa, vše za asi 2,9 milionu korun. 

V Domově pro osoby se zdravot-
ním postižením SOKOLÍK v Soko-
lově mají nově obnovenou jídelnu 
za půl milionu korun, moderní 

vstupní prostory vítají od začátku 
roku příchozí v  Domově pro se-
niory v Perninku. Součástí rekon-
struovaného vestibulu je i zdvihací 
plošina pro imobilní klienty nebo 
nová ordinace lékaře, náklady čini-
ly více než tři miliony korun z kraj-
ského rozpočtu.

Domovy však řadu akcí plánují 
i do budoucna…

Samozřejmě, jejich snahou je jed-
nak zpříjemnit život stávajících kli-
entů, ale také získat nové, kterým 
je třeba nabídnout moderní zázemí 
nejen v oblasti sociální a zdravotní 
péče, ale také bydlení odpovídají-
cí jejich potřebám a  zdravotnímu 
stavu. Proto například Domov 
v  Kynšperku nad Ohří připravuje 
dokončení rekonstrukce koupelen 
v pavilonu A, v příštím roce je pak 
čeká rekonstrukce čističky odpad-
ních vod. V  Domově pro seniory 
v Hranicích se plánuje rekonstruk-

ce střechy budovy, ve SPÁLENIŠTI 
v Chebu by po rekonstrukci dvou 
výtahů mělo přijít na řadu zatep-
lení domova a  částečná výměna 
oken. V  Perninku plánují úpravu 
šesti pokojů, v  Lázních Kynžvart 
kromě jiného vybudování bez-
bariérové odpočinkové zahrady. 
Kdysi strohá zařízení se proměňují 
v  místa, kde je o  potřebné posta-
ráno čtyřiadvacet hodin denně ve 
velmi příjemném kultivovaném 
prostředí. 

Bavíme se o péči pro lidi, kteří 
jsou závislí na pomoci druhých. 
Jak je v kraji zajištěna hospicová 
péče?

Musím zdůraznit, že obrovský 
kus práce v  téhle oblasti odvedlo 
vedení bývalé LDN Nejdek, která 
získala prestižní certifi kát a  fun-
guje pod novým názvem „Zařízení 
následné rehabilitační a hospicové 
péče“. Je to jediné zařízení v kraji, 

které se věnuje hospicové paliativ-
ní péči a  umožňuje nevyléčitelně 
nemocným důstojně dožít v  oka-
mžiku, kdy byly vyčerpány veškeré 
možnosti lékařského řešení jejich 
problémů. Starají se navíc i  o  pa-
cienty po těžkých úrazech nebo 
rehabilitují lidi po náročných ope-
racích. Téměř polovina z těchto ne-
mocných se po ukončení léčby vra-
cí zpět domů. Rád bych zdůraznil, 
že získání akreditace po nelehkém 
dvouletém akreditačním procesu 
Společné akreditační komise, kte-
rá zkoumá do nejmenších detailů 
kvalitu a  bezpečnost poskytované 
péče, by mělo automaticky zname-
nat i  změnu přístupu zdravotních 
pojišťoven, jež péči hradí. Uvidíme 
v  budoucnu, jestli pojišťovny na 
novou situaci zareagují.

Od roku 2015 by měla přejít 
kompetence v rozhodování o pe-
nězích pro poskytovatele sociál-
ních služeb z  Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR na jednotlivé 
kraje. Čekají poskytovatele těchto 
služeb velké změny?

Poskytovatelé sociálních služeb, 
ať už pracují „pod hlavičkou“ kraje, 
obcí nebo jde o jiné subjekty, roz-
hodně nemusejí mít obavy, že by 
chtěl Karlovarský kraj razantně od 
základu změnit fi nancování těch-
to služeb. Mechanismus výpočtu 
výše fi nanční podpory sociálních 
služeb bude stanoven jednotným 
nediskriminujícím způsobem pro 
všechny poskytovatele sociálních 
služeb bez ohledu na to, kým 
jsou zřizovány. Z  mého pohledu 
je hlavním přínosem této změny 
přiblížení rozhodování o  dotacích 
z  centrální úrovně blíže občanům 
kraje s  možností lépe reagovat na 
potřeby regionu a jeho specifi ka. 

Rozvoj sociální služeb a kvalitní péče 
o seniory. Jedna z krajských priorit

Náměstek hejtmana Miloslav Čermák se s klienty domovů pro seniory se-
tkává pravidelně.                                                                                                           Foto KÚ

Nejen Karlovy Vary, ale i Cheb 

a Sokolov mohou očekávat 

další významné investice Kar-

lovarského kraje do zdejších 

nemocnic.

Karlovarský kraj pokračuje v  in-
vesticích do sokolovské nemocni-
ce. Už velmi brzy přijde na řadu re-
konstrukce pavilonu B. V  budově 
z roku 1984 v současné době sídlí 
například neurologické oddělení, 
interní oddělení či ARO. 

„Zahájení stavebních prací je 
naplánováno na září tohoto roku. 
V  rámci akce dojde ke komplex-
nímu zateplení pavilonu B včetně 
podzemní části fasády. Vyměněna 
budou okna a dveřní výplně. Sou-
částí stavby je i  vyjmutí původní 
zastaralé a  již nevyužívané mag-
netické rezonance,“ informoval 
náměstek hejtmana Martin Havel.

Vlastní stavební úpravy budou 
prováděny postupně po jednotli-

vých podlažích. Předpokládá se, že 
rekonstrukce by měla být ukonče-
na v srpnu následujícího roku.

Díky investicím Karlovarského 
kraje do sokolovské nemocnice se 
letos v  červnu pacientům otevřel 
také nově zrekonstruovaný pavilon 
C, ve kterém se nachází ambulan-
ce. Na podzim minulého roku pak 
kraj dokončil obnovu pavilonu G, 
kde sídlí ředitelství nemocnice. 
Přebudované je už i  ambulantní 
a  lůžkové rehabilitační oddělení 
v  pavilonu D, které slouží přede-
vším pacientům po cévní mozkové 
příhodě.

A měnit se začne i areál chebské 
nemocnice. Už od příštího roku. 
Kraj zde nechá vybudovat nový 
pavilon a zdravotní péči soustředí 
do dvou hlavních budov. Pacienti 
i  zdravotníci tak získají moderní 
zázemí. Do rekonstrukce v Chebu, 
který měl zhruba před 100 lety jed-
nu z nejkrásnějších nemocničních 

budov v republice, plánuje kraj in-
vestovat zhruba 350 milionů. Do 
roku 2019.

Momentálně kraj vybral zpraco-
vatele projektové dokumentace. 

„Projektovou dokumentaci na 
dokončení revitalizace areálu 
chebské nemocnice by měl zpraco-
vat Atelier Penta za asi 5, 7 milionu 
korun,“ říká Havel s tím, že k uza-
vření smlouvy mezi Karlovarským 
krajem a  vítězem veřejné zakázky 
by mělo dojít po uplynutí stanove-
ných lhůt. Kompletní dokumenta-
ce by měla být k dispozici v lednu 
2015.

V  areálu chebské nemocnice by 
měl vzniknout nový pavilon D, 
umístěný mezi stávajícím pavilo-
nem A a zrekonstruovanou budo-
vou B, přičemž po dokončení pa-
vilonu D se počítá s demolicí staré 
budovy A. 

„V  nové budově vzniknou čtyři 
nové operační sály, umístí se do 

ní lůžková část dětského oddělení 
a  gynekologie, ale také porodnice 
a oddělení pro novorozence,“ uve-
dl Martin Havel. V  budově najde 
své místo i  oddělení klinické bio-
logie a hematologie, nebo centrální 
sterilizace.

Stavebníci samozřejmě také do-
končí přestavbu lůžkové části pavi-
lonu B, jehož částečná rekonstruk-
ce (pravé křídlo) byla ukončena 
v  roce 2012. V  areálu nemocnice 
je třeba zmodernizovat energo-
centrum, vybudovat nový sklad 
medicinálních plynů a  generátoru 
kyslíku. Pacienti i zaměstnanci bu-
dou moci využít nové komunikace 
a parkovací místa, která vzniknou 
v prostoru bývalého pavilonu A. 

Mezitím se také bude pokračovat 
ve stavbě betonového krytu pro 
nový lineární urychlovač, který 
bude sloužit pacientům zdejšího 
onkologického oddělení. Jediného 
v kraji.

V nejbližších letech bude kraj investovat stovky 
milionů do nemocnic v Chebu a Sokolově

 Klientům léčebny dlouhodobě nemocných   
v Dolním Rychnově pomáhá          
nejen lékařská péče a rehabilitace, ale i     
aktivní pobyt  

ŘŘŘeeedddiii ttteeelllkkkaaa   llléééčččeeebbbnnnyyy      
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DOP HC s.r.o., Bergmannova 140, Dolní Rychnov, www.dop-hc.cz 
tel.: 352 628 698, mob.: 739 457 565, e-mail: soc.pracovnik@dop-hc.cz 
 

         

Pacienti mohou tréno-
vat paměť, zapojit se do 
kondičního cvičení, 
vařit, péct, účastnit se 
muziko a arte terapie, a 
nebo hrát společenské 
hry. V létě zas mohou v 
zahradě hrát petangue a 
nebo pěstovat rostliny. 
A stejně jako v sále 
léčebny, tak i venku, jim 
zahrají pozvaní hudeb-
níci, mezi nimi i tak 
populární, jako byl loni 
Josef Zíma. 

Maggaagggggaaaaggggdaléna Radošooooooooooooooovvvvvvvváááááááááááááááááá

U nás se pacienti 
nenudí 
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Deriváty ferrocenu a titanocenu 
jako potenciální protinádorová 
léčiva. Tak se jmenuje práce, se 
kterou osmnáctiletá septimán-
ka Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech Thi Thu 
Giang Tran – Monika zvítězila 
v silné konkurenci na celostátní 
přehlídce Středoškolské odbor-
né činnosti (SOČ). „Jen jsem se 
snažila podat kvalitní výkon,“ 
říká skromně Monika, která se 
o svém vítězství dozvěděla v pl-
zeňské Techmanii.      

Kdy jsi s výzkumem začala?
Už vloni v létě. Na své práci jsem 

pak pracovala intenzivně celý rok. 
Každý měsíc jsem na týden jezdi-
la pracovat na výzkumu do Brna 
– do Ústavu experimentální me-
dicíny RECAMO při onkologické 
nemocnici na Žlutém kopci, což 
nám umožnil vedoucí RECAMA 
- RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. 
Odborně se o  mě starala Mgr. 
Marta Nekulová, Ph.D, o  spolu-
žáka Jáchyma Kubu, který získal 
osmé místo, pak Mgr. Martin Bar-
tošík, Ph.D. 

Chtěla bych všem moc poděko-
vat, včetně Karlovarského kraje, 
jehož příspěvek nám tuto odbor-
nou stáž umožnil. Ráda bych také 
poděkovala své profesorce biolo-
gie a svému gymnáziu za podporu 
při studiu.

Odborníci tvou práci označili 
za dokonalou. O čem přesně po-
jednávala?

Zkoumala jsem dvě nově synte-

tizované látky - deriváty ferrocenu 
a  titanocenu. A  zjistila jsem, že 
jedna z nich má vysokou účinnost 
v  boji s  nádorovými buňkami, 
vyšší než dnes běžně používané 
cytostatikum cisplatina. Některé 
nádorové buňky mohou být navíc 
postupně vůči cisplatině rezistent-
ní.

Cílem výzkumu je proto najít 
látku, která by byla účinnější než 
cisplatina, měla například méně 
nežádoucích účinků a  uměla si 

s rezistencí vůči cisplatině poradit.

V  jakém stadiu se výzkum na-
chází?

Jsme na začátku velmi dlouhé 
cesty. Než se látka dostane k  li-
dem, může to trvat i dvacet let.

Věřila sis na vítězství v soutěži? 
Věřila jsi tomu, že by tvá práce 
mohla odbornou porotu zau-
jmout ze všech nejvíc?

Po krajském kole, které jsem vy-

hrála, jsem si říkala, že má práce je 
zřejmě kvalitní. Pak jsem se ale jen 
snažila nezklamat a  podat kvalit-
ní výkon. Že bych vyhrála, to mě 
nenapadlo. O to víc jsem šťastná.

Předpokládám, že pro tvoji 
další studijní a možná i profesní 
budoucnost představuje zmíně-
né vítězství silnou motivaci…

Určitě mě podpořilo a  otevřelo 
bránu. Vím, že jednou chci pra-
covat ve výzkumu, ve farmacii, 

třeba i  v  zahraničí. Teď bych se 
však ráda dostala do USA na jejich 
prestižní soutěž, kam mě vítězství 
v celostátním kole přiblížilo.     

Jsi talentovanou, vlastně výbor-
nou bioložkou. Po rodičích?

Ne, to ne, v  rodině podobnou 
dispozici nemáme. Rodiče jsou 
podnikatelé.

Jak vypadala rodinná oslava 
tvého úspěchu?

Byla opravdu jen malá, žádná 
party. Od rodičů jsem celý rok 
měla velkou podporu, stejně tak 
od učitelů, mladšího bráchy i  od 
přátel. Všem moc děkuji. A  také 
mi přišly gratulace od příbuzných 
z Vietnamu.

Jsi karlovarskou rodačkou, žila 
jsi v Nejdku, teď už opět studuješ 
v Karlových Varech. Region tedy 
budeš znát zřejmě dobře. Co se ti 

tady nejvíc líbí?
Moc se mi líbí zdejší příroda 

a taky klid lázní. A památky. Když 
za námi přiletěl děda z Vietnamu, 
velmi se mu líbilo, že se zde ucho-
vávají památky. Celkově je tady 
pěkně.

A co by se podle tebe mohlo ne-
bo mělo zlepšit?

Možná je škoda, že zde studen-
tům chybí motivace dělat po ško-
le něco navíc. 

Například se zúčastňovat růz-
ných olympiád nebo soutěží, se-
bevzdělávat se, osvojovat si nové 
dovednosti a  získávat vědomos-
ti... Když člověk dělá něco navíc, 
zdokonaluje se tím. Dá mu to pak 
hodně do života. 

Zmínila jsi zahraničí. Jak jsi ja-
zykově vybavená?

Z angličtiny jsem teď získala cer-
tifi kát. Můj druhý jazyk na škole 
je němčina, samozřejmě mluvím 
i vietnamsky.

Dobře, teď už jen poslední 
otázku. Jak jsi prožila prázdni-
ny?

Po měsíci práce (je to dobrá zku-
šenost) byl zbytek mých prázdnin 
spíše v  duchu odpočinku a  rela-
xace - čtení, bruslení, práce na 
zahradě... Nicméně nemohla jsem 
opomenout ani studium a přípra-
vu nejen na další školní rok, ale 
také na „výběrové řízení“ na mezi-
národní soutěže po SOČ, kde jsem 
v širší nominaci.

                                        Václav Fikar

Jednou chci pracovat ve výzkumu, plánuje vítězka 

Studentka Prvního českého gymnázia Karlovy Vary Thi Thu Giang Tran – Monika zvítězila v celostátním fi nále 
soutěže středních škol v oboru Zdravotnictví s prací „Deriváty ferrocenu a titanocenu jako potenciální protiná-
dorová léčiva“.                                                                                                                                                                           Foto Václav Fikar

Thi Thu Giang Tran

- Monika 
- 18 let, narozena v Karlových Va-
rech. Na základní školu chodila 
v Nejdku, nyní studuje na Prvním 
českém gymnáziu Karlovy Vary. 
Celostátní úspěch na přehlídce 
Středoškolských odborných čin-
ností je prozatím jejím největším 
studijním úspěchem. Ráda tancu-
je a rekreačně hraje tenis.  

Úlevu rodinám či blízkým oso-

bám, pečujícím o starší a nemoc-

né lidi, poskytuje Farní charita 

Karlovy Vary. Její služby totiž vy-

cházejí pečujícím osobám vstříc 

a umožňují jim se plnohodnotně 

zapojit do běžného života a při-

tom mít své blízké dál u sebe. 

„Naši klienti totiž nemusí natrva-
lo odcházet do domova pro senio-
ry, ale na víkendy se vrací domů. 
To upevňuje a posiluje rodinné 
vztahy. Našim posláním je posky-
tovat klientům takové služby, aby-
chom zachovali, udrželi a zlepšili 
kvalitu jejich života s možností co 
nejdéle zůstat v domácím prostře-
dí,“ říká vedoucí služby Dita Ma-
toušová s tím, že cílovou skupinu 
Farní charity tvoří lidé od 55 let  
výše, trpící převážně Alzheimero-
vou chorobou. 

„Jsme certifikované pracoviště 
České alzheimerovské společnos-
ti,“ upozorňuje.

Farní charita ale poskytuje služby 
také lidem s onemocněním pohy-
bového a nosného aparátu, se smy-
slovým postižením, s kardiovasku-
lárními chorobami a s poruchou 
metabolismu. 

„Základní ideou je, aby si klient 

vybral z nabídky službu, která mu 
pomůže řešit jeho situaci tak, aby 
zůstal součástí přirozeného spole-
čenství. Mimo základní péče, kte-
rá vyplývá ze zákona o sociálních 
službách, vytváříme pro klienty ta-
kové aktivity, aby udržovaly a ma-
ximálně stimulovaly fyzické, men-
tální a společenské schopnosti,“ 
vypočítává Matoušová.

Podle ní dokáže Farní charita 
vytvořit svým klientům, a to vzhle-
dem k velikosti prostor, kterými 
disponuje, ideální prostředí.

„Naším kientům jsme schopni 
vytvořit takové podmínky, na jaké 
jsou zvyklí v domácím prostředí. 
Po celou dobu pobytu pečují o naše 
klienty kvalifikovaní a řádně pro-
školení zaměstnanci,“ dodává.

Farní charita pečuje také
o lidi s Alzheimerovou chorobou 

Klienti jsou podle svých slov spokojeni především s odborným personá-
lem a chválí si též individuální přístup k nim samotným.      

Diakonie ČCE pořádá cyklus 
kurzů Pečuj doma určený laic-
kým pečujícím, starajícím se ze-
jména o seniory. Na kurzech zís-
kají potřebné rady a  informace, 
vymění si zkušenosti, prakticky 
nacvičí ošetřovatelské techni-
ky. Obdrží také soubor příruček 
k pečování a DVD s instruktážní-

mi videi. Cyklus je pro účastníky 
zdarma. 

Koná se ve sborovém domě 
ČCE na Zahradní 33 v  Karlo-
vých Varech ve dnech 5., 6., 12. 
a 13. září. Přihlášky a více infor-
mací na tel. 604 283 571, e-mailu 
michaela.lengalova@diakonie.cz 
a stránkách www.pecujdoma.cz.

Pečujete o své blízké?

Cestu z Chebu do Marktredwitz 

po Valdštejnské cyklostezce ny-

ní cyklistům usnadní nová dvoj-

jazyčná mobilní aplikace.

Užitečného průvodce po cyklo-
stezce si mohou stáhnout všichni, 
kteří mají chytré telefony se sys-
témem iOS i  Android. Aplika-
ce v  českém a  německém jazyce 
nabízí informace o  památkách, 
občerstvení a ubytování a o servi-

sech a půjčovnách kol. Nechybí ani 
mapa s  možností vyhledání nej-
lepší trasy. Užitečná je i předpověď 
počasí pro danou oblast. QR kódy 
jsou ke stažení na webu hwww.
tourismus-marktredwitz.de.

Cyklostezka, která byla pojme-
nována po slavném vojevůdci Al-
brechtu z Valdštejna, má dvě větve. 
Zelenou severní větev „Kössain - 
Cheb“ a jižní modrou větev „Cheb 
- Marktredwitz“. 

Nová aplikace pro cyklisty 
s chytrými telefony

poskytuje své služby seniorům v jednolůžko-
vých pokojích s vlastním sociálním zařízením. 

Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou 
závislostí na péči druhé osoby (tzn. i ležící klienty).

Od 1. 1. 2013 poskytujeme nový druh sociální služby – domov 
se zvláštním režimem. Tuto službu poskytujeme  
seniorům s chronickým duševním onemocněním.

Domov pro seniory
 v Lázních Kynzvart 

Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cz web: www.domovkynzvart.cz

zzvv

easy patrový:
2

GSM: 602 480 321

Společnost Baltazara Neumanna, 
Františkánské nám. 3, CHEB

zahajuje ve školním roce 
2014/2015 koncem září 

VÝUKU 

NĚMECKÉHO 

JAZYKA 
pro dospělé – začátečníky 

i pokročilé.

Srdečně zveme budoucí žáky – 
pilné i méně pilné.

Podrobnější informace na tel. 
721 625 899
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Zažijte jako jedni z prvních 
zákazníků naše nové 

pánské oddělení na 2. podlaží!

otevřeno
V neděli 24. srpna (Bartolomějský trh) je …

5€
10€

K Bartolomějskému trhu
v Marktredwitz vám FREY věnuje

K Bartolomějskému trhu
v Marktredwitz vám FREY věnuje

*Platí jen v něděli 24.08.2014 pro nákup o prodejní neděli ve 
Frey Marktredwitz. Vyloučeny jsou druhy zboží s vázanou cenou, 

jakož i tabákové výrobky. Nelze kombinovat s jinými akcemi.

*Platí jen v něděli 24.08.2014 pro nákup o prodejní neděli ve 
Frey Marktredwitz. Vyloučeny jsou druhy zboží s vázanou cenou, 

jakož i tabákové výrobky. Nelze kombinovat s jinými akcemi.

POSVÍCENSKÝ DAR*

POSVÍCENSKÝ DAR*

při nákupu za 50 €

při nákupu za 100 €

www.freyerleben.de

MARKTREDWITZ
Freiwahl Kaufhaus GmbH & Co. Centrum KG
Markt 34-38 · Marktredwitz

Otevírací doba:
po-pá: 9.00-19.00 hod.
so:  9.00-18.00 hod.

ve FREY – od 12.00 do 17.30 hodin!

Vítejte v
centru
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Gastronomie   
otevrena od 1130 hod.  

Kösseine-Einkaufs-Center: Leopoldstraße 30 · 95615 Marktredwitz · 0049 - 9231 - 973 500        Otevreno: po  - pá 9 az 19 hod, so 9 az 18 hod.ˇˇˇ

24. srpna 
otevreno od 1230  

do 1730 hod.  

O trzní nedeli

 

V e  
 

Ihr Sh pp ng gne !

Eisenglass Sport GmbH & Co KG | Egerstraße 3 · 95615 Marktredwitz

NA KOMPLETNÍ SORTIMENT
Také na již zlevněné zboží!

AKCNÍ NEDELIAKCNÍ NEDELI
POUZE VPOUZE V

NA VŠECHNY SADY LYŽÍ A VYBAVENÍ FITNESS
Také na již zlevněné zboží!

24. srpna 
je prodejní neděle

Obchody mají otevřeno od 12 do 17.30 hod.
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JENIŠOV 68, Karlovy Vary www.kvplyn.cz

VÁŠ DODAVATEL ZEMNÍHO PLYNU
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strana 6z regionu / křížovka

ENIAK,
NAO,

NIOBA,
RCH,
TAEL

CITOSL.
TIŠENÍ

SOLMIZAČ.
SLABIKA

OSCHNOUT
(O CHLEBU) ŠKRÁBAT

KÓD 
ČESKÉ 

REPUBLIKY
BUJNÝ

KŮŇ

POPULÁRNÍ
ČESKÝ

GEOLOG
UŠLECHTILÁ

ŽELEZA
SPODEK
NÁDOBY

KOŽNÍ
NEDUH

UNIKÁTNÍ
JEVY

ZNAČKA
HEKTARU

VYSOKÁ
UMĚLECKÁ

ŠKOLA
PLAVIDLA OTEC 

(KNIŽNĚ) PŘEDLOŽKA

VÝSLEDEK
PRÁCE

JMÉNO
MÓDNÍ

NÁVRHÁŘKY
CHANEL

ZÁVAZEK

JENOM
(NÁŘ.)

SVOBODNÝ
STATEK

ZAKLENÍ

1. DÍL 
TAJENKY

SPZ 
LOUN

HESLO

SAK

POPULÁRNÍ
KONFE-

RENCIÉR

ZAOBLENĚ

3. DÍL 
TAJENKY

PECIVÁLOVÉ

SPZ 
SOKOLOVA

INSTINKT

MPZ CHILE

4. DÍL 
TAJENKY

MEDIKA-
MENTY

RUSKY
FILMOVÉ
PLÁTNO

MLÁDĚ
PRASETE

HODINY SE
ZVONKEM

PŘÍRODNÍ
BARVIVA

(TKANINY)

KÓD 
ISLANDU

BARVIVO
Z DEHTU

ANGLICKY
ČLUN

STRANOU

NIKOLI 
STARÁ

PLAVIDLO
BOHÁČŮ

NÁZEV
ŘÍMSKÉ
PĚTKY

SLOVENSKY
JISTĚ

ESTONEC
POBÍDKA

BAJONET

ARGEN-
TINSKÁ
ZNAČKA

AUT

ZN. NITONU

TEČKA

SEVERSKÝ 
PAROHÁČ

LUPENY

SOUVISEJÍCÍ
S ESY

NEDO-
STATEK

JÍDLA

LEHKÉ
TOPNÉ
OLEJE
ANEBO
(KNIŽ.)

TROPICKÉ
ŠÍLENSTVÍ

PŘEDNÍ
ZUB

HLODAVCE
TANTALOVA

DCERA

ČESKÁ
ŘEKA

ČÍNSKÉ
PLATIDLO

MODRÉ
BARVIVO

NÁZEV
NEZNÁMÉ

OSOBNÍ
ZÁJMENO

POSVÁTNÁ
SLABIKA

BUDHISTŮ
KOŘENKY
SE SOLÍ

ZKRATKA
AKADEMIE

VĚD

MRAVNÍ
ČISTOTY

ČÁST 
KOŠILE

JMÉNO
ZPĚVÁKA

JOHNA
CHEM.ZN.
TELURU

REDAKTOR
ČESKÉHO 
ROZHLASU
(VLADIMÍR)

TEXTILNÍ 
MATERIÁL

MEXICKÝ
INDIÁN

SIBIŘSKÝ
VELETOK
ZKRATKA
DOMÉNY

URUGUAYE

FIREMNÍ
ZKRATKA

NAPLŇOVAT

NĚMECKÝ
URČITÝ

ČLEN

DOMÁCKY
ANETA

CELKOVÁ
ČÁSTKA

CIRKUSOVÝ
ŠAŠEK

VOJENSKÝ
ÚTVAR

DĚTSKÉ
CITOSL.
ODPORU

ZKR.
 VŠEOBEC.
FAKULTNÍ

NEMOCNICE

UMÍRNĚNĚ

AFRICKÝ
SLON

CHARAK-
TERY

ALKOHOL.
NÁPOJ

CIRKUSOVÁ
POBÍDKA

ŠTVANICE

PRACO-
VIŠTĚ

V DOLE

INICIÁLY
SPISOVAT.
OSTROV-

SKÉHO

VYVALIT
(SUD)

ČESKÝ
ZPĚVÁK

CHEM.ZN.
TANTALU

ČLEN 
SKUPINY
BEATLES

CHEM.
ZN. HOLMIA

PROHÝ-
ŘENÁ
NOC

2. DÍL 
TAJENKY

RYBÍ 
VAJÍČKO

(SLOVENSKY)

SOUKROMÁ
TV STANICE

BIBLICKÁ
POSTAVA

BALKÁNSKÁ
DUTÁ MÍRA

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

Křížovka o ceny 
POZORUHODNÁ MÍSTA 

KARLOVARSKÉHO KRAJE

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: ZŘÍCENINA 
HRADU ANDĚLSKÁ HORA.

Výhercům, kterými jsou 
Hana Hrubá z Kladrub, 
Karel Vojtěch z Velichova 
a Bohuslava Svatošová 
z Velké Hleďsebe, 
gratulujeme. Zasíláme jim 
publikace o našem kraji.

Málokdo o  něm ví, přesto je ne-
přehlédnutelnou dominantou 
vesnice, která zažila i  husitské 
války. Ostatně zmiňuje ho už pa-
novník Jan Lucemburský ve svém 
privilegiu z roku 1341. 
Přečkal pak mnohé další války, až 
v  roce 1966 vyhořel. Podle ofi ci-
ální verze po úmyslném zapálení 
neznámým žhářem, podle Vo-
jenských lesů požár vznikl samo-
vznícením uskladněných semen 
řepky. Ať tak nebo tak, od té doby 
tato majestátní stavba chátrá. 
Zmizí jednou z mapy světa? Uvi-
díme... Armáda v roce 2003 zahá-
jila spolu s památkáři první kroky 
k záchraně této kulturní památky. 
Mimochodem, ještě v  roce 1895 
žilo v obci, ve které se tato památ-
ka nachází, 427 lidí v 62 domech. 
Od té doby však počet obyvatel 
vesnice už jen klesal. V roce 1939 
v ní žilo 316 obyvatel, v roce 1950, 
po vysídlení původního němec-
kého obyvatelstva po 2. světové 
válce, už jen 28 stálých obyvatel. 
Dnes jich ve třech zdejších dom-
cích žije sedmnáct.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 6. 9. 2014 
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na 
poštovní adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika 
Severová, Závodní 353/88, 
36021, Karlovy Vary.

Bělorusové - přítomnost a aktivity v regionuZdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. Desítky 

osobností, které každý den zachrání někomu z nás ži-

vot. Ať již instrukcemi z operačního střediska, při zá-

sahu v terénu nebo na operačním sále. Je nám ctí vám 

je představit.     

Co mě přivedlo k mé současné práci:
Vlastně asi spíš náhoda, nechtěla jsem dojíždět do práce. 

Pracovala jsem po škole krátce na porodním sále v Karlo-
vých Varech a bydlela v Sokolově. V sokolovské nemocnici 
místo na porodnici nebylo, tak jsem šla na ARO, že si tam 
počkám a  nějak jsem se tam zapomněla. A  odtud to byl 
už jen krůček do sanitky. Dneska bych už neměnila, i když 
vlastně teď dojíždím znovu, protože pracuji na výjezdovém 
pracovišti v Horním Slavkově. 

Můj první výjezd/zásah:
Převáželi jsme tenkrát mladou dívku, těžce popálenou 

elektrickým proudem. Bylo to v noci a nemohl přiletět vr-
tulník, tak jsme jí museli do Prahy na popáleninové cent-
rum dostat po silnici. Vůbec jsem ani v té sanitce neměla 
být, neměla jsem ještě ukončenou nástupní praxi, ale sest-
řička, která měla v noci jezdit, nemohla do práce. A tak než 
jsem se mohla začít bát, seděla jsem v autě. Pacientka byla 
v kritickém stavu a nebylo vůbec jisté, jestli jí dopravíme 
živou, ale byla bojovnice a nakonec vše zvládla a já věděla, 
že u  téhle práci chci zůstat. Byla jsem vděčná za důvěru, 
kterou jsem dostala od paní doktorky, která si mě vzala se-
bou. A hrdá, že jsem to zvládla. Hodili mě do vody a já se 
naučila plavat. 

Případ, který se mi vryl do paměti:
Je těžké vybrat jeden z té spousty. Každý z lidí, které po-

tkávám, ve mně něco zanechá a stejně i  já předávám kus 
sebe jim. Některé příběhy jsou velmi smutné, některé zase 
až úsměvné, ale každý je jiný. Snad jeden za všechny... Bylo 
to opět v noci. Vyjížděli jsme k nehodě dvou aut. Účastníci 
nehody byli všichni cizinci. Našli jsme a ošetřili čtyři lidi 
a nikdo pořádně nevěděl, kolik jich v autech vlastně jelo 

- byli zranění a v  šoku. Prohledali jsme 
okolí a nikoho dalšího nenašli. Až když už všechny vozy se 
zraněnými začaly odjíždět, přiběhl mladý policista, který 
šel dál než ostatní, že v příkopě našel pátého člověka. Bylo 
mu totiž divné, že všichni, které viděl, měli boty na nohou 
a on přitom našel ještě jednu. Tak se vydal pátrat do širšího 
okolí. Velmi vážně zraněného našel opravdu daleko od ne-
hody. Pán byl asi v šoku a snažil dostat k pomoci, ale plazil 
se pryč od nás, takže jsme ho ve shonu a rámusu nenašli. 
Ještě dneska, když si vzpomenu na to, že tam mohl zůstat 
bez pomoci… Určitě by nehodu nepřežil! Tady je vidět, jak 
je život někdy opravdu jen náhoda.

Co mě má práce naučila:
Myslím si, že díky své práci dnes dokážu poznat, co je 

v životě důležité. A nezabývat se malichernostmi. Pomáhá 
mi uvědomit si, jak jsme křehcí a hlavně smrtelní. Učí mě 
vážit si života, sama sebe i ostatních lidí. Naučila mě být 
týmovým hráčem, je důležité mít kolem sebe parťáky, na 
které je spolehnutí a  kterým věříte. Já mám tu možnost 
s takovými lidmi u nás v Horním Slavkově pracovat a sna-
žím se, aby i oni se mohli spolehnout na mě. 

Čemu se věnuji ve volném čase:
Moc volného času sice nemám, protože kromě toho ješ-

tě chodím pracovat na ARO, abych si udržela odbornost, 
a  navíc studuji na 2. lékařské fakultě v  Praze bakalářský 
obor všeobecná sestra, ale o  to více se ve volném čase 
věnuji své rodině. Mám dvě děti, 13letého syna a  5letou 
dceru, kterým se s manželem snažíme zajistit co nejhez-
čí dětství. Moje rodina je pro mě nejdůležitější. To oni mi 
dávají sílu stále jít dál a stojí při mě, když je to někdy příliš 
náročné. Hlavně bez podpory svého muže a dvou babiček 
bych se nemohla všem těmto aktivitám věnovat. Ještě ráda 
pracuji na zahradě a snažím se trochu sportovat, baví mě 
také všechny druhy ručních prací. Odpočívám aktivně, ji-
nak to ani neumím. Na to, abych seděla jen tak u kávy, mi 
přijde život příliš krátký.

S E R I Á L  K R A J S K Ý C H  L I S T Ů

Zachraňují naše životy

Jméno: Vladislava Karbanová
Věk: 43 let
Znamení: beran
Záchranářem jsem od roku: Poprvé jsem se 
k této práci dostala v roce 1992, když ještě první 
pomoc spadala pod odd. ARO nemocnice So-
kolov a vyjížděl vždy lékař a jedna ze čtyř sester, 
které byly ve službě. Poté, když se Záchranná 
služba stala samostatnou organizací jsem se 
vrátila ještě dvakrát v  roce 1998 a  naposledy 
2007. Mezitím jsem vždy pracovala na ARO 
v  Sokolově, jsou to pro mě takové domovské 
přístavy mezi kterými  pendluji,  i když jsem pů-
vodně porodní asistentka.

P Ř E D S T A V U J E M E  N Á R O D N O S T N Í  M E N Š I N Y  V   K R A J I

Dovolte, abychom představili 
činnost a aktivity další menšiny 
v Karlovarském kraji - Bělorusů.

Běloruská historická přítomnost 
v českých zemích je jedinečná tím, 
že je snad historicky opravdu jed-
na z nejstarších. Sahá do 15. stole-
tí, do dob husitských. Již v r. 1413 
přítel a  spolupracovník mistra 
Jana Husa, Jeroným Pražský, na-
vštívil  Bělorusko, v té době známé 
v  Evropě jako Velkoknížectví li-
tevské nebo Litva. Kázal tam slovo 
Boží v hlavním městě Vilně, Polac-
ku a  Viciebsku. Tím se zasloužil 
o  šíření reformačních husitských 
myšlenek. Nejen o to - díky půso-
bení Jeronýma Pražského běloruš-
tí  měštané a šlechta začali posílat 
své syny studovat na pražskou uni-
verzitu. Tím vzniklo pevné pouto 
mezi našimi národy.     

Na začátku 16. století se v Praze 
usídlil běloruský humanista a prů-
kopník knihtisku, dr. František 
Skaryna, rodem z běloruského Po-
lacku. V letech 1517 až 1519 Skary-
na vytiskl v Praze 23 knih Starého 
Zákona a žaltář, které sám přeložil 
do staro-běloruštiny. Byla to druhá 
nejstarší bible ve východní Evropě, 
přeložená z  latiny, řečtiny  a heb-
rejštiny do lidového slovanského 
jazyka (česká bible kralická byla 
první). 

Dr. Skaryna byl zajímavou re-
nesanční osobností středověku. 
Předtím, než působil v Praze, zís-
kal titul doktora medicíny v italské 
Padui. Po svém návratu do Litvy 
založil tiskárny v  mnoha bělorus-
kých městech. Jeho následovníci se 
je snažili založit i v ruské Moskvě. 
Tam ale neuspěli jako přívrženci 
„husitského kacíře“ Skaryny. 

Ke konci svého života se dr. 
Skaryna zase vrátil do Prahy. Stal 
se zde hradním botanikem, čili 
správcem hradních zahrad. V Pra-
ze také zemřel.

Po rekatolizaci českých a  částeč-
ně také běloruských zemí vzájem-

né vztahy mezi oběma národy byly 
přetrženy po dobu několika staletí. 
Až do dob první československé 
republiky v letech 1920-1930. 

Po rozdělení Běloruska v r. 1921 
mezi Polskem a  Sovětským sva-
zem političtí zástupci nezávislé 
Běloruské lidové republiky (pro-
hlášené samostatným státem 25. 
března 1918) také našli útočiště 
v demokratickém Československu. 
V Praze žili a posléze byli pohřbeni 
na Olšanském hřbitově prezidenti 
Krečeuski a Zacharka, a také pěvec 
Michas Zabejda-Sumicki, známý 
z milánské opery La Scala.

Bohužel,  velká aktivita bělorus-
kých studentů a politiků nestačila 
na pevné zakotvení v české společ-
nosti. Většina studentské mládeže 
se vrátila domů, do západního 
Běloruska, kde využila vzdělání, 
získané v Česku, pro posílení bělo-
ruského kulturního a  politického 
života a školství.

Ale vraťme se teď z minulosti na 
začátek 90. let 20. století. Oživení 
běloruského společenského života 
v  tomto období nejvíce pomohlo 
stěhování Rádia Svoboda z  Mni-
chova do Prahy. Zaměstnanci 
rádia, zkušení novináři a  intelek-
tuálové, se brzy dostali do vede-
ní běloruské komunity v  Česku. 
Zároveň sem ale začali přicházet 
poměrně početní mladí uprchlí-
ci z  Běloruska, hlavně po prvních 
represích nového prezidenta Lu-
kašenka. 

Bez ohledu na to, že běloruská 
menšina je v kraji jedna z nejmen-
ších (podle počtu příslušníků), má 
svého zástupce ve výboru pro ná-
rodnostní menšiny Karlovarského 
kraje, pana Alexeje Ružejnikova, 
jmenovaného hejtmanem kraje 
18. 12. 2008. Vyvíjí aktivní činnost  
v  rámci občanského sdružení IN-
TEGRA – spolek pomoci migran-
tům, sídlících v Karlových Varech.

Bratři Ružejnikovi jako zástupci běloruské menšiny během tradičních 
oslav dne národnostních menšin Karlovarského kraje, spojených s Hor-
nickým dnem na Starém náměstí ve městě Sokolov v 2013.

Zdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. Desítky - byli zranění a v  šoku. Prohledali jsme 

S E R I Á L  K R A J S K Ý C H  L I S T Ů

Běloruusovéu éé - přítéé tomnottto ost a aoo akkktivitaa ty v rety egionueg
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Je to událost, ke které dojde 

maximálně jednou za 100 

let. I taková slova zazněla při 

slavnostním otevření zrekon-

struovaného zámku v Ostrově, 

kterým byla završena patnác-

tiletá etapa obnovy barokních 

památek ve čtvrtém největším 

městě Karlovarského kraje. Od 

18. srpna píše zámek svou no-

vou kapitolu - slouží jako nové 

sídlo městského úřadu.

„Zrekonstruovaný zámek s  po-
hledovou zdí je třešničkou na dor-
tu patnáctileté obnovy památek 
v  historické části našeho města. 
Jeho rekonstrukce stála 177 milio-
nů korun. Převážnou část nákladů 
na rekonstrukci zámku jsme platili 
z městského rozpočtu, jen na vybu-
dování výstavních prostor nebo za-
střešení dvorany jsme získali pení-
ze z evropských fondů,“ informoval 
starosta města Pavel Čekan.

 V  Ostrově začali s  obnovou ba-
rokních památek v  centru města 
před patnáci lety. Začali klášter-
ním areálem, po něm následovala 
přestavba Paláce princů, v  jehož 
prostorách dnes sídlí knihovna. 

Samotný zámek byl v řetězci oprav 
a obnov poslední.

„Při rekonstrukci jsme narazili 
na řadu problémů, které vyplývaly 
z dodatečných úprav, provedených 
někdy na začátku 20. století nebo 
v  padesátých letech. Od problémů 
s  dřevokaznými houbami až po 
problémy s neodbornými stavební-
mi zásahy v 50. letech za použití ne-
kvalitních cihel. Velkou část zám-
ku jsme proto odezdívali a  velmi 
pracně sanovali. Dnes už je to ale 
loňský sníh. Věříme, že kvalita naší 
práce se v budoucnu projeví,“ řekl 
projektant a zhotovitel Anton Juri-
ca. Jak dodal,  zámek z velké části 
zrekonstruovali místní řemeslníci. 
„Toho si velmi vážím.“

Podle náměstka hejtmana Marti-
na Havla nebude nově zrekonstru-
ovaný zámek v Ostrově jen kvalit-
ním zázemím pro městský úřad 
a občany města. 

„Je třeba zdůraznit, že jde o  vý-
znamnou obnovu cenné památky, 
která společně s  Palácem princů 
a klášterním areálem tvoří unikátní 
architektonický soubor a další zají-
mavý cíl pro turisty,“ upozornil.                                  

                                      Václav Fikar

Radnice v Ostrově má 
novou adresu. Na zámku

Dne 11. července byl zrekonstruovaný zámek v historickém centru Ostrova 
poprvé otevřený veřejnosti, a to v rámci slavnostního Dne pro město Ost-
rov.                                                                                                                         Foto Václav Fikar

Příjemnější a hlavně bezpečnější 

bude jízda na kole z karlovarské 

části Doubí ke Svatošským ska-

lám. Mezi oběma místy totiž za-

čala výstavba cyklostezky, která 

povede přírodou podél Ohře. Na 

výstavbě spolupracují Karlovar-

ský kraj a město Karlovy Vary.

„Kraj podal žádost o fi nancování 
stavby cyklostezky do ROP Seve-
rozápad, město zase poskytlo pro-
středky na předfi nancování projek-
tu ve výši 32 miliony korun. Kraji 
se pak podařilo získat evropskou 
dotaci ve výši 85 procent celkových 
nákladů,“ uvedl náměstek hejtma-
na Petr Navrátil. 

Cyklotrasa povede od Doubského 
mostu levobřežní nivou na břehu 
Ohře. Dál bude pokračovat do uli-
ce U Brodu a místní částí Tašovice 
po částečně zpevněné komunikaci 
k  jižnímu konci zahrádkářské ko-
lonie. „V těchto místech cyklostez-
ka přejde po dřevěné lávce dlouhé 
přes 80 metrů na pravý břeh do 
Doubí, kde se napojí na stávající 
cyklotrasu, tedy ulici Svatošská,“ 
uvedl Navrátil. Nově vybudovaný 
úsek v délce 2,2 kilometru bude mít 
asfaltový povrch. Práce na výstavbě 
cyklostezky mají být hotovy v květ-
nu příštího roku. 

„Po dokončení trasy k Doubské-
mu mostu chceme navázat úsekem 
k Dvorskému mostu, což by umož-
nilo napojení na už hotovou stezku 
mezi nákupními centry Varyáda 
a  Kaufl and. V  současnosti řešíme 
majetkové vypořádání,“ upozornil 
primátor Karlových Varů Petr Kul-
hánek s tím, že o údržbu cyklostez-
ky od Doubského mostu do Svatoš-
ské ulice se bude starat město.

Z Doubí do Svatošek 
vyrůstá nová cyklostezka

Z  Doubí do turisticky vyhledáva-
ných Svatošských skal se bude šla-
pat bezpečněji.                   Foto V. Fikar

Karlovarský kraj v červnu 

zahájil kontroly kvality prací 

fi rem, které v regionu likvidují 

bolševník. S likvidací nepů-

vodní rostiny se v kraji začalo 

v květnu v rámci projektu 

„Omezení výskytu invazních 

druhů rostlin v kraji“, který je 

realizován s dotací z Operační-

ho programu životní prostředí 

(OPŽP). 

„Při přejímce prací jsme zjistili 
nedostatky například v  neúplné 
likvidaci rostlin nebo v nahraze-
ní chemické likvidace sečením. 
Proto jsme svolali koordinační 
schůzku zástupců kraje, dotče-
ných orgánů, dodavatelů i  tech-
nických dozorů. Firmy byly in-
formovány o nutnosti dodržovat 
projektem stanovené metodiky, 
diskutovali jsme o  možných 
sankcích a  o  dalších dopadech 
neplnění smluv. V současné době 
by již nikde neměly být k vidění 
odkvétající okolíky, pokud ano, 
musí být z  lokalit ihned odstra-
něny a  na vhodných místech 
spáleny nebo jinak likvidovány,“ 

uvedla manažerka projektu Len-
ka Pocová. Podle ní nedostatky 
vznikly zejména podceněním 
časové náročnosti prací a  místy 
nedostatečnou pečlivostí pracov-
níků při jejím provádění. 

Karlovarský kraj proto kontroly 
v tomto období ještě zintenzivní. 
„Do kontrol zapojíme i úředníky 
odboru životního prostředí kraj-
ského úřadu a důsledně budeme 
trvat na urychleném odstranění 
zjištěných problémů. Firmy na-
víc musí pracovat v  souladu se 
stanoveným harmonogramem. 
Nedodržování podmínek smlou-
vy nebude tolerováno,“ uvedl 
krajský radní Václav Jakubík. 
V  současnosti se pracuje také 
na likvidaci křídlatek a  zejména 
netýkavky žláznaté, která začíná 
odkvétat a tvořit semena.

V  rámci projektu je zajištěn 
i  monitoring vlivu na lokality 
vzácných a  ohrožených rostlin 
a živočichů, je zjišťováno znečiš-
tění vody a  půdy, připravovány 
metodické příručky a na podzim 
plánuje Karlovarský kraj konfe-
renci o projektu a průběhu prací.

Kraj zesílí kontrolu 
likvidace bolševníku
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Dlouhodobá intenzívní snaha 
o  vyjednání zvýšených úhrad pro 
Karlovarskou krajskou nemocni-
ci (KKN) od VZP ČR a  ostatních 
zdravotních pojišťoven konečně 
přináší výsledky. 

Na základě série jednání mezi 
vedením kraje a  zdravotními po-
jišťovnami o  navýšení úhrad za 
zdravotní péči, poskytovanou KKN, 
která probíhala již od začátku roku 
2014 a do kterého se postupně za-
pojilo i vedení nemocnice, je skuteč-
nost, že za 1. pololetí 2014 dostala 
KKN od zdravotních pojišťoven 

včetně kompenzace zdravotnic-
kých poplatků částku 16,7 milionu 
korun, kterou zahrnula do hospo-
dářského výsledku právě za květen 
a červen letošního roku.

Hospodářský výsledek KKN za 
měsíce květen a  červen 2014 tak 
není záporný, ale vlivem těchto 
doplatků kladný a to za 05/2014 + 
0,656 milionu korun a za 06/2014 
dokonce + 9,047 milionu. 

Vzhledem k  tomu, že do KKN 
ještě přiteče do konce roku 2014 
na základě dohod s  Karlovarským 
krajem 38 milionů korun formou 
závazku veřejné služby a  dalších 
16,8 milionu korun od zdravotních 
pojišťoven, lze očekávat mnohem 
příznivější konečný hospodářský 
výsledek krajských nemocnic za rok 
2014, než byl v roce předchozím. 

Navýšení úhrad je výsledkem po-
rovnání nákladů na poskytovanou 
zdravotní péči s úhradami od zdra-

votních pojišťoven, a  jasně se zde 
potvrdilo, že Karlovarská krajská 
nemocnice byla dlouhodobě ze stra-
ny zdravotních pojišťoven podfi -
nancována.  Na výši vykazovaných 
ztrát za poslední roky se také velmi 
negativně projevil dopad téměř li-
kvidačně nastavených úhradových 
vyhlášek ze strany minulého vedení 
Ministerstva zdravotnictví.  

Pro krajské nemocnice je velmi 
příznivou skutečností, že nové ve-
dení Ministerstva zdravotnictví 
si kritickou situaci nemocnic uvě-
domuje, a  že v  souladu se svými 
přísliby již nyní realizuje ve spolu-
práci se zdravotními pojišťovnami 
konkrétní opatření ke stabilizaci 
hospodaření nemocnic.  Je to dobrá 
zpráva pro občany kraje i zdravot-
nický personál nemocnic a  pevně 
věřím, že v této oblasti nyní dochází 
k obratu a situace nemocnic se bude 
i nadále zlepšovat.

Díky úsilí vedení kraje se zlepšuje 
hospodaření krajské nemocnice

Miloslav Čermák,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Touroperátoři, hoteliéři a  podni-
katelé v Karlových Varech si stěžují, 
že incoming z Ruska do ČR je pod-
statně slabší než dříve. V roce 2013 
navštívilo Českou republiku více 
než 474 000 ruských turistů. Celá 
naše země je u nich velmi oblíbena 
díky rozmanitosti nabízených pro-
duktů, ale zároveň jako přestupní 
a tranzitní místo, odkud se Rusové 
dostávají do dalších míst v Evropě. 

Praha je hlavní atraktivitou díky 
historii a  kultuře, následuje Zápa-
dočeský lázeňský trojúhelník, pře-
devším pak Karlovy Vary. V  sou-
časné době ale dochází v Karlových 
Varech k poklesu návštěvnosti (na-
příklad dle ředitele společnosti Bris-
tol Group a. s. Oldřicha Bokiše po-
klesly objednávky ubytování v letní 
sezóně o 7 %). Stručně jen některé 
příčiny:

- Víza – nepružnost ČR ve vízové 
politice. Řešením může být vydává-

ní multivíz, zkrácení doby pro vy-
dání víza apod. 

- Devalvace rublu, čímž se pro Ru-
sy zdražují pobyty. 

- Vztahy mezi Ruskem, Ukraji-
nou a EU.

- Nevhodná prohlášení některých 
politiků v době krize na Krymu

Dalším problémem jsou pro rus-
kou klientelu informace o  České 
republice. Nikdo z  našich politiků 
zatím nevydal jasné prohlášení, že 
na každého turistu, hosta či pacien-
ta čekáme a vítáme jej, že se v naší 
zemi může cítit bezpečně a  nikdo 
nebude pronásledován. Pokud 
bychom se vlastní liknavostí v  ko-
munikaci a neopatrností připravili 
o tento segment hostů, v brzké době 
by někdo naši pozici na ruském tr-
hu obsadil. Naopak je třeba využít 
toho, že jsme velmi známou desti-
nací a je nutné tuto pověst neustále 
udržovat a  obnovovat nabídkou 
nových zajímavých produktů.

Karlovarský kraj se pravidelně 
prezentuje na veletrzích cestovního 
ruchu v Rusku a v celé řadě postso-
větských republik, značné fi nanční 
prostředky jsou věnovány na re-
klamu, propagaci prostřednictvím 
famtripů a  presstripů, kde říkáme 
„Přijeďte k  nám“. Hejtman Karlo-

varského kraje Josef Novotný vyna-
kládá velké úsilí na provedení změn 
při vydávání víz pro ruské občany 
počínaje dopisy ministrům až po 
osobní jednání jak s ministrem vni-
tra, tak s  ministrem zahraničních 
věcí.

Hotely v lázeňských městech i leti-
ště v Karlových Varech jsou dlouho-
době orientovány na ruskou klien-
telu a z této reality musíme vychá-
zet. Všichni si snad uvědomujeme, 
že je to lázeňství a cestovní ruch, co 
občany v našem kraji převážně živí. 
Přesto se před zahájením fi lmového 
festivalu na reklamních plochách 
objevily plakáty s  xenofobními vý-
pady proti ruským turistům: „Pozvi 
Rusa do domu, ukradne ti vlast!“ 

Autor tak poškodil a narušil prá-
ci všech, kteří se cestovním ruchem 
zabývají. Bez živého cestovního 
ruchu budou Karlovy Vary jen 
městem s  teplou vodou a  tisíce li-
dí přijde o  obživu. A  nedělejme si 
iluze, že by se „výpadek“ ruských 
hostů dal nahradit jinou klientelou, 
jiným způsobem. Rusové jsou naši-
mi tradičními hosty a měli bychom 
se k nim chovat slušně jako ke všem 
ostatním turistům.

Úbytek ruských lázeňských hostů 
je pro náš kraj značný problém

Edmund Janisch,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Letošní prázdniny dětem defi ni-
tivně končí. Zatímco rodiče obsta-
rávají žákům školní potřeby, nebo 
se právě vracejí ze společné dovole-
né. Někdo ze zahraničí, jiní třeba 

z jižní Moravy, komu jak peněžen-
ka umožnila. Tropických dnů o le-
tošních prázdninách bylo poskrom-
nu, příležitostí k  opravdovému 
koupání také nebylo příliš. Věřím, 
že i přesto budete na léto vzpomínat 
jako na období plné dobré nálady.  
Mnozí z nás určitě prožili nádherné 
letní večery při posezení s přáteli. 

Doufám, že si i  rodiče v  letním 
období našli čas na odpočinek a za-
vzpomínat na vlastní dětství, kdy 
si třeba kupovali pravou točenou 
zmrzlinu vyrobenou ze smetany, 

nebo dychtivě pili žlutou limonádu 
Broňu, žvýkali Pedro nebo tyčinku 
Deli.

Šumák a  Vitacit byly vítaným 
osvěžením v parných dnech. Stejně 
tak jako vy s nostalgií vzpomínáte 
na své dětství. Pamatujte, že i vaše 
děti by měly v budoucnu mít na co 
vzpomínat. 

Jakmile bude ve škole slyšet první 
zvonění, všem žákům i  jejich ro-
dičům nastávají nové povinnosti. 
Prvňákům proto přeji úsměv ve 
tváři a hodnou paní učitelku. 

Léto nám uběhlo jako voda
Marian Odlevák,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

I v tomto roce Karlovarský kraj 

podpoří místní podnikatele 

prostřednictvím Inovačních 

voucherů. Letos je to již třetí 

ročník, což svědčí o úspěšnosti 

programu. 

„Karlovarský kraj chce prostřed-
nictvím tohoto programu přispět 
k navázání kontaktů a dlouhodo-
bé spolupráci mezi soukromým 
sektorem a výzkumnými týmy 
na vysokých školách. Vyšší míra 
inovací povede k větší konkuren-
ceschopnosti regionálních firem 
a tím i k lepším ekonomickým 
výsledkům kraje,“ uvedl Petr Na-
vrátil, náměstek hejtmana pro re-
gionální rozvoj. 

Nejčastěji žádají o inovační vou-
chery firmy z oboru stavebnictví 
nebo výroby stavebních hmot již 
od vzniku programu v roce 2012. 
Jednou z menších firem, kte-
rá byla v předchozích ročnících 
podpořena, je i karlovarská firma 
KESSL spol. s r.o., která nabízí 
stavebniny pro realizační stavební 
firmy i drobné kutily a je součas-
ně i tradičním výrobcem omítek, 
tmelů a nátěrů pro stavebnictví. 

Aby své služby mohla firma 
KESSL nejen udržet, ale dokon-
ce i zlepšit, potřebovala provést 
optimalizaci složení a vylepšení 
některých vlastností fasádních 
barev, které tvoří významnou část 
jejího sortimentu. Po posouzení 
žádosti o voucher se hodnotitelé 
i odborná komise shodli na tom, 

že se jedná o velmi kvalitní pro-
jekt a firmě byl schválen voucher 
v hodnotě 162 tisíc korun. Pro 
tento projekt bylo zapotřebí kom-
plexního posouzení vlastností 
výrobků a jejich porovnání s kon-
kurenčními. Firma se dohodla 
a voucher uplatnila na spolupráci 
se zkušeným týmem odborníků, 
který má k dispozici Ústav tech-
nologie stavebních hmot a dílců 
fakulty stavební VUT v Brně. 
Výsledkem byla nejen inovační 
úprava receptur barev, ale i sníže-
ní nákladů na jejich výrobu.

Firma byla podpořena poprvé 
v roce 2012, kdy se přesvědčila, 
že Inovační vouchery jsou jedno-
duchým nástrojem na podporu 
spolupráce firem a výzkumných 
institucí. „Důvodem, proč jsme 

již podruhé podali žádost o ino-
vační voucher, byly velmi pozi-
tivní výsledky spolupráce v rámci 
projektu v roce 2012, kdy se nám 
potvrdilo, že Inovační voucher je 
vhodná příležitost pro zkvalitnění 
naší výroby stavebních hmot a vy-
zkoušení řešení problémů společ-
ně s výzkumníky,“ říká jednatel 
firmy KESSL, spol. s r.o. Roman 
Zvolský. V tomto roce je hlavním 
cílem projektu zlepšit nejdůleži-
tější vlastnosti malířských nátěrů 
jako jsou kryvost, otěr za sucha 
a bělost. 

Další úspěšné ukončené projek-
ty inovačních voucherů z let 2012 
a 2013 jsou zveřejněny na webu 
Karlovarské agentury rozvoje 
podnikání www.karp-kv.cz pro 
inspiraci dalším žadatelům.

Jak využili inovační vouchery
K A R L O V A R S K Ý  K R A J  P O D P O R U J E  V Ý Z K U M  F I R E M

Zrevitalizovaný levý břeh 

v chebském Poohří, nové re-

gionální vlaky, nové dopravní 

terminály v Chebu a Marián-

ských Lázních a další. Život na 

Chebsku už pomohly zkvalitnit 

a zkrášlit stovky milionů korun z  

Evropské unie, které žadatelům 

poskytl Regionální operační 

program (ROP) Severozápad. 

„Přesvědčili jsme se, že realizo-
vané projekty jsou funkční a dobře 
slouží veřejnosti. Přinesly nejenom 
zlepšení služeb, například pro ces-
tující, a zkvalitnění podmínek pro 
oddych a  sportování, ale přispěly 
také ke zlepšení prostředí v  obou 
blízkých  městech,“ uvedl Petr Na-
vrátil.

ROP Severozápad představil 
úspěšné projekty na Chebsku

U příležitosti Dne evropského 

dědictví se na statku v Milíkově 

u Chebu uskuteční Den ote-

vřených dveří - s benefi čním 

koncertem a slavností řemesel 

a lidové kultury.

V  rámci Dne evropského dědic-
tví (EHD - European Heritage Da-
ys) bude tato památka v  Milíkově 
(u  silnice mezi Chebem a  Mari-
ánskými Lázněmi) zpřístupněna 
veřejnosti a  kromě jarmarku na-

bídne návštěvníkům i  vystoupení 
folklorních souborů SPaT Dyleň, 
Stázka z Teplé a dalších.

Akci pořádá Karlovarský kraj ve 
spolupráci s  chebským muzeem. 
Dne 13. září.

Slavnost na statku v Milíkově

Náměstek hejtmana a zároveň předseda Regionální rady ROP Severozá-
pad Petr Navrátil (vlevo) seznamuje pozvané hosty s úspěšně realizovaný-
mi projekty ROP Severozápad na Chebsku, konkrétně v Chebu a Marián-
ských Lázních. Na snímku je zrevitalizovaný levý břeh Ohře v Chebu.   
                                                                                                                         Foto Václav Fikar        
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Dovolte mi, abych vás srdečně 
pozval do nově zmodernizovaných 
prostor sklárny Moser. Rozšířené 
Návštěvnické centrum Moser na-
bízí exkurze do sklářské hutě, kde 
zažijete pravou atmosféru výroby 

křišťálu, ucítíte vůni vypalovaných 
dřevěných forem, dýchne na vás 
více než 155letá atmosféra historie 
sklárny. Světoznámé kolekce Moser 
si můžete prohlédnout v  největší 
expozici sklářského Muzea Moser, 
které je součástí prohlídkového 
okruhu. 

Modernizací prošla také prodejní 
galerie, kde můžete zakoupit uni-
kátní nápojové kolekce, dekorativ-
ní předměty i umělecké rytiny. Pro 
návštěvníky je otevřená nová kavár-
na s pohledem na náměstí Ludwiga 
Mosera dekorované křišťálovými 
plastikami z  dílny sklářských mis-
trů. Těšíme se na vaši návštěvu, a to 
každý den od 9 do 18 hodin. Více 
informací o sklárně Moser na: 

www.moser-glass.com 
Richard Ullisch, 

ředitel pro obchod 
a marketing sklárny Moser

Sklárna MOSER
proměňuje své okolí

V Jáchymově, Karlových Varech 

a v Chebu se momentálně konají 

výstavy, které nezávisle na sobě 

nechávají nahlédnout pod po-

kličku dob dávno minulých. 

Obdivovatelé lázeňských archi-
tektonických skvostů by si roz-
hodně neměli nechat ujít návštěvu 
Galerie Vřídelní kolonády v Karlo-
vých Varech, kde se koná výstava 
nazvaná „Francouzské vlivy v čes-
ké lázeňské architektuře“. Tuto 
výstavu, která potrvá do 30. září, 
připravilo odborné pracoviště Ná-
rodního památkového ústavu.

Do 2. 11. bude v prostorách Mu-
zea Cheb k vidění unikátní výsta-
va, která zavádí návštěvníky do do-
by před rokem 1860, kdy po cestách 
putovali vandrující tovaryši a v uli-
cích měst visely nápadité vývěsní 
štíty cechovních mistrů. Výstava 
se jmenuje „Řemeslo má zlaté dno“.

Na stříbrnou horečku zase láká 
Královská mincovna v Jáchymově, 
která připravila výstavu nazvanou 
„Stříbrná horečka - volání hor“. 
Návštěvníky mimo jiné zaujmou 
figuríny inspirované kresbami 
Georgia Agricoly. Výstava potrvá 
do 29. září.

Výstavy představují minulost regionu

V pátek 20. června se na karlovarském letišti, u příležitosti Dne 

otevřených dveří letiště Karlovy Vary, uskutečnil dětský den, 

který pořádala vydavatelská a reklamní společnost MEDIA a.s. 

Na letiště dorazilo zhruba 4000 návštěvníků... Den otevřených 

dveří se konal v rámci 10. výročí převodu letiště Karlovy Vary 

z majetku státu do majetku Karlovarského kraje.

Dětský den na letišti 
v Karlových Varech

Tady všude byl... Kdo? Johann 

Wolfgang Goethe. Po jeho 

stopách se vydali karlovarští 

rotariáni, za podpory Karlovar-

ského kraje a města Nejdek, 

s občanským sdružením JoN 

– Jde o Nejdek a obce Anděl-

ská Hora s jejím občanským 

sdružením. 

Po červnové slavnosti na An-
dělské Hoře, kde byla odhalena 
pamětní deska připomínající 
četné návštěvy J. W. Goetha 
v magické krajině kolem roman-
tického hradu Engelhaus, vás 
tentokrát zveme do Nejdku, kam 
slavný básník, spisovatel a  dra-
matik, ale také geolog a botanik 
zavítal dvakrát v srpnu 1786.

Slavnostní odhalení pamětní 
desky s  portrétem J. W. Goetha 
se uskuteční 30. 8. v  10 hodin 
u polikliniky v Nejdku, naproti 
žulové skále s  dochovalou ro-
mánskou Hradní věží. 

Goethe si načrtl tuto okouz-
lující nejdeckou dominantu při 
cestě ze saského Schneebergu 
do Karlových Varů. V  jednom 
z  dopisů své tehdejší milence 
Charlottě Steinové kresbu poslal. 
Píše: Celý den pršelo a skálu s vě-
ží jsem bez pomoci duchů kreslil 
z naproti stojící kůlny. Mám vel-
kou radost, že Ti kresbu mohu 
zaslat...

Poblíž pomníku bude zasazen 
unikátní strom ginkgo biloba, 
jehož listy vkládal Goethe do 
dopisů přátelům. Dub a  lípa, 
symbolické národní stromy jako 
Stromy porozumění, budou při 
této příležitosti vysazeny opodál, 
při silnici na Nové Hamry. Reli-
éf s  podobiznou básníka zhoto-
vil nejdecký výtvarník Heřman 

Kouba, mj. autor Nejdecké kří-
žové cesty.

Jako doprovodný program je 
návštěvníkům slavnosti nabí-
zena výstava výtvarných prací 
žáků základních škol a umělecké 
školy v  Nejdku v  galerii Zelená 
sedma v předsálí místního kina.

Pro slavnostní hosty je ve vel-
kém sále kina připraveno pásmo 
z  myšlenek a  životních příbě-
hů J. W. Goetha v  podání Jitky 
Molavcové a  Alfreda Strejčka. 
V  hudební části programu vy-
stoupí sopranistka Jitka Šulková 
a klavírista Aleš Vítek s výběrem 
sonát a písní spjatých s J. W. Goe-
them. Slavnostní dopoledne do-
plní krátká přednáška o Mistro-
vi. Pro organizátory a  sponzory 
jsou také připraveny pamětní lis-
ty, jejichž autorem je karlovarský 
výtvarník Petr Strnad.

Projekt byl podpořen hejtma-
nem Karlovarského kraje, obcí 
Andělská Hora, městem Nejdek, 
krajanským sdružením Glück 
auf Augsburg, Česko-německým 
fondem budoucnosti a  Rotary 
kluby Annaberg a Weimar.

Putování po Goethových sto-
pách pokračuje 27. 9.  ve Svatoš-
ských skalách.

Rotariáni odhalí v Nejdku 
pamětní desku Goethovi

Usazování monolitu, na kterém bude umístěna pamětní deska.

Goethova kresba Hradní věže na 
skále v Nejdku.

Díky vyjednávání Karlovarského 

kraje se zdravotními pojišťov-

nami se začíná blýskat na lepší 

časy v hospodaření Karlovarské 

krajské nemocnice (KKN). Úhra-

dy od pojišťoven za první půl-

rok letošního roku významně 

vzrostly, za měsíc květen a čer-

ven tedy mohla vykázat kladný 

ekonomický výsledek.

Konkrétně za první pololetí roku 
2014 dostala Karlovarská krajská 
nemocnice od zdravotních pojiš-
ťoven včetně kompenzace zdra-
votnických poplatků celkem 16,7 
milionu korun. To se projevilo na 
hospodářském výsledku k  30 6., 
který činí okolo -16 milionů korun, 
což je třikrát méně než v 1. pololetí 
roku 2013. Kraj počítá s tím, že by 
KKN měla ve 2. pololetí dostat na-
výšené úhrady od pojišťoven, tedy 
16, 8 milionu korun.

Hospodaření 
KKN se zlepšilo

P R O D E J   S L E P I Č E K 
firma Dráb opět PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN 
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant - černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. 

Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149 -180 Kč/ks dle stáří. 
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!

Prodej v sobotu 27. září a 25. října  2014
Horní Slavkov, restaurace U Karkulky, 14.00 hod.

Loket, čerpací stanice EuroOil, 14.20 hod.
Sokolov, vlak. nádraží, 15.15 hod

Habartov, autobus. nádraží, 15.50 hod.
Cheb, Selka - Cheb, 17.10 hod.

Prodej ve čtvrtek 11. září a 9. října   2014
Cheb, Selka - Cheb, 16.15 hod.

Prodej v neděli 21. září a 19. října  2014
Cheb, Selka - Cheb, 12.30 hod.

Františkovy Lázně, vlak.nádraží, 13.20 hod.
Skalná, u pošty, 13.55 hod.

Prodej v neděli  21. září a 19. října  2014
Děpoltovice, u obchodu, 11.00 hod.

Nejdek, vlak. nádraží, 11.40 hod.
Černava, u Obec.úřadu, 12.20 hod.

Oloví, nádraží ČD, 13.20 hod.
Krajková, u kostela, 13.40 hod.

Josefov, u autobus. zastávky, 13.55 hod.
Sokolov, vlak. nádraží, 14.30 hod.

Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod. 
tel.: 6015 76 270, 606 550 204, 728 605 840 

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

Vstupné dobrovolné,  losování  o  ceny pro zdraví ! ! !

Klub zdraví ENERGY pořádá dne 28. 8. 2014 ve společenské místnosti 
Centra sociální pomoci, Kamenná 40, Cheb, 

besedu s MUDr. Haltmarem, gynekologem, na téma
ŽENA, ZDRAVÍ, PREVENCE

Tentokráte se zaměří na velmi diskutované téma - karcinom děložního 
čípku a jeho PREVENCE. Na besedě se dozvíte všechny dostupné 
informace ohledně tohoto obávaného onemocnění, důležitost 

screeningu (nové možnosti), kdy a v jakých případech je ještě možná 
přírodní či doplňková léčba, jak se chránit před tímto onemocněním, 

zodpovězení dotazů, možno i individuálně. Začátek od 17 hodin.

Tradiční Kraslický jarmark proběhne 
v sobotu 30. srpna. Program je připra-
ven do zahrady Domu kultury Kraslice 
a Free Clubu Kraslice a na náměstí T. G. 
Masaryka včetně přilehlých prostor. Na 
jarmarku nebudou chybět stánky řeme-
slníků, stánky s občerstvením a  stánky 
s různým zbožím. Celý program je zve-

řejněn na plakátovacích plochách a we-
bu Městské knihovny Kraslice. V letoš-
ním roce se v rámci programu Kraslic-
kého jarmarku představí nejen několik 
hudebních kapel různých žánrů, ale tře-
ba i Skupina historického šermu Z Dra-
hšperka a sdružení Boiové a Fergunna.  
Více již na www.mk-kraslice.cz

Kraslický jarmark 2014

N O V Ě  O T E V Ř E N Á  K A V Á R N A

CAFÉ MOSER
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Navštivte moderní kavárnu „Café Moser“, která byla vybudována v prostoru 
Návštěvnického centra. Hostům nabízíme příjemné posezení nejenom v interiéru kavárny, 

ale i na letní terase s výhledem na náměstí Ludwiga Mosera a křišťálové plastiky 
s fontánou. Lahodná káva a domácí koláče Vám jistě  zpříjemní Vaši návštěvu sklárny Moser. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Otevřeno 7 dní v týdnu 9:00 - 18:00 hodin

Kpt. Jaroše 46/19, 360 06  Karlovy Vary
Tel.: +420 353 146 132, museum@moser-glass.com

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM SKLÁRNY MOSER
EXKURZE  SKLÁŘSKÉ MUZEUM  PRODEJNÍ GALERIE  CAFÉ MOSER
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Neobdrželi jste váš měsíčník? 

Kontaktujte nás na tel. čísle 739 544 445 a my vám ho rádi doručíme.

Získal šest extraligových titulů 

a dlouho působil v nejlepším 

domácím klubu současnosti Čes-

kých Budějovicích. Přesto akcep-

toval nabídku nováčka nejvyšší 

soutěže VK ČEZ Karlovarsko. 

„Bude to velká změna oproti 

mému předchozímu angažmá, 

těším se, že budu součástí nově 

vznikajícího družstva,“ prohlásil 

třiatřicetiletý Michal Sukuba. 

Co očekáváte od nového extrali-
gového angažmá?

Bude to pro mě nová výzva v no-
vém prostředí. Chci se „poprat“ 
o místo v sestavě a strávit na hřišti 
víc času než v loňské sezoně.

Není to krok do neznáma, když 
jste z mistrovského týmu přestou-
pil do nově vzniklého klubu?

Bude to určitě velká změna oproti 
mému předchozímu angažmá. VK 
ČEZ Karlovarsko je nově vznikající 
družstvo a já se těším, že budu jeho 
součástí a snad i oporou.

Nakolik je pro Vás výhodou, že 
dobře znáte trenéra Broma, hrají-
cího šéfa klubu Novotného či sme-
čaře Rojase?

Trenéra i šéfa klubu znám dlouho 
a  výhodou je, že víme, co od sebe 
můžeme očekávat. Jejich pozice 
v klubu hrála důležitou roli při mém 
rozhodování o  přestupu. S  Andym 
jsem hrál dva roky v  Budějovicích 
a na hřišti i v šatně jsme si rozuměli.

V  Českých Budějovicích jste pl-
nil i  roli kapitána. Jakou úlohu 
převezmete v Karlovarsku? 

Jak znám trenéra Broma, tak si 

bude určitě chtít s každým hráčem 
promluvit a nastíní mu jeho pozici 
v družstvu, co od něj očekává a  ja-
kou roli by měl plnit. Zatím vím, že 
budu patřit k těm starším hráčům.

Karlovarský extraligový tým bu-
de úzce spojen s družstvy mládeže. 
Vy budete začínajícím volejbalis-
tům vzorem i  v  rámci společných 
tréninků a dalších aktivit. Jak vní-
máte tuhle stránku volejbalového 
života?

Tyhle aktivity vnímám velmi po-
zitivně a jako součást naší práce. Jde 
o předávání zkušeností a rad při tré-
nincích, jak se posunout dál v her-

ních dovednostech apod.

Jak budete řešit bydlení a vůbec 
rodinný život?

Bydlení momentálně řeším s  po-
mocí klubu. Dceři byl na začátku 
června rok, tak se nás školka zatím 
netýká. Holky se ke mě v  průběhu 
srpna připojí a  na společný život 
v novém městě se moc těšíme.

Co víte o Karlových Varech a ce-
lém karlovarském regionu?

Jsou největší lázeňské město pro-
slulé zejména fi lmovým festivalem, 
Becherovkou, Mattoni a  víc Vám 
povím za rok.

KRAJSKÝ ÚŘAD Karlovarského kraje (Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary)                                                                     
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Snad budu oporou týmu,
říká blokař Michal Sukuba

Na konci července se v chebském Poohří, na atletickém stadionu, který proslul svým zlatým ová-

lem, uskutečnil 34. ročník Velké ceny města Chebu v atletice. A stejně jako vloni byl i tento mítink 

skvěle obsazený. 

Vedle mnoha atletických nadějí se ho zúčastnily i některé hvězdy světové atletiky, především pak 

mistryně světa a olympijská medailistka Zuzana Hejnová, bývalý mistr světa na stovce a olympijský 

medailista Kim Collins (Svatý Kryštof a Nevis), jamajský sprinter Sheldon Mitchell nebo slovenská 

šampionka Lenka Kršáková. A díky jejich výkonům padaly na zlaté dráze v Chebu rekordy...     

Velkou cenu Chebu 2014
ozdobili Collins a Hejnová

I když se světová šampionka Zuzana Hejnová vrátila v Chebu na atletický ovál po zranění, na netypické trati 
300 m přes překážky suverénně zvítězila, když zaběhla letošní nejlepší český čas 39.98 sec.! Za mohutného 
popovzbuzování chebského publika.

Sprinterský souboj Jamajčana Sheldona Mitchella (vlevo) a Kima Collinse, který si vloni Cheb zamiloval, byl oz-
dobou letošního ročnku Velké ceny Chebu. Oba se utkali na tratích 60 a 150 metrů, na tomto snímku Václava 
Fikara se rozcvičují před závodem.

                                                                                                                                                                                                              Foto Václav Fikar

MICHAL SUKUBA
· Narozen: 29. 6. 1981 v Olomouci
· Výška: 198 cm
· Post: blokař
· Kariéra: UP Olomouc, VK Dukla Liberec, VK Opava, VK Jihostroj České Budějovice
· Úspěchy: 6 x mistr extraligy, 3 x vítěz Českého poháru, vítěz Československého poháru

FK Baník Sokolov odstartoval 

v srpnu svou již 9. sezonu 

ve druhé nejvyšší soutěži. 

Zásadní novinkou, která se 

během letní pauzy fotbalistů 

Baníku přímo dotkla, je změ-

na hlavního trenéra. Na tento 

post byl ještě před začátkem 

přípravy jmenován bývalý 

ligový fotbalista Daniel Šmej-

kal.  

Šmejkal přišel do Sokolova od 
slávistické juniorky, se kterou 
získal mistrovský titul. 

Kromě hlavního trenéra má 
však Baník i  nového trenéra 
brankářů, kterým je Stanislav 
Vahala, jenž v první lize odchy-
tal přes 300 zápasů (mimo jiné 
i  v  dresu Chebu) a  dvakrát vy-
hrál domácí pohár. 

Trenér Daniel Šmejkal bě-
hem přípravy na nový soutěžní 
ročník částečně obměnil kádr. 
Odešli: Došlý, Glaser, Hruška, 
Ivasko, Krbeček, Kuzmano-
vić a  Tůma. Naopak své místo 
v  týmu si vybojovali brankář 
Belaň (Střížkov), obránce Ku-
calas (Sparta), záložníci Pouček 
(Sparta), Ouedraogo (Dukla), 
Benda (farma K. Vary), Kravar 
(dorost U19) a  také útočník 
Červenka (Slavia). 

Obměny ve 
fotbalovém 
Baníku

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

15.00  - 18.00
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