Program motivuje
venkov k aktivitě

Reprezentaci nikdy
v životě neodmítnu

Budoucí jezero už
plní voda z Ohře

Karlovarský kraj poskytuje
v Programu obnovy venkova nejvyšší průměrnou
dotaci žadatelům v ČR. Malé
obce to umějí ocenit.

Velký rozhovor s hráčem
vítězného týmu Ondřejem
Němcem o překvapivém
obratu na mistrovství světa
v hokeji.

Bývalý povrchový důl Medard-Libík se se do tří let
změní ve velké jezero. Šéf
Sokolovské uhelné prozradil
svou vizi jeho využití.
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K desátému výročí svého vzniku chystá Karlovarský kraj řadu akcí. Informace o nich doprovázíme v Krajských listech
logem, které vytvořila studentka SPŠ sklářské a keramické K.
Vary Nguyen Le Viet Thuong.

pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Pět nově zvolených poslanců z kraje se shodlo,
dokončení R 6 si všichni dali za svůj hlavní úkol
V polovině května byla zahájena stavba dalšího úseku
rychlostní komunikace R 6 z Bošova do Lubence. Jen pár
dní poté však ministr dopravy představil dokument, podle
kterého má být budování čtyřproudé silnice z Karlových
Varů do Prahy zařazeno mezi stavby s nejnižší prioritou.
To by její dokončení odsunulo až do roku 2025.

Milí čtenáři,
Chtěl bych nejprve poděkovat
Vám všem, kteří jste letos přišli
k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Karlovarský
kraj sice bude mít v následujícím
volebním období opět jen pět poslanců, ale o to víc se budeme snažit, aby byl náš hlas ve sněmovně
slyšet.
Určitě už víte, že od 15. června kraj přestal vracet uhrazené regulační poplatky v nemocnicích v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu, ve všech lékárnách
na území regionu a v LDN Nejdek.
K tomuto rozhodnutí nás vedl tlak
Evropské komise, která jasně řekla, že se poplatky musejí vracet
všem občanům nebo nikomu.
Poté, co proplácení poplatků
zrušil Pardubický kraj, musely se
podle toho zařídit ostatní regiony,
aby nedávaly záminku Evropské
komisi k dalším krokům. Snažili
jsme se, abyste informaci o ukončení proplácení poplatků dostali
co nejdřív a měli dostatek času na
vypořádání Vašich nároků.
Blíží se doba prázdnin a dovolených. Ať už je budete trávit v našem kraji, kde je spousta nádherných a málo známých míst, nebo
se vydáte do zahraničí, přeji Vám,
abyste zapomněli na pracovní povinnosti a všední starosti, pořádně
si odpočinuli a měli čas na rodinu
i sami na sebe.
Váš hejtman Josef Novotný

Hejtman Josef Novotný proto už
týden po volbách pozval své budoucí
parlamentní kolegy zvolené v Karlovarském kraji na schůzku, na které
bylo dokončení R 6 hlavním tématem.
S průběhem prvních rozhovorů byl
iniciátor schůzky spokojen, ale také si
posteskl. „Všichni jsme si řekli, že co
týče R 6, potáhneme za jeden provaz.
Bohužel přišlo málo lidí k volbám,
takže poslanců za tento kraj je zase jen
pět. A to je na prosazení zájmů kraje
málo. Takže se budeme muset spojit s poslanci dalších krajů, zejména
ústeckého a středočeského, aby nám
pomohli,“ poznamenal hejtman.
Na potřebě včasného dokončení
rychlostní komunikace do Prahy se
noví poslanci shodli bez ohledu na
stranickou příslušnost. Jan Bureš
(ODS) dokonce řekl: „Netvoříme
vládní koalici, ale koalici pro R 6.“
Společný postup bude nutný, protože Strategie výstavby a financová-

ní dopravní infrastruktury ministra
dopravy Gustáva Slamečky navrhuje
přeřadit dostavbu rychlostní komunikace R 6 mezi stavby s nejnižší prioritou, z nynějšího prvního až do třetího
„koše“. To by dokončení R 6 posunulo
nejméně o deset let.
Dokument hned po jeho zveřejnění
odsoudili společně představitelé samosprávy, zaměstnavatelů a odborů
sdružení v Radě hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje.
„Předsednictvo tripartity Karlovarského kraje považuje zařazení dostavby rychlostní silnice R 6 mezi stavby
s nejnižší důležitostí a s možným dokončením prací v roce 2025 v tomto
dokumentu za zcela bezprecedentní
útok na zájmy Karlovarského kraje.
V případě přijetí této koncepce by se
Karlovarský kraj stal jediným krajem
zcela odříznutým od hlavního města
a od napojení na další dálniční síť,“
uvedli ve svém prohlášení. Zároveň

Nově zvolení poslanci při prvním vzájemném setkání na krajském úřadě (zleva): Jan Bureš (ODS), Rudolf
Chlad (TOP 09), Jana Suchá (VV), Pavel Hojda (KSČM) a Josef Novotný (ČSSD)
Foto KL
vyzvali budoucí vládu, poslance a senátory, aby podnikli veškeré potřebné
kroky k zachování priority stavby.
Z trasy R 6 jsou zatím dokončeny úseky od Chebu ke Kamennému
Dvoru, průtah Karlovými Vary a úsek
mezi Prahou a Novým Strašecím. Letos v červnu skončí práce mezi Tisovou a Kamenným Dvorem a Novým

Sedlem a Jenišovem. Do konce října
2011 předají stavbaři úsek Sokolov Tisová, už v dubnu 2011 má být průjezdná alespoň polovina mostu přes
Ohři u Starého Sedla. Celý úsek Sokolov - Nové Sedlo a tím i trasa Cheb Karlovy Vary se otevře v dubnu 2012.
Zhruba čtyřkilometrová trasa mezi
Bošovem a Lubencem, jejíž stavba

byla oficiálně zahájena minulý měsíc,
bude stát zhruba dvě miliardy korun
a má být dokončena v polovině roku
2013. Zhotovitelem stavby je sdružení
firem Eurovia CZ, Geosan a AZ Sanace. Pro letošní rok je na stavbu k dispozici kolem 70 milionů korun. Nový
úsek má navazovat na obchvat Lubence, jehož stavba se nyní připravuje.

Kraj od 15. června už nevrací pacientům uhrazené regulační poplatky
Karlovarský kraj přestal od 15. června proplácet regulační poplatky v Karlovarské krajské nemocnici, LDN Nejdek a lékárnách na
území regionu. O jednotném postupu rozhodla po volbách asociace hejtmanů.

„Nechceme kraj dále vystavovat tlaku ze
strany Evropské komise, která řekla, že poplatky se musejí proplácet buď všem občanům, nebo nikomu. Poté, co vracení poplatků
zrušil Pardubický kraj, musely se podle toho

zařídit ostatní regiony, aby nedávaly Evropské
komisi záminku k dalším krokům,“ vysvětlil
hejtman Josef Novotný.
Vloni kraj vyplatil lidem formou daru na
úhradě regulačních poplatků 20,2 milionů

korun. Na tent rok měl připraveno v rezervách 30 milionů.
Letos od počátku roku do konce dubna kraj
proplatil 3,8 milionu korun. Připraveno bylo
celkem 20 milionů korun.

Začala stavba tří nových úseků cyklostezky Kraj koupí pro záchrannou
službu pět nových sanitek

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
lze žádat na adrese andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

Cyklostezka Ohře bude brzy průjezdná po celé délce řeky v Karlovarském kraji. Podrobnosti o hotových úsecích přináší krajský cykloportál www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/
Foto KL
Do roka se budeme moci projet na
kole podél Ohře z Pomezí nad Ohří až
do Dalovic za Karlovými Vary. Prvního června byla v Nebanicích slavnostně zahájena stavba tří dosud chybějících úseků na Chebsku a Sokolovsku.
V rámci projektu Cyklostezka Ohře je
nechá zbudovat Karlovarský kraj.
„Podařilo se nám získat dotaci z Regionálního operačního programu
Severozápad ve výši 128 milionů korun na výstavbu úseků z Chocovic do
Kynšperka nad Ohří a průjezd městy
Sokolov a Loket,“ uvedl během slav-

nostního zahájení stavby hejtman
Karlovarského kraje Josef Novotný
s tím, že celková délka nových úseků
je 13,5 kilometru.
Náklady na stavbu dosáhnou 133,9
milionu korun, z toho dotace z ROP
Severozápad činí 85 % celkové částky.
Po 7,5 % uhradí kraj a stát ze svých
rozpočtů. Stavbu provede sdružení
Cyklostezka Ohře - ALGON a bss
BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST.
„Dokončení všech tří nových úseků je
naplánováno na květen 2011,“ upřesnil náměstek hejtmana Petr Navrátil.

První z budovaných úseků o celkové
délce 9 km vede z Chocovic přes Vokov a Vrbovou do Nebanic, prochází
přes Mostov do obce Dobroše, kde se
napojí na loni dokončenou cyklostezku Kynšperk - Sokolov.
Druhý úsek v délce 1,2 km - průjezd
Sokolovem - začíná u tzv. Krejcarovy
lávky přes řeku Ohři. Vede po pravém
břehu řeky směrem k náměstí, podchází silniční most k lávce přes řeku,
kde naváže na již hotovou cyklostezku centrem města, a bude pokračovat
okolo budovaného dopravního terminálu do Královského Poříčí.
Třetí úsek - průjezd městem Loket bude dlouhý 3,5 km. Je pokračováním
stávající cyklostezky z Královského
Poříčí. Povede pod mostní konstrukcí, ulicí Nádražní až k parku. Od
parku k železničnímu přejezdu povede stezka nová. Odtud pokračuje po
zpevněné stezce podél řeky až k Rooseveltově ulici, kde se spojí s dokončenou trasou do Karlových Varů.
V současné době mohou cyklisté
využít celkem 32 kilometrů páteřní
Cyklostezky Ohře na Sokolovsku a na
Chebsku. Kraj už dal zpracovat studii,
která řeší pokračování komunikace
směrem k hranici s Ústeckým krajem.
V rámci předprojektové přípravy
byla trasa zanesena do územně plánovacích dokumentací dotčených obcí,
například Kyselky, Ostrova, Velichova
nebo Stráže nad Ohří. V budoucnu
by páteřní cyklostezka měla mít 105
kilometrů a protnout celý region od
hranice s Německem po Ústecký kraj.

Obnovit vozový park zdravotnické záchranné služby hodlá ještě v tomto roce Karlovarský kraj. Pořídí proto celkem pět nových
sanitních vozů. Čtyři budou mít kompletní moderní vybavení pro
rychlou lékařskou pomoc, jeden vůz bude sloužit jako převozová
sanitka.
„Počítáme s tím, že se náklady budou pohybovat okolo 15 milionů korun, kraj ze svého rozpočtu přispěje zhruba dvěma třetinami
částky, zbytek uhradí Územní zdravotnická záchranná služba,“ vyčíslil hejtman Josef Novotný.
Během července by mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele sanitek. „O jejich rozmístění po kraji rozhodneme podle
toho, kde jich bude aktuálně nejvíce zapotřebí,“ uvedl ředitel záchranky Ivo Tukinski. „Předpokládáme, že do zimy už by mohly
sanitky sloužit v kraji těm, kteří je budou potřebovat k záchraně
zdraví nebo dokonce života,“uzavřel hejtman.
Foto KL

informace z kraje

Výsledky voleb v Karlovarském kraji
Hlasování občanů Karlovarského
kraje v květnových parlamentních
volbách se v zásadě nelišilo od voleb
v jiných regionech. Dvě hlavní politické strany ztratily voliče, překvapivě
uspěli nováčci, TOP 09 a Věci veřejné.
Preferenčními hlasy, které měly
letos vyšší váhu, i u nás voliči notně
zamíchali pořadím na kandidátkách.
Volební účast v kraji byla trochu
nižší než v předchozích volbách
do Poslanecké sněmovny - 54,04 %
oprávněných voličů oproti 56,48 %.
Nejvíce hlasů získali kandidáti ČSSD
(23,29 %, před čtyřmi lety 32,73 %),
pro druhou ODS hlasovalo 17,69 %
voličů (v roce 2006 to bylo 35,87 %).
Pro TOP 09 hlasovalo 16,20 % občanů kraje, pro KSČM 13,07 % (v minulých volbách 14,82 %) a pro VV 11,83
%. Ostatní strany ani v tomto kraji
nepřekročily pětiprocentní hranici.
Úplné výsledky uvádíme v tabulce.
Překvapivý přesun hlasů k novým
subjektům české politické scény způ-

Mgr. Jana Suchá, 34 let,
Ostrov, Věci veřejné

sobil, že ČSSD a ODS přišly o posla- hlasů v kraji - 3 299 (15,63 %), 1 025 trovské advokátce Janě Suché, páté na
necký mandát ve prospěch TOP 09 kroužků (6,65 %) přineslo mandát os- kandidátní listině VV.
a Věcí veřejných. KSČM jedno křeslo
Výsledky hlasování za územní celky - Karlovarský kraj
udržela a jako jediná také posílá do
sněmovny lídra krajské kandidátky, vol. č. strana
hlasů
v%
dosavadního poslance Pavla Hojdu.
1
OBČANÉ.CZ
901
0,69
Ostatní reprezentanti kraje budou
4
Věci veřejné
15 404
11,83
v parlamentu nováčky a všichni man5
Konzervativní strana
144
0,11
dát získali díky preferenčním hlasům.
6
Komunistická strana Čech a Moravy
17 015
13,07
O největší posun na kandidátce se
postarali voliči sociální demokracie.
9
Česká strana sociálně demokratická
30 324
23,29
Hejtman Karlovarského kraje Josef
13
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
4 472
3,43
Novotný, který figuroval až na před14
STOP
151
0,11
posledním 13. místě, dostal 2 454
15
TOP 09
21 096
16,20
(8,09 %) preferenčních hlasů.
17
Křesťansko
dem.
unie-Čs.stranalidová
2
169
1,66
Starostu Ostrova Jana Bureše, který se teprve nedávno stal krajským
18
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
950
0,72
předsedou ODS, z čtvrtého místo po20
Strana zelených
2 718
2,08
sunulo 2 087 voličů strany (9,05 %).
21
Suverenita - blok J.Bobošíkové
6 284
4,82
Lídry svých kandidátek do sněmov23
Česká pirátská strana
1 416
1,08
ny neprosadily ani další dvě úspěš24
Dělnická
strana
sociální
spravedlnosti
2
842
2,18
né strany. Dlouholetý šéf horské služ25
Strana svobodných občanů
1 239
0,95
by v Božím Daru Rudolf Chlad, třetí
na kandidátce TOP 09, získal dokon26
Občanská demokratická strana
23 037
17,69
ce absolutně nejvíce preferenčních
Zdroj: ČSÚ, www.volby.cz

Ing. Pavel Hojda, 57 let,
Cheb, KSČM

PaedDr. Josef Novotný,
57 let, Sokolov, ČSSD

Rudolf Chlad, 62 let,
Boží Dar, TOP 09

Ing. Jan Bureš, 36 let,
Ostrov, ODS

Kraj dá milion korun na ochranu životního prostředí
Letos rozdělí kraj na podporu ochrany životního prostředí v regionu celkem 1 milion korun. „V rámci těchto
příspěvků byli v letošním roce uspokojeni všichni žadatelé, kteří splnili
potřebné formální náležitosti,“ informoval krajský radní Jaroslav Bradáč.
Jednalo se o 14 projektů nestátních
neziskových organizací zaměřených
například na záchranné programy
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, jejich mapování a monitoring, na programy ochrany biodiverzi-

ty nebo na podporu činnosti záchranných stanic pro zraněné a handicapované živočichy. Finanční příspěvek ve
výši 100 000 korun získalo například
Hipocentrum PÁ-JA na projekt záchrany handicapovaných zvířat nebo
občanské sdružení ZAMENIS na realizaci záchranného programu užovky
stromové s příspěvkem 64 000 korun.
„Zcela jiná situace nastala v případě
příspěvků na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Zde bylo podáno 34 žádostí s požadavkem na 1,9

milionu korun,“ vyčíslil radní Bradáč.
Kraj má ovšem k dispozici pro tento
rok 900 tisíc korun. „Proto byl schválen příspěvek pouze 20 žadatelům,“
doplnil radní. Projekty jsou zaměřené
především na celoroční provoz střediska s výchovným zaměřením, akce
pro veřejnost a informační materiály
s ekotématikou. Finanční příspěvek ve
výši 85 tisíc korun získala mimo jiné
nezisková organizace DROSERA na
projekt Přírodní naučné stezky Bublava nebo Ekologické centrum Meluzína

RCA Brontosaurus, které dostalo 88
tisíc korun na využití botanické zahrady v Dalovicích k environmentální
výchově.
Žadatelé v rámci obou těchto dotačních titulů mohli dostat příspěvek do
maximální výše 80 % celkových nákladů projektu, avšak nejvíce 100 000
korun. Zbývající částku si musí dofinancovat z vlastních zdrojů. Seznam
všech schválených projektů bude zveřejněn po podpisu příslušných smluv
na stránkách Karlovarského kraje.

Na regionálních tratích přibude moderních souprav
Další moderní vlakové soupravy by
se mohly na regionálních tratích objevit už na konci příštího roku. Pořídí je
České dráhy s dotací z ROP Severozápad. ČD nakoupí nová kolejová vozidla pro Karlovarský a Ústecký kraj za
celkem 1,5 miliardy korun.
Podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace to na krajském úřadě v Karlových Varech stvrdili generální ředitel
ČD Petr Žaluda a zástupci Regionální
rady Regionu soudržnosti Severozápad. Slavnostního aktu se zúčastnili
i nejvyšší představitelé obou krajů
hejtmanka Jana Vaňhová a hejtman
Josef Novotný.
V Karlovarském kraji bude jezdit
pět nových souprav za 420 milionů
korun. Další dvě sady nových vlaků,
které budou jezdit na tratích v obou
regionech, přijdou na 170 milionů.
Ústecký kraj získá sedm nových souprav za téměř jednu miliardu korun.
„V nejbližší době vyhlásíme mezinárodní výběrové řízení na dodávku
kolejových vozidel, která by měla být

nízkopodlažní, klimatizovaná s audiovizuálním informačním systémem,“
vysvětlil Petr Žaluda.
Karlovarský kraj má na všech železničních tratích provozovánu drážní
osobní dopravu v závazku veřejné
služby na základě vysoutěžených
smluv. „Vzhledem k tomu, že jsou pro
kraj výhodné, prodloužil je s Českými
drahami a společností Viamont do
konce roku 2019,“ upřesnil náměstek
hejtmana Petr Navrátil.
Uzavření dlouhodobé smlouvy bylo také jednou z podmínek Evropské unie, díky níž mohly ČD zažádat
o dotaci z regionálního operačního
programu, která dosáhne téměř 624
milionů korun.
V současnosti už na tratích KarloGenerální ředitel Českých drah Petr Žaluda (vlevo) a místopředseda Regivarského kraje jezdí šest modernizoonální rady Regionu soudržnosti Severozápad Tomáš Hybner při podpisu
vaných vlaků Regionova a počítá se
smlouvy.
Foto KL
s nasazením dalších. „V našem kraji máme dobrou zkušenost s využitím obnovených jednotek a počítáme procent cestujících navíc,“ dodal Na- drah v Karlovarském kraji by tak měs tím, že by nové vlaky mohly do pře- vrátil.
la s novými soupravami dosáhnout
pravy po železnici přilákat 10 až 14
Obnova vozového parku Českých 85 %, což je nejvíce v celé republice.

Ředitel krajského úřadu informuje
zahrnovaly vznik krajských úřadů,
zrušení úřadu okresních a převedení
jejich kompetencí na nově vzniklé
pověřené obce a krajský úřad a zároveň vznikly nové správní celky – obce
Roman Rokůsek
s rozšířenou působností. Plánovalo
V letošním roce slaví Karlovar- se také, že proběhnou další přesuny
ský kraj, stejně jako ostatní české kompetencí z ministerstev na kraje,
regiony, desetiletí své existence. což by mělo velký význam pro obKraj se chystá oslavit své jubileum čany, ale bohužel k tomu nakonec
řadou akcí, o kterých budeme na nedošlo. I když všichni víme, že řada
stránkách Krajských listů průběžně věcí by se dala mnohem lépe řešit příinformovat. Do historie samotného mo v dotčeném území, než centrálně
vzniku kraje se vracíme v rozhovoru z ministerstva.
s ředitelem Krajského úřadu Romanem Rokůskem.
Krajský úřad vznikl přímo na
místě bývalých vojenských kasáren
Kdy přesně kraje vznikly?
v Karlových Varech - Dvorech…
Celý proces začal reformou veřejné
Přesně tak, například dnešní krajsprávy od 1. ledna roku 2000, která ská knihovna je přestavěná vojenská
byla rozplánovaná na tři etapy. Ty jídelna. Vzhledem k dispozici na

okraji města má areál další možnosti rozvoje. Nemyslím to tak, že by
úřady měly bobtnat, ale ministerstva
prodávají své objekty a za získané
prostředky staví v areálu krajského
úřadu nová sídla. Areál se nachází
v krásném prostředí, proto chceme,
aby jej využívali nejen úředníci, ale
i ostatní lidé. Kromě dětského hřiště,
na jehož vybudování jsme získali peníze od Nadace ČEZ, v těchto dnech
dokončujeme další relaxační zónu
pro děti i rodiče. Ve výhledu máme
vybudování dalších sportovně-odpočinkových míst i pro dospělé, aby toto
území žilo nejen v pracovním týdnu,
ale aby přilákalo obyvatele ve volném
čase i o víkendech.

Náš úřad je v očích mnoha lidí vnímám jako místo, kde mají úředníci
teplá místečka, ale musím každého
ubezpečit, že úkoly, které plníme
(a nevymysleli jsme si je, uložil nám je
stát), se plní kvalifikovaně a mnohdy
i nad rámec pracovních povinností.
Svědčí o tom 12 nejrůznějších ocenění na republikové úrovni za dobrou
službu občanům. Skvělým výsledkem
skončily i utajované kontroly našich
zaměstnanců zaměřené na kvalitu jimi poskytovaných služeb.

Budou se moci lidé zapojit do
oslav deseti let vzniku kraje?
Určitě, desetiletí chce hejtman Josef
Novotný a celé vedení kraje oslavit
společně s obyvateli soutěžemi o ceny,
Jak hodnotíte uplynulých 10 let akcemi pro děti i společenskými udápráce krajského úřadu?
lostmi během celého letošního roku.

strana 2

HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Vážený pane hejtmane,
vzhledem ke katastrofálnímu stavu silnice Nejdek - Vysoká Pec/Rudné
Vás tímto zvu: přijeďte k nám na kole... Pokud to pomohlo cestě na Pernink, mohlo by to i té naší, neméně zdevastované. A opět zasílám námi vytvořené facebookové stránky. Vzhledem k tomu, že na předešlé emaily jste neodpověděl, ani na tento odpověď nečekám.
S pozdravem Daniela Vozková
Vážená paní Vozková,
problém, který Vás tíží, jsem řešil mimo jiné s ředitelem Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) Karlovarského kraje ing. Pavlasem, kterého
jsem pověřil zlepšením stavu komunikace. Na to jsem nechal uvolnit dva miliony korun z rezervy KSÚS. Věřím tedy, že k nápravě dojde v brzké době. Co se týče jednotlivých úseků komunikace, připojuji vyjádření ing. Pavlase. Silnice III/2194 Nejdek - Nové Hamry: komunikace je bezpečně sjízdná, jen na některých místech jsou v poruchy v krytu vozovky. Opravy byly zahájeny v dubnu. Silnice III/2012
Vysoká Pec: do výsprav komunikace bude investováno 500 000 korun z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Co
se týče požadavků na celoplošnou opravu povrchu silnice, bylo zjištěno, že nejprve bude nutno opravit konstrukci vozovky a ve spolupráci s obcí dořešit odvodnění. Dále je třeba před jedním z mostků
vybudovat opěrnou zeď. Realizace těchto oprav a úprav se předpokládá ještě v letošním roce. Účinnost opatření má být vyhodnocena
na jaře příštího roku a následně bude rozhodnuto o případném zařazení do plánu celoplošných úprav povrchů silnic. Silnice III/2047
Nejdek - Pernink: letos byla dokončena rekonstrukce části komunikace z Nejdku po LDN. Opravy navazujícího úseku po křižovatku na
Oldřichov budou stát 3,7 milionu korun (prostředky poskytne SFDI).
V úseku do Perninku byla místa s nebezpečnými výtluky opravena již
v dubnu. Ve výspravách se bude dále pokračovat.
Vážený pane hejtmane,
k mému dotazu mne přiměla Vaše odpověď panu J. H. z Karlových Varů.
Nejprve je potřeba konstatovat, že nynější situaci keramické školy nezpůsobila primárně recese keramického a sklářského odvětví, ale direktivní nařízení krajského úřadu, jímž na této škole zrušil početně silnou
stavební průmyslovku a přisunul již beztak k zániku odsouzené keramické a sklářské učiliště ze Staré Role (mimochodem, do té doby škola se sklářstvím neměla naprosto nic společného). Na to, že tento krok
bude likvidační, upozorňovala informovaná odborná veřejnost v čele
s tehdejším ředitelem (také na to doplatil) mnohokrát i veřejně. Dnešek
dává těm, přes jejichž varování krajský úřad učinil to, co učinil, za pravdu - byl to krok likvidační a nic na tom nezmění ani alibistické schválení ekologických oborů, kdy je soudným lidem jasné, že nemohou nahradit početně silnou a trvale perspektivní stavební průmyslovku. Shrnuto: do dnešní situace dostal keramickou školu nekompetentní zásah
vyšší moci - krajského úřadu. Můj dotaz zní: pane hejtmane, nezapomínáte na to?
P. S. Budova, v níž sídlí nově vzniklá průmyslovka v Drahovicích, je prý
natolik nevyhovující, že žáci na část vyučování přecházejí a absolvují je
jinde - v prostorách bývalé Hestie.
K. J., K. Vary
Vážený (á) pane (í) K. J.,
chápu Vaše rozhořčení a ujišťuji Vás, že situaci vnímám stejně. Ze
škod, které v oblasti středního školství napáchalo bývalé vedení kraje, se některé ze škol dosud nevzpamatovaly a některé zřejmě nevzpamatují nikdy. Netýká se to jen Střední školy keramické a sklářské
v Karlových Varech, ale i škol v Kynšperku nad Ohří, Královském Poříčí, Kraslicích či Lubech. Tam všude se potýkají s následky této lumpárny.
K Vašemu dotazu: Ne, nezapomínám na to. Je ale velice složité kroky
bývalého vedení kraje napravovat, toho nelze docílit během jednoho dvou let. Ještě bych rád poznamenal, že školy mají právní subjektivitu, záleží tedy i na tom, jaká mají vedení, jaké manažerské schopnosti mají jejich ředitelé.
Pokud mi na sebe poskytnete kontakt (buď prostřednictvím formuláře, nebo na email romana.najemnikova@kr-karlovarsky.cz), rád
s Vámi na toto téma pohovořím.

Hospodaření kraje v roce 2009
Karlovarský kraj obdržel za rok 2009 příjmy v celkové výši 4 790 007 000 korun. Celkové výdaje činily
4 813 705 000 Kč. Rozpočtové hospodaření za minulý
rok skončilo schodkem 23 698 000 Kč. Na účtech kraje zůstaly volné finanční prostředky ve výši 67 203 000
Kč. Všechny příspěvkové organizace kraje hospodařily
v roce 2009 s kladným výsledkem hospodaření.
Schválený rozpočet Karlovarského kraje na rok 2009
počítal s překročením výdajů nad příjmy o 796 860 000 Náměstek hejtmana
Kč. „Schodkový rozpočet byl tvořen v souvislosti s před- Martin Havel
financováním a spolufinancováním projektů z fondů EU
a jako zdroj financování těchto výdajů se do rozpočtu roku 2009 zapojovaly
finanční prostředky z minulých let, převážně ze zdrojů fondu budoucnosti. Skutečný výsledek hospodaření kraje skončil se schodkem pouhých 23 698 000 Kč,“
uvedl náměstek hejtmana Martin Havel.
Tohoto výsledku hospodaření kraj dosáhl, přestože v průběhu roku 2009 došlo ze strany MF ČR ke snížení daňových příjmů pro kraje, a to o 4,3 %. Vedení
Karlovarského kraje v průběhu minulého roku proto rozhodlo o nutnosti vázat
výdaje rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009. „Stalo se tak v souvislosti
s vlivem hospodářské recese na snižování daňových příjmů kraje podle zákona, který stanoví vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo
neplněním rozpočtových příjmů. Tímto opatřením se objem rozpočtu příjmů
a výdajů snížil v celkové výši 243 mil. Kč,“ vysvětlil Martin Havel.
Kraj proto přijal úsporná opatření. „Dvakrát jsme snížili plánované výdaje napříč odbory, čímž jsme ušetřili 58 milionů korun, o 45 milionů korun jsme byli
nuceni snížit plánované příspěvky našim příspěvkovým organizacím. Z důvodu nedostatku daňových výnosů jsme také nemohli vytvořit plánovanou rezervu ve výši 140 milionů korun,“ dodal Martin Havel.
Skutečný výpadek daňových příjmů k 31. 12. 2009 (oproti schválenému rozpočtu) činil 245 mil. Kč. V roce 2009 kraj splatil jistinu úvěru čerpaného v letech 2005 a 2006 ve výši 70 462 000 Kč. Nesplacený zůstatek jistiny tohoto úvěru
na konci roku činil 26 983 000 Kč. Při finančním vypořádání za rok 2009 odvedl
Karlovarský kraj do státního rozpočtu nevyčerpané státní finanční prostředky
v celkové výši 498 000 Kč.
Součástí schvalovaného závěrečného účtu je rovněž zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje, které ze zákona o přezkoumání hospodaření
územně samosprávných celků provedlo Ministerstvo financí. „Ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2009 vyplývá, že
při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby či nedostatky a kraj tak
není povinen přijímat žádná opatření k nápravě,“ uzavřel Martin Havel.

informace z kraje

strana 3

06 | 2010

Program obnovy venkova má především motivační funkci
vysvětlil náměstek hejtmana ing. Petr
Navrátil.
Vloni kraj v programu poskytl na
rozvoj 102 vesnic a malých obcí kraje 23,3 milionu korun, hotové dílo
má však hodnotu 66 milionů korun.
S průměrnou dotací ve výši 218 000
korun je to nejvyšší částka pro jednoho žadatele v republice, blízkou výši
dotace měl jen Zlínský kraj, ale napříKarlovarský kraj pokračuje v po- klad Středočeši uzavírají srovnávací
moci venkovu. Letos bude malým tabulku s pouhými 47 000 korunami
obcím v krajském Programu obnovy na žadatele.
venkova rozděleno 16,86 milionů
„Je těžké vyzdvihnout některou
korun, dalších 4,6 milionu korun je akci, protože jde většinou o malé příurčeno na činnost mikroregionů.
spěvky, například u cyklostezek se
„Dotační program pro sdružení obcím přispívá na značení, to není
obcí a mikroregiony je novinkou, tři tak viditelné. Jednotlivé obce dostadotační tituly jsou stejné jako v před- nou do tří set tisíc korun, to je tak
chozích letech - 1. obnova a údržba nová okna nebo zateplení v obecní
venkovské zástavby a občanské vy- budově,“ poznamenal náměstek Nabavenosti, 2. komplexní úprava ve- vrátil.
Vedoucí odboru regionálního rozřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně, 3. rekonstrukce, voje ing. arch. Jaromír Musil jeho sloopravy a výstavba místních komuni- va potvrzuje. „Je nutné vyzdvihnout,
kací, výstavba a údržba cyklistických že Karlovarskému kraji se podařilo
a pěších stezek, rekonstrukce, opra- udržet vysokou úroveň dotace. Těch
vy a výstavba veřejného osvětlení,“ akcí je hodně, jsou ale malé, třeba

Karlovarský kraj je výší dotace
jednotlivým žadatelům
z Programu obnovy venkova
nejlepším v republice. Letos
malým obcím rozdělí ze svého
rozpočtu 21,5 milionů korun.

opravený chodník. Takový je charakter Programu obnovy venkova. Dotace jsou spíše bonusem, motivují obce
k tomu, aby do těch akcí šly a přiložily
svůj díl. A v součtu je pak vidět, že se
na vesnicích něco děje. V tom je ten
význam,“ dodal Musil.
Přestože ve srovnání s jinými dotačními programy nejde o závratné
sumy, obce dotační program kraje
oceňují. „Zejména ty malé do dvou
tisíc obyvatel, kterých se program
týká. Nedávno jsem byl pozván na
jednání sdružení obcí Mariánskolázeňska a starostové, kterých tam byly
desítky, si program velice pochvalovali,“ uvedl Jaromír Musil.
„Pro obce, které mají rozpočet třeba dva a půl milionu korun, je to velká
částka, i když k tomu musí druhou
polovinu dodat ze svého. Když mají
na investice deset procent rozpočtu,
s dotací ten podíl vzroste na dvojnásobek,“ uzavřel Petr Navrátil.
Letos se o dotaci z Programu rozvoj venkova přihlásilo 122 obcí kraje,
které celkem žádaly o 34,3 milionu
korun. Podporu získaly akce 92 obcí.

Foto www.krusnehory.cz

Vesnicí roku 2010 se stal krušnohorský Merklín.

Do soutěže Vesnice roku se přihlásilo rekordních 30 obcí, vítězem je Merklín
Rekordní nárůst přihlášených obcí
zaznamenali letos organizátoři krajského kola soutěže Vesnice roku.
„O Zlatou stuhu a titul Vesnice roku 2010 v Karlovarském kraji se utkalo 30 obcí, což je čtyřicetiprocentní nárůst v porovnání s loňským rokem, kdy soutěžilo 20 obcí,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil. Záro-

veň se jedná o nejvyšší účast za osmileté trvání soutěže. „Nejvíce soutěžících jsme zatím měli v roce 2006, kdy
o titul Vesnice roku bojovalo 25 obcí,“ dodal Petr Navrátil.
Vesnice roku je tradiční soutěž obcí, kterou vyhlašují Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR

a Ministerstvo zemědělství ČR. Cílem
soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programu obnovy vesnic a zároveň upozornit širokou
veřejnost na význam venkova.
V loňském roce získala titul Vesnice
roku a Zlatou stuhu město Březová na

Sokolovsku s integrovanými obcemi.
V tomto ročníku krajská hodnotitelská komise přiřkla Zlatou stuhu Merklínu. Vintířov získal Bílou stuhu za
činnost mládeže, Luby Modrou stuhu
za společenský život, Křižovatka Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní
prostředí a Hájek Oranžovou stuhu
za spolupráci obce a zemědělského

subjektu. Držitele všech stuh finančně odmění Ministerstvo pro místní
rozvoj, vítěz krajského kola dostává
navíc finanční odměnu 50 000 korun
z rozpočtu kraje, protože k jeho povinnostem patří organizace slavnostního vyhlášení výsledků soutěže.
Prémii 20 000 korun získaly Vintířov k diplomu za vzorné vedení obec-

ní kroniky, Vintířov k diplomu za
vzorné vedení obecní knihovny. Stejná odměna čeká obce s mimořádným
oceněním: Krásná (za úspěšnou přípravu a realizaci projektů s využitím dotačních titulů), Dolní Rychnov
(obec jako pospolitost), Krásno a Nové Hamry (za všestranný rozvoj obce)
a Jindřichovice (objev roku).

Přestavba středních škol běží podle plánu Stavbě nového pavilonu předchází demolice
Na stavbách dvou největších projektů kraje v oblasti školství, Centra technického vzdělávání Ostrov a ISŠTE Sokolov, pracují stavebníci bez problémů
podle naplánovaného harmonogramu.
Takový byl závěr kontrolního dne,
kterého se přímo na místě účastnil
hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. „V Ostrově bylo zatím prostavěno okolo 114 milionů korun, je hotová
monolitová konstrukce přístavby, pracuje se na vyzdívkách, hotová je i opěrná zeď,“ popsal hejtman.
První etapa stavby by měla být do-

končena do začátku srpna. Mezitím
ještě provedou stavebníci zakrytí
střechy folií, aby mohlo dojít k montáži elektroinstalací. Na stavbě Centra
technického vzdělávání, které v budoucnu poskytne útočiště celkem 750
studentům, v současnosti pracuje asi
120 lidí.
Kompletně by stavba měla být ukončena na jaře příštího roku. „Žáci ze
Střední průmyslové školy Ostrov by
se zde měli začít učit od září 2011,“
upřesnil krajský radní Vratislav Emler.
I v Sokolově jsou stavební práce v pl-

ném proudu. Modernizace ISŠTE začala v prosinci, hotovy jsou pozemní
práce a přípojky kanalizace a vodovodu. Mezi oběma stávajícími budovami
navíc vznikne nový objekt.
„Zatím bylo prostavěno okolo 20
milionů korun, první etapa má být
hotova do začátku června,“ vysvětlil
hejtman.
Modernizace ISŠTE s úpravou okolí má podle plánu skončit v červenci
2012. Sedmipatrová budova nabídne
zázemí pro studenty i zaměstnance
školy na odpovídající evropské úrovni.

Stavba pavilonu akutní medicíny
v karlovarské nemocnici se rozběhla
naplno. Prvním krokem je demolice
budov, které musí uvolnit místo supermodernímu pavilonu pro centrální příjem pacientů a operační sály za
596 milionů korun. Ten má být hotov
do dvou let.
„Žádám zaměstnance nemocnice
a návštěvníky o trpělivost a toleranci.
Stavbu budou provázet nelehká organizační opatření,“ řekl generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice
Zdeněk Horák.
Do konce června budou zbourány objekty někdejšího ředitelství, pohotovosti a nukleární medicíny a dokončeny přeložky inženýrských sí- Stavba začala demolicí tří budov u hlavního vjezdu do nemocnice. Foto KL
tí. Budou také zřízeny nové vjezdy do
areálu. V červenci bude zahájena de- terním a chirurgickým oddělením. šena a vjezd do areálu bude povolen
molice spojovacího pavilonu mezi in- Souběžná komunikace bude přeru- pouze pro akutní případy.

Rekonstrukce nemocnice začne do podzimu
Stavba Centra technického vzdělávání v Ostrově a modernizace ISŠTE v Sokolově jsou v plném proudu.

Foto KL

Na Žluticku začali pěstovat sloní trávu
Zemědělské družstvo Novosedly bude v Pšově pěstovat ozdobnici
čínskou neboli sloní trávu, která pak
poslouží jako biopalivo v centrální
výtopně ve Žluticích. Spolupráci stvrdili podpisem memoranda zástupci družstva, teplárny, města Žlutice
i Karlovarského kraje.
„Žluticko bylo kdysi známé jako
bramborářská oblast. Současná situace v zemědělství nás nutí k větší pestrosti pěstovaných druhů. Rozhodli
jsme se zaměřit na obnovitelné zdroje
energie, a proto Karlovarský kraj pod-

pořil nákup sazenic částkou 300 tisíc
korun. I přes to, že jde o riskantní
projekt, věřím, že je to krok správným
směrem,“ uvedl náměstek hejtmana
Petr Navrátil.
Zemědělci osadí 50 tisíci sazenicemi
asi 5 hektarů půdy. „Počítáme, že se
plocha pro pěstování bude rozšiřovat.
Jde o rostlinu, která není náročná na
podmínky, nepotřebuje chemické
ošetření a především nepatří k invazivním druhům,“ vysvětlil předseda
družstva Vladimír Vrzáček.
Výnosy v prvních letech dosáhnou

nejvýše tří až pěti tun z hektaru. Předpokládá se, že Žlutická teplárenská
zaplatí za tunu asi 1200 korun. „Pořád
se nám to vyplatí jako vhodná alternativa ke štěpce, jejíž cena na trhu
podstatně stoupla,“ uvedla ředitelka
teplárny Pavlína Voláková.
Zemědělci plánují, že by v budoucnu mohli pěstovat sloní trávu na 30
až 50 hektarech. Žlutická výtopna
je přitom schopna spalovat jen tuto
rostlinu. „Výhodou je i to, že se popílek dá zpětně využít na hnojení polí,“
uzavřel náměstek hejtmana.

První etapou zahájí kraj nejpozději
v září rekonstrukci nemocnice v Chebu, která výrazně zlepší podmínky pro
pacienty i personál. Náklady dosáhnou asi 135 milionů korun, hotovo by
mělo být v dubnu 2012.
Rekonstrukce začne zásahy v pavilonu B, tedy v hlavní budově. Jak uvedl
radní Jaroslav Bradáč, z krajského rozpočtu na letošní rok je na první část
prací vyčleněno 51 milionů korun.
„Další peníze chceme získat z fondů
Evropské unie, popřípadě z prodeje
zbytného majetku v rámci Karlovarské
krajské nemocnice,“ řekl Bradáč.
Projekt zahrnuje mimo jiné vybudování urgentního a centrálního příjmu,
realizaci přístavby s výtahem a rekonstrukci stávajícího výtahu, celé jedno
podlaží zabere multioborová JIP se 14
lůžky.
Dále se vedle výměny inženýrských
sítí počítá i s rekonstrukcí páteřní

kanalizace od pavilonu B k hranici
pozemku, která je ve velmi špatném
stavu.
Součástí první etapy by mělo být také vybudování spojovacího koridoru
mezi budovami B (hlavní budova) a C

(gynekologicko-porodnické oddělení), konečné rozhodnutí má ale padnout až v průběhu stavby.
Celkové náklady na všechny tři etapy rekonstrukce dosáhnou 450 až 500
milionů korun.

Chebská nemocnice se dočká rekonstrukce.

Foto KL

Kraj podpoří
Léčebna v Nejdku zřídila první hospic v kraji
Léčebna dlouhodobě nemocných ných budou nabízeny přistýlky za sní- o nevyléčitelně nemocné pacienty staoslavu Dne Ohře (LDN)
v Nejdku rozšiřuje své služby žené ceny.
rá v jejich domácím prostředí. „Léta
V dalších kolech
přijímacího řízení
nabízíme volná místa na
tyto obory:

Tříleté učební obory
Výrobce a dekoratér keramiky
(28 - 57 - H/01) - modelář, malíř,
keramik
Sklář - výrobce a zušlechťovatel
skla (28 - 58 - H/01) - sklář, brusič
skla

Čtyřleté maturitní obory
umělecké
Výtvarné zpracování keramiky
a porcelánu (82 - 41 - M/12) zdobení, modelářství

V keramických a sklářských oborech školu již tradičně podporuje
sklárna MOSER, a.s. a porcelánky:
G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o.,
Thun 1794, a.s. Tyto podniky
nabízejí žákům i absolventům
sociální výhody.

Čtyřleté maturitní obory
technické
Ekologie a životní prostředí
(16 - 01 - M/01)
Aplikovaná chemie
(28 - 44 - M/01)

nám. 17. listopadu 12, 360 05
Karlovy Vary / T: 353 563 875 /
E: spskk@volny.cz /
www. spskkv. cz

Karlovarský kraj letos podpoří konání Dne Ohře, protože řeka spojuje
většinu obyvatel regionu.
„Je to tradice, která stmeluje lidi kolem historické dopravní tepny kraje.
Rádi bychom se k ní připojili, třeba
si také sedneme do kanoí,“ slíbil za
vedení kraje náměstek hejtmana Petr
Navrátil.
Jako první tradici obnovili v Kynšperku nad Ohří. Letos 31. července
tam pořádají již osmý ročník závodu
a slavnosti u kryté lávky. Jako vždy
bude den později slavnost pokračovat
folkovým festivalem v parku nedalekého zámku Mostov.

o péči o umírající lidi. Na oddělení
paliativní péče s celkem dvanácti lůžky, prvním tohoto typu v Karlovarském kraji, o ně bude postaráno po
všech stránkách včetně nabídky ubytování jejich příbuzných.
Nové oddělení, které bylo otevřeno
1. června, bude sloužit pacientům
z celého Karlovarského kraje. Do
úprav části přízemních prostor vložila léčebna, která je příspěvkovým
zařízením kraje, téměř pět milionů
korun.
Den pobytu na jednolůžkovém pokoji bude stát 280 korun, na ostatních
pokojích 150 korun. Blízkým nemoc-

„Režim oddělení se zcela přizpůsobí
pacientům. Budou moci vstávat nebo
se stravovat v časech, které si určí.
Nebudeme odmítat ani domácí mazlíčky, pokud je rodina uhlídá,“ uvedla
ředitelka LDN Olga Rožcová.
Personál se bude snažit klientům
splnit každé přání. „Neměli by slyšet,
že něco nelze,“ zdůraznila ředitelka. Vzhledem k tomu, že jde o práci
s mimořádnými nároky na psychickou odolnost, byl personál pečlivě
vybírán. Klienty také mohou na jejich
přání navštěvovat duchovní.
LDN v Nejdku spolupracuje s agenturou domácí péče Ladara, která se

se snažíme, aby v kraji vznikl hospic.
To se zatím nepodařilo, hospicové oddělení v Nejdku je ale výrazným krokem vpřed,“ řekla ředitelka agentury
Pavla Andrejkivová.
Práci léčebny vyzdvihl také krajský
radní Václav Larva. „Otevření oddělení je výsledkem obrovského úsilí vedení léčebny a jeho spolupracovníků.
Kraj bude toto zařízení i nadále podporovat,“ řekl Larva.
Podle náměstka hejtmana Jaroslava
Borky by si z nejdecké léčebny, která
si letos připomíná 30. výročí založení,
mohla vzít ostatní zdravotnická zařízení v regionu příklad.
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Reprezentaci bych nikdy neodmítnul
Trápení se zlatou tečkou. Tak lze nejlépe charakterizovat
sezonu, kterou má za sebou čerstvý hokejový mistr světa
Ondřej Němec. Po loňské spanilé jízdě karlovarské Energie,
která skončila až ziskem mistrovského titulu, přišla velmi
studená sprcha v podobě zpackané sezony, jejímž snad
jediným pozitivem byl fakt, že se neprotáhla o baráž.
Ani na mistrovství světa do německého Kolína nad Rýnem neodjížděl
šestadvacetiletý obránce s žádnou jistotou. Opora zadních řad reprezentace z turnajů série Euro Hockey Tour
o místo v národním týmu i přes rekordní počet omluvenek bojovala do
poslední chvíle a nakonec odjížděla až
v pozici náhradníka nezapsaného na
soupisce týmu.
Do sestavy se dostal Ondřej Němec po zranění obránce Filipa Nováka v době, kdy bylo českému týmu
pořádně horko a reálně hrozilo, že
poprvé v historii nepostoupí ani do
čtvrtfinále. Důvěru však Němec splatil
i s bohatými úroky, stal se jedním ze
základních stavebních kamenů týmu
a nakonec dokráčel k nečekané zlaté
medaili a titulu mistra světa.

ale každý ukázat, že tomu tak není.
Možná jsme neměli nejsilnější tým,
ale hráli jsme srdcem a moc jsme chtěli. Právě z toho zatracování pramenila naše síla a semknutost po prohře se
Švýcarskem. Každý z nás, ale především jako celý tým jsme chtěli ukázat,
že na to máme, že si nezasloužíme být
podceňováni.

Po postupu do čtvrtfinále, tedy vyřazovacích bojů, jste odvrátili riziko
propadáku. Věřil jste, že to nemusí
být konečná?
Vyřazovací pavouk je nesmírně
zrádný. Stačí jedna chyba, trošku
smůly a celé úsilí týmu vyjde vniveč.
Samozřejmě jsem věřil, já i celý tým!
Je ale třeba upřímně říci, že jsme měli i hodně štěstí. Otočili jsme zápas
s Finskem a vyhráli na trestná střílení,
Ondro, letošní sezona se pro vás dalšímu severskému soupeři Švédsku
nevyvíjela vůbec dobře. I na mis- jsme vyrovnali sedm vteřin před kontrovství světa jste odjížděl v pozici cem a poté na nájezdy rozhodli.
náhradníka sedícího pouze na triA poté přišlo finále proti soupeři,
buně. Jak se vůbec dá taková pozice
který neprohrál neuvěřitelných 24
v týmu brát, jako výlet?
To ne, přístup musel být stále hráč- zápasů na mistrovství světa v řadě
sky profesionální a výlet do Německa a měl za sebou dva tituly mistra.
Tak finále si každý z nás již doslova
to pro mě rozhodně nebyl. Upřímně
jsem doufal, že bych mohl nastoupit. užíval. Velký úspěch v podobě finále
Trenéři zkraje vsadili na jiný tým, ale jsme měli v kapse a případná výhra
místo na dopsání soupisky bylo. Má proti Rusku už by byla taková perličnaděje a šance vzrostla, když tým do- ka na závěr. Tu jsme ale samozřejmě
datečně neposílil žádný hráč ze zámo- chtěli urvat! Rusové na nás vlétli neří a bohužel se i zranil obránce Filip uvěřitelně. Takový kolotoč jako v první třetině snad za celou kariéru nepaNovák.
matuji. Hlavně díky Tomáši VokouNakonec se povedlo a dopsán jste novi jsme to nakonec ustáli a naopak
jsme to byli my, kdo vedli, od druhé
před osmifinálovou skupinou byl.
Ale radost jsem mít nemohl. Dobrý třetiny vyrovnali hru a nakonec jsme
start do šampionátu se mi rozhod- tam mohli skákat po ledě jak ti blbci...
ně nepovedl a hned v prvním zápase
Předpokládám, že zisk titulu misjsme prohráli se Švýcary. Pocity to nebyly vůbec příjemné. Na druhou stra- tra světa byla velká náplast na pokanu po této prohře se manšaft najed- ženou klubovou sezonu.
Ta letošní sezóna v Karlových Vanou neskutečně semknul. Už jsme nebyli individuality, ale zcela kompaktní rech byla šílená, hrozná. A já bych to
tým, který musel vyhrát dva nesmírně dál již nechtěl nikdy popisovat, prototěžké zápasy, aby vůbec prorazil do vy- že bych to už vlastně ani nikdy nechtěl
zažít. Titul mistra světa je satisfakce za
řazovacích bojů.
to všechno. Já jsem strašně rád, že mě
V této době vám řada fanoušků trenéři dopsali, že jsem u toho mohl
vůbec nevěřila. Psalo se i hovořilo být, zahrát si finále mistrovství světa
o totálním propadáku, o nejslabším a vyhrát ho.
českém týmu historie. Jak moc jste
Jak probíhaly oslavy?
to vnímali jako hráči?
První část oslav začala hned v neděSamozřejmě jsme to vnímali a příjemné to vůbec nebylo. O to více chtěl li přímo v Kolíně nad Rýnem a byla

bouřlivá. V pondělí nás čekalo zaplDostávám se do týmu, který neněné Staroměstské náměstí v Praze měl dva roky vůbec dobré. O to věta s klukama jsme vyrazili ještě do ší tam je však motivace něco s tím leměsta. Tím pro mě však oslavy s tý- tos udělat a smůlu prorazit. Tým pomem skončily a pokračovaly spíše
v rodinném kruhu a s karlovarskými
fanoušky. Byl jsem po celé sezoně nesmírně unavený a hlavně jsem chtěl
být s rodinou.
Zažil jste v posledních dvou letech
dvě velké oslavy. Loni po zisku ligového titulu, letos mistra světa, které
z nich byly větší?
Největší pro mě byly rozhodně
oslavy po zisku mistra světa. Tím ale
rozhodně nechci jakkoliv znevažovat
ligový titul. Jenomže ten jsem si vůbec
nestačil užít a pořádně oslavit. Hned
druhý den po finálové výhře jsem totiž
zamířil hrát za národní tým. Víceméně jen z doslechu vím, že kluci z Energie slavili čtyři dny. Nyní jsem si zameškanou oslavu výrazně vynahradil.
Největším tématem již před šampionátem se v českém týmu stal rekordní počet 25 omluvenek od hráčů
převážně ze zámořské NHL. Jaromír
Jágr proti těmto hráčům v průběhu
šampionátu tvrdě vystoupil v médiích, jaký je na to váš názor?
Zda někdo chce či nechce reprezentovat, je asi každého věc. Můj názor je
v této věci stejný jako našeho kapitána
Tomáše Rolinka - tedy pokud budu
jen trošku zdravotně v pořádku, tak
reprezentaci nikdy v životě neodmítnu! Na druhou stranu rozumím i tomu, že někteří hráči sehráli v NHL
přes osmdesát zápasů, navrch měli
olympiádu, ta únava se logicky musela
dostavit. Nakonec je to ale asi i dobře,
že to tak dopadlo. Kdyby kluci z NHL
přijeli, tak kdoví, jestli by se tým tolik
semknul a Česká republika mistrovský titul vůbec získala.
Vaše další kroky se s Karlovými
Vary, konkrétně s hokejovým týmem
Energie rozcházejí. V den finále se
potvrdily dlouhodobé spekulace
o vašem odchodu do ruské KHL. Nakonec vás z aktivní smlouvy vyplatil
Severstal Čerepovec, proč to?
Do ciziny jsem chtěl už delší dobu.
Láká mě zkusit si jiný hokej, jiný život
a jinou kulturu. Rusko byla pro mě
v letošním roce jediná možná varianta. Měl jsem v Energii stále platný
kontrakt, ze kterého mě musel daný
tým vyplatit, a to zvládnou snad jen
ruské kluby. Osobně bych trošku větší
přednost dal Švýcarsku, láká mě více.
Na druhou stranu ruská KHL je po
NHL druhá nejlepší hokejová soutěž
planety.

siluje a má velké ambice směrem do
play-off. To je pro mě jednoznačně
dobré. Podle předběžného rozhovoru
s trenérem na mě budou spoléhat. Měl
bych dostat hodně prostoru a počítají se mnou i do přesilovek. Věřím tedy,
že si hodně zahraju a snad se i odměním dobrými výkony.
Vaše smlouva v Rusku je dvouletá,
co potom? Další cizina nebo návrat
do Česka?
Za dva roky se může stát cokoliv.
S rodinou jsme se nyní dohodli, že
půjdeme do Ruska, dál nepřemýšlím.
Nevylučuji další zahraniční angažmá,
ale momentálně jako pravděpodobnější vidím návrat do české extraligy.

Do Karlových Varů?
Jaké informace máte o vašem noZa celých pět let jsem byl v Karlovém působišti v Čerepovci? Již jste vých Varech spokojen, cítil jsem se
stihl zjistit svou budoucí roli v týmu? tu skvěle a budu na tuto dobu moc

Pravidla soutěže o hodnotné ceny v celkové výši 100 000 Kč

10 let Karlovarského kraje s kulturními památkami
Letos kraj slaví 10 let svého
vzniku. Před deseti lety došlo k reformě veřejné správy
a vznikl samostatné územní
celky - kraje. Karlovarský kraj
chce připomenout tyto události soutěžemi, společenskými
a kulturními akcemi. Kromě
jiných to je soutěž O hejtmanský mobil o deset mobilních
telefonů, ocenění osobností
desetiletí a také velká letní
soutěž 10 let s památkami regionu .
Úkolem soutěže je zaplnit
beze zbytku předtištěný bílý
arch 28 segmenty - obrázky
památek v Karlovarském kraji
v samolepící úpravě (20 ob-

rázků hradů, zámků a klášterů
a relikviář sv. Maura rozdělený
na 8 segmentů).
Do 20. října 2010 soutěžící
předají kompletně zaplněný
arch společně s vyplněným
slosovatelným kuponem osobně do podatelny Krajského
úřadu Karlovarského kraje
(osobně doručený arch může
být po kontrole úplnosti vrácen soutěžícímu) nebo jej zašlou poštou na adresu: Krajský
úřad Karlovarského kraje, Závodní 333/88, 360 21 Karlovy
Vary
Jednotlivé segmenty - obrázky památek bude možné získat
na přístupných památkách

rád vzpomínat. Až se budu vracet do du vždy při výběru angažmá prefeČech, je samozřejmě otázkou, zda rovat. Každopádně uvidíme... Třeba
o mě bude ze strany Energie zájem. jsem za dva roky zpátky.
Co mohu slíbit je, že Karlovy Vary bu-

v Karlovarském kraji a ve vy- Ostrov - posvátný okrsek.
jmenovaných muzeích a gale- Muzea a galerie: Muzeum
riích v karlovarském kraji, viz Cheb p.o. Karlovarského kraje,
následující seznam:
Muzeum Sokolov p.o. Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy vary p.o. Karlovarského kraje, Galerie výtvarného umění
Cheb, Galerie umění Karlovy
vary, Galerie G4 Cheb, Císařské lázně Karlovy Vary, Městské muzeum Mariánské Lázně,
Památky: Zámek Kynžvart, Městské muzeum Františkovy
hrad a zámek Bečov, hrad Lo- Lázně, Městské muzeum Aš.
ket, klášter premonstrátů Tep- Jak segmenty - obrázky zíslá, Chebský hrad, hrad Seeberg, kat? Za jednu zakoupenou
zámek Chyše, hrad Skalná, vstupenku na památku nebo
zámek Sokolov, Horní hrad, do kulturní instituce lze získat
Chlum sv. Maří - areál probošt- 2 segmenty (obrázky), za dvě
ství s kostelem, zámek Mostov, vstupenky 3 segmenty, za ro-

dinnou vstupenku 4 segmenty.
Základní soutěžní arch lze
získat na vyjmenovaných
památkách, ve vyjmenovaných organizacích a v krajské
knihovně.
Soutěž není omezena věkem.
Vylosováno bude 5 výherců.
Výsledek slosování bude zveřejněn v listopadovém vydání
Krajských listů.
Ceny vítězům předá hejtman
Karlovarského kraje:
1. malý motocykl - skútr
2. poukázka na zboží
v hodnotě 20 000 korun
3. plazmový televizor
4. hudební věž
5. mobilní telefon.

Ondřej Němec
Ondřej Němec se narodil ve znamení Berana 18. dubna 1984 v Třebíči, kde
také začal v sedmi letech hrát hokej. Již od začátků prokazoval velký talent,
který mu v 15 letech vysloužil místo na soupisce dorosteneckého a posléze
juniorského týmu Vsetína, jenž v té době patřil k nejlepším hráčským „líhním“ v republice. Extraligu si ve Vsetíně poprvé zahrál v sedmnácti letech
a ve svých osmnácti byl draftován Pittsburghem Penguins jako 35. hráč
v absolutním pořadí. Do zámoří také nakrátko odešel, aby sehrál 14 zápasů
za farmu „tučňáků“, poté se však vrátil do České republiky a v roce 2005 přestoupil do Karlových Varů.
V reprezentaci patří ke stabilním pilířům již od mládežnických kategorií.
V roce 2002 získal dokonce bronzovou medaili na mistrovství světa hráčů do
18 let. Seniorskou reprezentaci naplno ovládl v loňském roce, kdy se účastnil
i světového šampionátu (6. místo), letos se stal mistrem světa. S karlovarskou Energií je držitelem stříbrné a zlaté medaile v extralize. Další úspěchy
může sbírat v ruské KHL jako obránce ambiciózního Severstalu Čerepovec.
Ondřej Němec je svobodný, ale jen do začátku července, kdy pojme za manželku svou dlouholetou přítelkyni, s níž má desetiměsíčního syna Adama.

inzerce

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ SOKOLOV
Jednoty 1620, 356 11 Sokolov
tel.: 352 603 825 www.isste.cz

www.merkur.isste.cz e-mail: isste@isste.cz

NABÍZÍ VOLNÁ MÍSTA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
V UČEBNÍCH OBORECH,
STUDIJNÍCH OBORECH
A NÁSTAVBOVÉM STUDIU.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Hlavní část chebské pěší zóny bude v červnu hotová
Práce na rekonstrukci chebského bulváru finišují
pokládkou kamenné dlažby. Velkoformátové desky
již vytyčily prostor před Priorem, kde vzniká malé
náměstíčko, podobné tomu, které bylo v rámci první etapy vybudováno před spořitelnou. Ke stromům,
které jsou již na svých místech, přibudou ještě lavičky,
plakátovací sloupy, pítko a další části mobiliáře. S jeho
instalací se má začít v polovině června.

„Vize přestane být snem“

Pokračují i přípravy na osazení Brány času. Od tohoto uměleckého díla umístěného na hraně náměstí
a pěší zóny se bude odvíjet časová osa. Instalace kovového artefaktu, který se bude otáčet kolem své osy,
se stane jednou ze závěrečných prací v rámci druhé
etapy rekonstrukce, zahájené v září loňského roku.
„Hotovo musí být nejpozději do 28. června, kdy je naplánována technická přejímka stavby,“ uvedl vedoucí
investičního odboru chebské radnice Karel Farář.
Na druhou etapu bezprostředně naváže část závěrečná - úprava křižovatek Májové ulice s ulicemi
Dukelská a Valdštejnova. Celé dílo má být hotové do
října letošního roku a přijde zhruba na 136 milionů
korun. Město však díky získané dotaci ze svého rozpočtu zaplatí jen necelých 15 milionů.

Podporováno z evropského fondu pro regionální rozvoj

www.europa.eu

SKA Group, s.r.o.
Tepelská 551/5
353 01 Mariánské Lázně

Provozní doba:
x Po-Pá: 7.00 – 17.00 hodin
x Neomezeně pro smluvní zákazníky

Aktuální ceny a vše potřebné najdete na našich internetových stránkách
www.ska-group.cz

NOVINKA
VÝKUP STARÉHO PAPÍRU
za · ct./1 kg (cca ±«¯¯ Kč/kg).

První etapa rekonstrukce chebské pěší
zóny byla dokončena loni v létě. Chebané
tak už vědí, na co se v další části bulváru
mohou těšit.
www.nuts2severozapad.cz

Fa Schrottmobil, Talsperrstr. 4
08606 Oelsnitz, Německo

tel. 0049/176-21793134.

Otevřeno po-pá 9-18, so 9-13 hod.
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KRAJSKÁ „NEJ“

Komorní
hůrka

V našem kraji nacházíme stále nové kuriozity a výjimečnosti. Jednou
z nich je jistě Komorní hůrka u Chebu, nejmladší česká sopka. Je výsledkem třetihorní vulkanické činnosti
a dle výzkumů byla naposledy činná
na začátku čtvrtohor.
Pokud se vydáme z Františkových
Lázní směrem na Libou, neměli bychom asi po třech kilometrech minout tento geologický unikát. Kráterovitý útvar, který spatříme, je však
zbytek starého lomu.
Již v 19. století byly na tomto místě
proraženy štoly a vrty, které prokázaly, že sopka byla skutečně zde. Při
troše hledání jsou sopečné vrstvy
v nánosech suti viditelné. Unikátní
je i skutečnost, že se zde našly plátky
čistého přírodního železa.
Komorní hůrka se řadí k nejvíce
probádaným sopkám na světě. Při
svých častých návštěvách západočeských lázní se jejím výzkumem zabýval i J. W. Goethe, nejen básník, ale
také nadšený přírodovědec. Proto je
na místě pamětní deska s jeho reliéfem. Dnes je Komorní hůrka národní
přírodní památkou.

Budoucí jezero začala plnit voda z Ohře

Kraj podpoří
cestovní ruch
Generální ředitel SUAS František Štěpánek představil zástupcům kraje a vlády i novinářům svou vizi rekreační zóny kolem budoucího jezera Medard.
Učinil tak při otevření stavidel na propusti mezi Sokolovem a Citicemi, kterou se bývalý povrchový důl začal plnit také vodou z Ohře.
Foto KL

Počátkem června začalo napouštění bývalých povrchových dolů Medard a Libík z Ohře. Až dosud se plnily pouze přítokem z drobných toků
ze severní strany a dešťovou vodou.
Nyní může propustí pod silnicí a železniční tratí nedaleko Citic přitékat
až 7 m3 ze sekundu.
To je však pouze teoretické množství. V Ohři, která zde má průtok jen
o málo vyšší, musí zůstat nejméně
6 m3. „Když bude vody málo, čerpat nebudeme, když bude vody zase
hodně, je většinou špinavá a takovou
do Medardu také pouštět nechceme,“
uvedl generální ředitel Sokolovské
uhelné František Štěpánek.
Naplnění čtyři kilometry dlouhého
jezera o ploše 500 ha a hloubce až 50
metrů tak potrvá dva až tři roky. Do
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ARC HIVÁŘ

VAD A
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PŘI
TAVENÍ

té doby budou také pokračovat práce
na zpevnění břehů.
K prvnímu otevření stavidel propusti, kterého se ujal společně s ředitelem Povodí Ohře Jiřím Nedomou,
Štěpánek pozval představitele ministerstva financí, Karlovarského kraje,
novináře i starosty okolních měst
a obcí. Ty budou mít z vodní rekultivace a proměny obří plochy v rekreační zónu největší prospěch. Již
dnes Svatava, Habartov a Bukovany
zaznamenávají velký zájem o přilehlé pozemky, na nichž plánují bytovou
výstavbu a stavbu rekreačních zařízení, která jim přinesou peníze do
obecních pokladen i práci pro jejich
občany.
Sokolovská uhelná, která rekultivaci provádí s pomocí státního pří-

spěvku na zahlazování důlních škod,
se však svých pozemků zbavovat
nebude. Chce tak zajistit, aby využití atraktivního území neztroskotalo
kvůli spekulantům jako na jiných
místech republiky.
„Nemá smysl rozjíždět aktivity,
které se samy bez dotací neuživí.
Máme na stole žádosti firem, které by
chtěly mít přístup k jezeru. Budeme
velmi opatrně posuzovat, co se k Medardu hodí a co ne. Aby tu nevznikly
věci, které by byly spíš pro ostudu,“
uvedl Štěpánek.
Ten potvrdil, že jeho společnost začne u jezera stavět další golfové hřiště a chystá se rozparcelovat severní
břehy pro stavbu kolonie rodinných
domů. „Prvořadé je ale udržet v regionu práci. Pokud bude zaměstna-
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nost, budou lidé ochotni zde utrácet
peníze. Pokud ne, tak tady zůstane
jen pusté jezero. Neskrýváme, že pro
nás je proto prioritou průmyslová
zóna mezi Sokolovem a Starým Sedlem,“ připomněl Štěpánek.
Atrakce v okolí nového jezera by
podle něho ani neměly konkurovat
bývalému lomu Michal, který firma
už před lety proměnila ve velké přírodní koupaliště, ani špičkovému
golfovém hřišti na území bývalého
lomů Silvestr mezi Dolním Rychnovem a Březovou.
Medard by měl být zaměřen spíše
na vodní sporty a golfové hřiště bude
určené širší veřejnosti. Po celém obvodu jej bude lemovat 13,5 km dlouhá cyklostezka navazující na páteřní
cyklostezku podél Ohře.
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Částku 1,5 milionu korun rozdělí
letos Karlovarský kraj na podporu
cestovního ruchu v regionu.
„Letos bylo podáno 84 žádostí. Pokud bychom měli uspokojit všechny,
potřebovali bychom téměř 6, 4 milionu korun,“ uvedla radní pro oblast
kultury Eva Valjentová. Finanční
prostředky z krajského rozpočtu tak
získá 39 žadatelů. „Letos jsme upřednostnili dlouhodobější projekty jako
například značení turistických tras
nebo vznik naučných stezek,“ upřesnila Eva Valjentová.
Jednotlivé subjekty přitom musí
svůj projekt spolufinancovat, a to
minimálně 25 procenty z celkové
hodnoty projektu. Nejvyšší příspěvek, 150 tisíc korun získají pořadatelé Tourfilmu, po 100 tisících pak
dostane Klub českých turistů na
obnovu značení pěších turistických
tras a Destinační společnost Sokolov,
o.p.s. na projekt Koordinace a řízení
činnosti Hradní stezky.

MRAVOUK

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém
čísle byla „Kostel Nanebevzetí
Panny Marie“. Gratulujeme výhercům, kterými se stali Miroslav
Hadinec z Královského Poříčí,
Jindřiška Bernátová z Karlových
Varů - Bohatic a Marta Pilařová
z Aše. Všem zasíláme publikace
o Karlovarském kraji.
V rámci našeho křížovkářského putování po památkách
tentokrát zamíříme do Ostrohu
u Františkových Lázní.
Ostroh, německy zvaný Seeberg, je původně románským
ministeriálním hradem z konce
12. století, který byl přestavěn...
(tajenka). Areál se skládá z vlastního hradu a hospodářského
předhradí s hospodářskou budovou a barokní stodolou.
Prvním historicky doloženým vlastníkem Seebergu bylo
město Cheb, kterému Karel IV.
v době svého panování potvrdil správu hradu. Císař Zikmund
věnoval hrad za věrné služby
svému kancléři a chebskému
rodákovi Kašparu Šlikovi. Ten jej
později přenechal chebskému
patricijskému rodu Junckerů, po
kterých následovalo mnoho dalších hradních pánů z řad místní
a cizí šlechty.
Správné znění tajenky zasílejte
mailem na kontakty uvedené
v tiráži na straně 8, poštu směřujte na tiskové oddělení kraje.

Výroba briket
letos skončí
Na podzim skončí v poslední hnědouhelné briketárně republiky produkce výrobku, který má na Sokolovsku tradici dlouhou 130 let.
„Roste ekonomická náročnost výroby briket. Pak je tu výrazně klesající odbyt. Provoz briketárny je velmi
ztrátový. Během několika měsíců ji
definitivně odstavíme,“ vysvětlil již
před rokem generální ředitel Sokolovské uhelné František Štěpánek.
Provoz ve Vřesové bude přestavěn
na produkci multiprachu, který je
však použitelný jen ve speciálních
průmyslových kotlech, v nichž může
nahradit mazut nebo topný olej. Poptávka po multiprachu, a to i v sousedním Německu, naopak roste.
Použitelné brikety z hnědouhelného
mouru jako první v Čechách (tři roky
po neúspěšném pokusu v Bílině) začala vyrábět briketárna v Kynšperku
nad Ohří v roce 1880.
Domácnosti, které chtějí nadále používat k otopu brikety, budou muset
nakupovat o třetinu dražší a méně
výhřevné brikety z Německa.
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Vchod do výzkumné štoly, která prokázala sopečný původ
Komorní hůrky.
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Zájem o exkurze předčil očekávání Rozhodnutí o stavbě západního
obchvatu Sokolova bylo přijato

Karlovarský kraj navázal spolupráci
s nejrůznějšími subjekty pro společné
organizování výletů v rámci projektu Environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO). Žáci škol
mohli jet například na biofarmu Kozodoj (22 exkurzí, 856 dětí), na biostatek ve Valči (12 exkurzí pro 448
dětí) nebo do Centra environmentální výchovy odpadového hospodářství
v Černošíně (48 exkurzí, 1 996 žáků).
„Sám jsem byl příjemně překvapen,
když jsem zjistil, že je o exkurze takový zájem - 3 500 dětí přihlášených na
naše projekty je poměrně velké číslo, zvlášť když jsme aktivity v oblasti
EVVO organizované odborem životního prostředí a zemědělství vyhlásili
vlastně nedávno, na jaře,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.
Do lesů, na pastviny a luka Vojenských lesů a statků ČR, s.p. v okolí
Doupova a Valče se podívalo 84 dětí
ve dvou exkurzích. Pro jednu skupinu
byla připravena vyhlídková trasa s výkladem a procházkami po krajině, pro
druhou skupinu pracovníci Vojenských lesů nachystali naučnou stezku

Děti jedné ze škol kraje na exkurzi v třídírně odpadů v Černošíně.

s plněním různých úkolů. S Loketskými městskými lesy se v rámci pionýrské exkurze vydá 38 žáků.
„Exkurze pořádané s Vojenskými
lesy a statky ČR, s. p., divizí Karlovy
Vary jsme letos zkusili poprvé a děti
se vrátily nadšené. Snahou je dětem
ukázat, že lesník hospodaří jako zemědělec, jen plody své práce sklízí za
delší období. Život v lese jde vlastně

Foto KL

proti stylu dnešní rychlé doby, přesto
děti smysl a význam lesa chápou a rozumí, že pro náš život je lesní krajina
stejně důležitá jako například plochy
pole,“ dodal radní Bradáč.
„V jednání jsou i další místa, kam by
děti mohly jezdit. Snažíme se portfolio nabídek rozšířit a dle finančních
možností školám v kraji přispět či
plně hradit dopravu,“ uzavřel radní.

Výtvarná soutěž Plníme dětské sny
Výtvarná soutěž „Plníme dětské
sny“ je další aktivitou společného
projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM na podporu
třídění odpadu. Soutěžit mohou
jednotlivci i kolektivy v kategoriích
výtvarné práce, fotografie a výtvarné práce na ručním papíru.
Jednotlivci do 10 a nad 10 let
mohou tvořit malby, kresby a koláže s nápady v oblasti třídění odpadů. Výtvarná kategorie zahrnuje
i tvorbu kolektivů, tentokrát půjde

o trojrozměrné objekty. Mladí fotografové by se letos měli zaměřit na
místa v přírodě nedotčená civilizací
a v kategorii prací na ručním papíru
mohou mladí výtvarníci pracovat na
téma moje oblíbené místo. Letošní rok navíc mohou soutěžící sami
svou malou kresbou, připojenou
k soutěžní práci, vyjádřit po jaké věci touží, o čem sní.
„Nepředpokládáme, že bude v našich silách plnit dětem nákladné
a velké sny, ale tak jako tomu bylo

v letech minulých, dárky v podobě
výtvarných či sportovních potřeb,
telefonů nebo přehrávačů MP 3 určitě pořídit dokážeme,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.
Podrobné podmínky a přihláška jsou uvedeny na internetových
stránkách kraje. „Práce bude možno
odevzdávat od 1. do 30. září 2010 na
odboru životního prostředí v budově C krajského úřadu,“ popsal radní.
Vyhodnocení soutěže a předání cen
proběhne koncem roku.

Meziresortní komise jmenovaná
vládou ČR na svém květnovém zasedání v Mostě rozhodla o výstavbě západního obchvatu Sokolova. Komise,
která se zabývá programem odstranění ekologických škod vzniklých před
privatizací hnědouhelných těžebních
společností, schválila žádost Karlovarského kraje na revitalizaci území
Sokolov, Svatava - II. etapa.
„V rámci tohoto projektu bude realizována I. a II. etapa západního obchvatu Sokolov - Svatava, která zajistí
dopravní obslužnost v revitalizovaném území Medard - Libík a naváže
na dokončený obchvat Královského
Poříčí,“ uvedl krajský radní Jaroslav
Bradáč, který je členem komise.
Poslední, III. etapa západního obchvatu, se připravuje a o jejím financování se bude následně rozhodovat. „V urbanistické studii Západní
část Sokolovské pánve je tato stavba
uvedena jako akce, na jejíž realizaci
závisí úspěch dalších revitalizačních
projektů v celém dotčeném území,“
dodal radní.
Náklady na realizaci obou schválených etap budou podle projektové
dokumentace 593 milionů korun. Na
I. etapu bude Ministerstvem financí
ČR vypsáno výběrové řízení v druhé
polovině roku 2010 a na II. etapu až
v polovině roku 2011, kdy by měla
společnost Sokolovská uhelná přestat
užívat železniční vlečku.
Do současnosti bylo meziresortní komisí schváleno 36 projektů kraje a obcí Karlovarského kraje zahrnutých do programu odstranění ekologických škod v nákladech 1,4 miliar-

dy korun. „Z tohoto počtu bylo zrealizováno 26 projektů za 511 milionů korun, dále jsou v realizaci čtyři
projekty v nákladech 44 milionů korun, a u zbylých šesti projektů za 819
milionů korun připravuje ministerstvo financí k vypsání veřejné zakázky na jejich realizaci,“ vysvětlil Jaro-

slav Bradáč.
Po uzavření soutěží na všechny projekty schválené a připravené k výběrovým řízením budou meziresortní
komisi, v závislosti na výši zbývajících finančních prostředků, předloženy další projekty zahrnuté v Koncepci řešení ekologických škod.

Plán stavby západního obchvatu Sokolova (červeně vyznačené úseky uprostřed mapy) je už připraven.
Mapa MěÚ Sokolov
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Mikroregion Chebsko má co nabídnout
Mikroregion Chebsko je dobrovolný
svazek obcí, který vznikl uzavřením zakladatelské smlouvy 22. 10. 2003. Dnes
se svazek skládá z měst a obcí Cheb,
Plesná, Skalná, Dolní Žandov, Libá, Lipová, Milíkov, Odrava, Okrouhlá, Pomezí nad Ohří, Poustka a Třebeň s přibližně 42 000 obyvateli celkem.
Původním účelem vzniku svazku byla
vzájemná pomoc a spolupráce při prosazování a uskutečňování komplexního
územního, ekonomického a sociálního
rozvoje ve vazbě na regionální politiku
České republiky a Evropské unie, znásobení sil a prostředků při prosazování
záměrů přesahujících svým rozsahem
a významem každou účastnickou obec.
V roce 2003 byl Regionální rozvojovou agenturou Egrensis zpracován program, který má za úkol hledat a navrhovat možnosti rozvoje mikroregionu.
Aktuální informace zájemci najdou na
http://www.chebsko.net.
Z geografického hlediska má svazek
velmi výhodnou polohu na hranici se
Spolkovou republikou Německo. Většinou svého území leží v Chebské pán-

vi, ze západu sem zasahuje pohoří Smrčiny, od jihu a jihovýchodu Český les
a Slavkovský les. Výraznými krajinnými prvky jsou i řeka Ohře a plochy přehradních nádrží Skalka a Jesenice. Unikátními přírodními výtvory jsou vyhaslé třetihorní sopky Komorní a Železná
hůrka. Nedaleko Skalné je národní přírodní rezervace SOOS. V regionu vyvěrají minerální prameny, například Císařský pramen.
Mezi nejvýznamnější historické památky patří Chebský hrad, hrady Seeberg a Vildštejn u Skalné nebo zámek

ve Starém Hrozňatově. Lidovou architekturu reprezentují hrázděné venkovské usedlostí v Novém Drahově, Doubravě a Lipové.
Cyklisty i pěší může zaujmout výlet
na Zelenou Horu s televizním vysílačem, pozůstatky kostela a nemocnice
Sv. Anny či na upravenou Bismarckovou rozhlednu. Některé turistické stezky, například z Mýtiny, Dubiny a Starého Hrozňatova vedou až do sousedního Německa. V Chebské pánvi najdou vhodné terény méně zdatní turisté a cyklisté, náročnější potěší členitější pohraniční hvozdy.
Návštěvníkům jsou k dispozici turistická a informační centra. Během roku se konají různé společenské a zábavní akce. Pro aktivní i rekreační sport
je k dispozici celá řada zařízení, která umožňují sportovní vyžití v každém
ročním období.

„Vize přestane
být snem“

Podporováno z evropského fondu pro regionálnírozvoj

www.europa.eu

Společnost Bau-stav se podílí na realizaci dvou největších staveb v kraji
Společnost BAU-STAV a.s. je významnou stavební firmou karlovarského kraje. V současné době se
podílí na 2 největších stavbách Karlovarského kraje.
Jedná se o „centrum technického
vzdělávání“ (dále CTV) v Ostrově a
druhou stavbou je „pavilon akutní
medicíny a centrálního příjmu“ v areálu Nemocnice K. Vary. Stavba CTV
v Ostrově je realizována ve sdružení
firem Metrostav, BAU-STAV, Tima.
Výstavba se přehoupla do své druhé
poloviny a její kompletní dokončení
je naplánované na květen roku 2011.
Nyní se dokončují komunikace v okolí stavby, hotové jsou gabionové stěny
a současně pokračuje výstavba nového pavilonu (viz foto). Centrum technického vzdělávání bude disponovat
téměř 60 učebnami včetně odborných
(např. PC, přírodní vědy) a praktických (dílny, truhlárna). Nebude chybět knihovna a stravovací prostory.
Stavba centrální příjmu v Karlovarské krajské nemocnici je také reali-

zována ve sdružení firem Metrostav,
BAU-STAV, Tima, Prefa-Beton. Celá
stavba je teprve na začátku a proto
zde nyní probíhá demolice starých a
nevyhovujících objektů. Nová třípatrová budova vznikne v prostoru mezi
stávajícími pavilony chirurgických a

interních oborů nemocnice, s nimiž
bude propojena. Nový pavilon akutní
medicíny významně ovlivní úroveň
a spektrum výkonů, které v současnosti Karlovarská krajská nemocnice
nabízí. Jeho kompletní dokončení je
naplánované na březen roku 2012.

www.nuts2severozapad.cz

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED
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VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY
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FELICIA
FABIA
OCTAVIA

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME
Octavia 1.9 TDi KLIMA, mod. 1999, po TK 4/12, klima, 2x airbag, alu kola+sada zimní, centrál+alarm
na DO, rádio, 4x okna+zrc. v el., počítač aj., metalíza,
garáž., perfekt. stav, 109.900 Kč- sleva- i splátky
Fabia combi 1,2 HTP 12V, mod. 2003, TK
6/2012, 1. maj., 2x airbag, centrál, el. okna+
zrcátka, rádio, hagusy aj., serviska, perfekt. stav,
garáž.- málo jetá, prav. servis, 119.500 Kč- slevasplátky bez akontace
Felicia 1,6 GLx MPi, 2000, TK 6/2012, 1.maj.,
ABS, 2x airbag, tažný, centrál, rádio aj., nové pneu,
serviska- výborný stav, garáž.- bez koroze, 49.500
Kč- sleva- i splátky bez akontace
Š Felicia 1.3 MPI, mod. 1998, po TK 2012, 1. maj.,
tažný, centrál, střecha, rádio aj., metalíza, nové
pneu, aku, brzdy, dobrý stav- pravidelný servisgaráž., 25.500 Kč- sleva- splátky bez akontace
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

Lasting sport Sokolov
nabízí v přízemí své budovy
k pronájmu
nově zbudované prodejní prostory
velikosti 36 m2, 60 m2 a 120 m2.
Výhodné místo na sídlišti Michal u pasáže Plas
vedle prodejny textilu a pekárny.
Možnost parkování, berbariérový přístup
do prodejen.

Skvělá cena za pronájem!

/,1

25.-27.6.

MEZINÁRODNÍ TURNAJ V BASKETBALU ŽEN

Mezinárodní turnaj za účasti reprezentace ČR. Vstup volný

5.7.

FESTIVAL DANCE SESSION

Párty s top taneční muzikou. Dj’s – Michael Burian,
Christopher Kaufman, Chris Sadler, Chosse Killa

7.7.

FESTIVALOVÁ NOC V KV ARENĚ

Zábavný večer plný tance. Účinkují: Right Said Fred,
Petr Kotvald, Standa Hložek – s kapelou, Holki

13. – 15.8.

POHÁR HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE Tradiční hokejový turnaj dorostu

15.9.

DEN SENIORŮ V KV ARENĚ

Zábavný pořad pro seniory

19.9.

ENERGIE KV – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

Extraliga ledního hokeje

22. nebo 23.9.

MUZIKÁL POMÁDA

Legendární a stále populární muzikál
(k termínu uzávěrky KL akce v jednání)

24.9.

ENERGIE KV – VÍTKOVICE STEEL

Extraliga ledního hokeje

28.9. – 3.10.

MISTROVSTVÍ SVĚTA V BASKETBALU ŽEN 2010 Celý závěr MS včetně ﬁnálových zápasů

Největší sportovní akce roku 2010 v České republice!

Předprodej a rezervace vstupenek na uvedenou akci: všechna prodejní místa síťě Ticketportal.cz v ČR, Infocentra apod. (k termínu uzávěrky KL)

Změny v programové skladbě i v dílčích speciﬁkacích jednotlivých akcí vyhrazeny. Přehled akcí je průběžně aktualizován. Podrobnosti k jednotlivým akcím najdete
v rubrice Akce a programy na webu www.kvarena.cz, zařazované aktuality pak pod odkazem Aktuálně-Aktuality.

info: j.walter@lasting.eu
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Děkuji primáři chirurgického oddělení
Krajské nemocnice v Sokolově MUDr.
S. Šmídovi, ošetřujícímu lékaři MUDr.
Z. Šiškovi a všem, kteří na tomto oddělení pracují za lidský přístup a příkladnou péči, které se mi po dobu mého léčení na tomto oddělení dostalo.
Vděčná 73letá pacientka
Květoslava Čermáková

Spolehlivá účetní nabízí
vedení účetnictví,
daňové evidence, DPH
KARLOVARSKO a SOKOLOVSKO
Kontakt: 602 799 755
e-mail: ucetni.dane@seznam.cz

názory • inzerce
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Jáchymovské peklo se už nikdy nesmí opakovat

JUDr. Josef Pavel,
krajský zastupitel za ODS

Padesátá léta byla plná poválečné
euforie. Československo se vzpamatovávalo z válečných útrap, a lidé s optimismem hleděli do světlé budoucnosti, kterou jim tehdy malovali komunističtí mocipáni.
Padesátá léta ovšem pro mnohé znamenala i nefalšované peklo. Prošli si
jím lidé nepohodlní režimu. A prošli
si jím v nelidských podmínkách komunistických pracovních lágrů. Ty
nejhorší zřídili komunisté v Jáchymo-

vě, kde „muklové“ pracovali při těžbě
strategické suroviny - uranu. Ponechme stranou, že veškerý uran opouštěl hranice republiky směrem na východ...
Pracovními tábory prošly tisíce lidí.
Řada z nich se do nich dostala jenom
kvůli nesouhlasnému postoji vůči komunistickému režimu. V padesátých
letech, kdy doslova na každém rohu
číhal udavač státní bezpečnosti, nebylo radno pouštět se do politické polemiky. Tehdy se trestalo už jenom za
názor, což je zvěrstvo nehodné lidské
společnosti. Řada z těch tisíců „nepohodlných“ přitom za svůj názor zaplatilo cenou nejvyšší - vlastním životem.
Lidský mozek dokáže velice rychle zapomenout na špatné věci. Jsou
ale věci, mezi které rozhodně patří výše popisované období našich dě-

jin, na něž se zapomenout prostě nesmí. Naopak. Je zapotřebí si důstojnou
formou připomínat utrpení těch, kteří v pracovních táborech trávili i desítky nekonečných let. Už řadu let jsem
v kontaktu s bývalými politickými
vězni. Velice si jich vážím, a smekám
před tím, že dokázali přežít zvěrstva,
která si pro ně vymysleli jejich krajané. Tato etapa českých ději by se měla
dostat do učebnic dějepisu, aby v době, kdy už nebudou žít přímí pamětníci těchto let, i budoucí generace věděly, jak to tehdy v Československu bylo.
Zároveň nesmíme připustit, aby se
historie opakovala. Možná, že se to
může zdát nemožné, ale na naší politické scéně je bohužel dost lidí, kteří
by návrat starých pořádků uvítali. Nesmíme připustit, aby dostali příležitost
zrealizovat své zvrhlé plány.

06 | 2010

Děkujeme. Je to náš společný úspěch, víc než si myslíte!
vat všem našim příznivcům i sympatizantům. Volby jasně ukázaly, že
si občané přejí změnu. TOP 09 získala jeden poslanecký mandát, který
obdržel Rudolf Chlad. Ten mimochodem obdržel procentuálně, jako
sedmý v celé republice, nejvíce preING. Josef Malý,
krajský zastupitel za TOP 09
ferenčních hlasů!
TOP 09 v Karlovarském kraji je
Nová politická strana TOP 09 týmem lidí, který preferenční syss podporou Starostů se stala nejpří- tém respektuje jako výhradní právo
jemnějším překvapením letošních voličů a já chci tímto poblahopřát
parlamentních voleb.
Rudolfu Chladovi k nespornému
V Karlovarském kraji získala úcty- úspěchu.
hodných 16,2 % a skončila těsně za
Rád bych zmínil ještě jednu zkuODS na třetím místě s velkým násko- šenost z letošních voleb. TOP 09 nekem před komunisty. V některých vylepila jediný plakát mimo oficiální
místech kraje dokonce TOP 09 volby výlepové plochy nebo plochy našich
vyhrála (Karlovy Vary přes 22 %, Lo- sympatizantů. Naše kampaň byla
ket 24,5 %, Boží Dar takřka 30 %)!
klidná a umírněná. Nepolepili jsme
V této souvislosti se sluší poděko- ani jedinou autobusovou zastávku,

o které se takřka prali modří i oranžoví, takže je zničili. Nebyl a nebude
to náš styl. Chceme vrátit politice
slušnost!
Naše společná mise za obnovu
tradic, odpovědnosti a prosperity (TOP) je však teprve na začátku
a parlamentními volbami rozhodně
nekončí. Už nyní myslíme na podzimní komunální volby a volby do
Senátu PČR, které budou na Karlovarsku.
Víme, že je třeba potvrdit úspěch
z parlamentních voleb nejenom odvedenou prací pro region, ale i na komunální úrovni. Že se stala TOP 09
reálnou politickou silou na celostátní
i krajské úrovni, to jsme už dokázali.
Teď je třeba skvělý výsledek potvrdit
i v podzimních volbách na komunální úrovni.

inzerce

Mají podnikatelé zájem o zaměstnávání
zdravotně postižených lidí v Karlovarském kraji?
Karlovarský kraj a odbor sociálních věcí ve spolupráci s INSTAND o. s. pořádal v Chebu, Sokolově a v Karlových Varech
Kulaté stoly na téma:
„Podpora uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením
na trhu práce v podmínkách Karlovarského kraje“.

trainig, Město Chodov, Wieland electric, Kruﬁn, Chb Sokolov
– centrum ucelené rehabilitace, Úřad práce Sokolov, Fornica
graphics. V Karlových Varech se konal Kulatý stůl za účasti
subjektů Goethe tour, Integrované střední školy Cheb, Tyﬂocentra Karlovy Vary, Karlovarské krajské nemocnice a. s.,
Nemocnice Ostrov, Úřadu práce Karlovy Vary, Josefa Vimra
– ORPO, ﬁrmy Vaci, Agentury CMC-Servis Karlovy Vary, SKV
Sharks.
Všem těmto subjektům patří naše poděkování. Za spolupráci při přípravě Kulatých stolů také děkujeme Regionální
Hospodářské komoře Poohří a spolupracujícím organizacím,
občanským sdružením Rytmus a Instand.
Podnikatelských subjektů, které mají zájem zaměstnávat
zdravotně postižené občany (zejména osoby s mentálním
postižením), není mnoho. Firmy mají přirozené obavy z komunikace s těmito osobami a z komplikací souvisejících například s bezpečností práce. Je třeba vědět, že pro tyto případy jsou zde organizace, které se zabývají tzv. „podporovaným
zaměstnáváním“ a jsou schopny zajistit fungující pracovní
vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Dne 30. září 2010 bude uspořádán krajský „Kulatý stůl“
v zastupitelském sále Karlovarského kraje, kam jsou srdečně zváni všichni zájemci o problematiku zaměstnávání
osob se zdravotním, převážně mentálním, postižením v rámci Karlovarského kraje. Bližší informace naleznete na internetových stránkách projektu www.ipkktransformace.cz.
Kulaté stoly jsou pořádány v rámci aktivit Individuálního
projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb
v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“.
Projekt i Kulaté stoly jsou ﬁnancovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Informace k projektu i ke Kulatým stolům naleznete i na internetových stránkách http://www.ipkktransformace.cz.

Kulatý stůl – Cheb 25. 2. 2010

pro vás navíc tip, který už pomohl
mnoha lidem. K urychlení procesu
hojení je vhodné použít některé
enzymové léky, nejznámější z nich
je Wobenzym. Enzymy, které obsahuje, urychlují vstřebávání otoků a krevních podlitin a zkracují
dobu hojení úrazu až o polovinu
doby, která by jinak byla zapotřebí.
Proto se Wobenzym hodí k léčbě
otoků, krevních podlitin a výronů,
pohmožděnin, ale i vykloubení a
Co dělat, když nás
zlomenin. Při zranění přitom platí
o dovolené postihne úraz?
zásada, že čím dříve po úrazu se zaO dovolených a prázdninách do- čne s podáváním Wobenzymu, tím
chází zvlášť často k úrazům. Hod- účinnější je jeho působení.
ně cestujeme různými dopravními
prostředky - automobilem, na kole Otoky při cestování
apod. - a zpravidla vykonáváme Řada cestujících, kteří již někdy jeli
činnosti, v nichž nejsme příliš zběh- k moři autobusem, by mohla vylí. Zvláštní skupinu zde představují právět o těžkých otocích nohou.
rekreační sportovci, kteří se o do- Vedle vysokých teplot je způsobuje
volené snaží dohnat to, co po celý nedostatečný pohyb a sezení v ne
rok zanedbávali. Nedostatečně tré- zrovna přirozené poloze. Krabička
novaný organismus pak nezvládá enzymového léku Wobenzym, ktepožadavky, jež na něj klademe.
rou turista lehce zabalí do příručníNejčastějšími úrazy jsou zhmoždě- ho zavazadla, mu může pomoci se
niny, podvrtnutí, natažení šlach a této nepříjemné cestovní komplisvalů, zlomeniny, tržné a řezné rány. kace vyvarovat. Kdo trpí na otoky
Každý úraz je doprovázen zánětem nohou při cestování, nejlépe udělá,
a otokem, který dokáže zkompliko- když tento lék začne užívat už před
vat a prodloužit vlastní léčbu.
zahájením cesty.
Dojde-li k úrazu, na prvním místě
je správné ošetření podle jeho po- Infekce a nachlazení
vahy a zásad první pomoci. Pokud O dovolené může být obranyúraz vyžaduje lékařské ošetření, je schopnost našeho organizmu oslatřeba je neodkládat! Máme však bena nejen náročným cestováním
Každý z nás se v tuto roční dobu
těší na to, až konečně vypadne ze
zaběhnutého stereotypu a každodenního stresu. Dovolená a prázdniny jsou balzámem na naši duši i
tělo a každá chvíle volna je cennější
než jindy. Co ale dělat, když těsně
před začátkem vysněné dovolené,
anebo ještě hůře, přímo během ní
utrpíme nepříjemný úraz anebo
onemocníme?

a fyzickou námahou, ale i pobytem
v cizím prostředí, kde nás mohou
ohrožovat různé pro Středoevropana neobvyklé infekční choroby.
Wobenzym pomáhá posilovat
přirozené mechanizmy, jimiž tělo
bojuje s infekcemi a samo se brání zánětům. Významně zkracuje
dobu léčení infekcí a zánětlivých
onemocnění. Tento lék se hodí i pro
děti, které nejčastěji trpí opakovanými záněty dýchacích cest.
Jestliže je nezbytná antibiotická
léčba, současné podávání Wobenzymu usnadňuje průnik antibiotik
do těžko přístupných tkání a podporuje tak jejich účinek.
Jaké balení Wobenzymu
si vzít na dovolenou?
Na dovolenou je výhodné přibalit
balení Wobenzymu s 200 dražé,
které vystačí na čtrnáctidenní léčbu
jedné osoby, anebo rodinné balení
s 800 dražé. Jestliže během dovolené příslušné balení nespotřebujete,
přidejte ho po návratu domů do
své domácí lékárničky. Wobenzym
pomáhá při léčbě nejrůznějších
zánětlivých onemocnění, urychluje hojení po úrazech a operacích
a podporuje oslabenou imunitu,
takže dříve či později určitě přijde
vhod. Doba použitelnosti od data
výroby je dva a půl roku.
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M. LÁZNÙ
výstava v areálu A2000
Plzeňská 608/17
tel.: 774 109 913

Více na www.wobenzym.cz

 rozhodujete se pro smysluplnou
investici do vašeho bydlení?
je správná volba
 okno
s trojsklem izoluje jako
cihlová stěna tloušťky 1100mm
 6 komor, ani méně ani více

Wobenzym je tradičním lékem z přírodních
zdrojů pro vnitřní užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci. Léčbu dětí konzultujte s
lékařem.

WWW.ZURNALMEDIA.CZ, inzerce: K. Vary - tel. 353 224 200, 739 544 455,
Cheb - tel. 354 597 403, 739 544 445, e-mail: info@zurnalmedia.cz

Uvedené slevy platí při využití financování formou leasingu.

Zdravotní problémy na dovolené?

Cílem setkání „Kulatých stolů“ bylo jednání se zástupci
zainteresovaných subjektů, podílejících se na zapojení uživatelů sociálních služeb (osob se zdravotním postižením) na
trh práce. Na podporu vytvoření systémového řešení v této
oblasti byla nezbytná diskuze s relevantními subjekty. Na
Kulatých stolech byly prezentovány i příklady dobré praxe již
zaměstnaných osob se zdravotním postižením.
Za okres Cheb se zúčastnily tyto subjekty: Joker o. s., Město
Cheb, Chetes s. r. o., Mravenec spol. s. r. o., Úřad práce Cheb,
Immoserv s. r. o., Lázně Františkovy Lázně a. s., Pracant s. r. o.,
Propos partner s. r. o., Zahradní a parková spol. s. r. o.
Za okres Sokolov se zúčastnily: Sokolovská uhelná, Bit cz

VÁ Š N E J B L I Ž Š Í V Ý R O B C E
Kalibra Nova, Hroznětínská 183
Karlovy Vary - Otovice, 362 32
Tel.: 353 505 515, www.kalibra.cz
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Zlatí hokejisté se rozjeli do světa Hrad je kulisou pestré letní kultury

Ondřej Němec stačil před odjezdem do Čerepovce ukázat v Karlových Varech hejtmanovi Josefu Novotnému
a pak i fanouškům na autogramiádě medaili a dres mistra světa, odchovanec sokolovského hokeje Tomáš
Vokoun (vpravo) odjel ze šampionátu rovnou do USA k svému týmu NHL Florida Panthers.
Foto KL
Hokejista karlovarské HC Energie
a čerstvý držitel titulu z hokejového
šampionátu v Německu zavítal na
krajský úřad, aby se rozloučil před
svým odchodem do Ruska. Tam bude
hrát v příštích dvou letech v týmu Severstal Čerepovec.
Ondřej Němec přivezl hejtmanovi
ukázat zlatou medaili a dres, ve kterém bojoval o vítězství. „Ještě není

vypraný, tak se k němu radši moc
nepřibližujte,“ smál se hokejista, který končí v HC Energie po pětiletém
angažmá. „Doufám, že se sem jednou vrátím, ať už v pozici hráče nebo
diváka,“ uvedl s tím, že ještě přijede
ukázat fanouškům mistrovský pohár.
Hejtman se zajímal o začátky úspěšného rodáka z Třebíče i o nejdůležitější momenty uplynulého mistrovství.

„Hvězdnou ruskou sestavu jsme dokázali porazit naší bojovností a českým srdíčkem,“ dodal Němec, který
také připomněl, že deset procent peněz z výhry, kterou získá každý člen
reprezentačního týmu, poputuje do
povodněmi sužované obce Troubky.
Hejtman mu předal tradiční dárky
jako upomínku na region a popřál
zdraví a úspěch v novém působišti.

Příznivci rocku i klasické hudby si
letos opět přijdou na své na loketském
hradě a zejména v přírodním divadle
pod ním. Připraveny jsou i oblíbené
celodenní akce pro celou rodinu, divadelní představení pod širým nebem
nebo divoká show pro návštěvníky
motokrosového šampionátu.
Letní kulturní program v Lokti se už
rozběhl, v květnu se amfiteátr rozezněl
tvrdým rockem skupin Divokej Bill
a Mandrage i akustickým koncertem
Petra Koláře. Ta největší nadílka však
návštěvníky čeká během následujících
letních měsíců.
Červen bude ve znamení domácích
i zahraničních rockových legend - The
Sweet, Slade, Mig 21, Gaia Mesiah,
Mule!... Ta jména mluví za vše. Ale
zkrátka nepřijdou ani fanoušci country music, které přijdou potěšit Naďa
Urbánková, Taxmeni a další hvězdy
v třetí řadě turné On The Road.
Nevšední zážitek slibuje Shakespearův Večer tříkrálový v kulisách
loketského hradu, s nímž přijíždí herci Západočeského divadla v Chebu.
Červnový program uzavře festival Zač
je toho Loket, který od odpoledních
hodin až do noci pobaví na hradě děti
i dospělé.
V červenci přírodní divadlo tradičně okupoval operní festival Loketské
kulturní léto. Pro jeho příznivce přišla

Po roční přestávce přírodní amfiteátr pod loketským hradem opět
hostí i operní festival Loketské kulturní léto. Foto JAN Production
dobrá zpráva. Po loňské pauze zaviněné světovou ekonomickou krizí se
festival na břeh Ohře vrací. Čtyři velká
operní představení v amfiteátru doprovodí čtyři komornější akce - dva
koncerty na hradě a dva v kostele sv.
Václava. Milovníci komorní klasiky
navíc čeká koncert Festivalu uprostřed
Evropy a hradní prostory budou ještě
svědky oslav 35. narozenin Roháčů.
V srpnu se na obou březích Ohře objeví nabídka lehčích žánrů. Návštěvníkům motokrosového Grand Prix je

určen koncert 6. srpna, jehož hlavní
hvězdou jsou Living Colour z USA,
další rockové koncerty jsou na programu 7. a 28. srpna (Znouzectnost na
hradě a Thomas Anders v amfiteátru).
Špičkový pop sem přinese koncert Lucie Bílé 13. srpna. Další dva dny ožijí
hrad i město Slavnostmi purkrabího
Půty.
Přehled letní kulturní nabídky
v Lokti tím není vyčerpán. Výstavy a další akce nabízí také Městská
knihovna, Galerie Café a Černá věž.

Dorostenci Baníku postoupili do České ligy Specialitou letošní FIJO budou show bandy
Opět po dvou letech se Chebem rozezní dechová hudba. První prázdninové dny 1.-4. července se uskuteční už
19. ročních mezinárodního festivalu mládežnických dechových orchestrů FIJO 2010. Chebané a hosté se mohou
letos těšit na tradiční programy, kterými jsou například
průvod městem, festivalové koncerty, koncert chrámové
hudby a především závěrečný galavečer s ohňostrojem.
Letošní ročník přinese ale i novinky. Tou největší je zaměření celé přehlídky FIJO na tzv. show bandy. Část orchestrů předvede během tří dnů jedinečnou show, kdy
muzikanti nejenže hrají, ale navíc při tom i „tančí“. Lidé
uvidí, jak se taková show dělá například na Kypru, v Holandsku, Švédsku, Polsku a Německu a z našich orchestrů
jmenujeme Uničov a samozřejmě Cheb.

Sokolovští dorostenci po rozhodujícím vítězném utkání s Roudnicí
Povedlo se, FK Baník Sokolov je vítězem divize staršího dorostu a hráči
ročníku 1991 vybojovali pro příští sezonu vytouženou Českou ligu, kterou si
zahrají jejich následovníci.
V 22. kole divize dorostu Baník hostil Roudnici a s přehledem zvítězil 4:0,
když hattrick zaznamenal Jaroslav Nerad a jednou se trefil Josef Hudec. Jelikož zápas s Roudnicí začínal o něco
později, trenéři již patnáct minut před
koncem věděli, že Kladno ztratilo další
body. V tu chvíli vedl Baník 3:0 a měl
hru pod kontrolou. O chvíli později
Nerad proměnil penaltu ve čtvrtý gól

a na střídačce se již začala chystat oslava. Nechybělo šampaňské a také vítězné
doutníky. Po závěrečném hvizdu vtrhla
celá lavička na hřiště a oslavy propukly
naplno. Radost pokračovala v kabinách,
pak vyšli hráči ven s vítěznými doutníky a trenéři Tomáš Hájek, Jiří Šaloun
a Karel Pacelt skončili v rukou hráčů,
kteří je oslavně vyhazovali nad sebe.
Pro Baník znamená vítězství A dorostu v divizi velkou událost a splnění snu.
Příští rok tak bude v Sokolově k vidění
Česká liga staršího i mladšího dorostu.
Další ročníky budou mít možnost hrát
velmi kvalitní soutěž a liga by měla po-

Foto FK Baník Sokolov
moci i návaznosti na seniorské soutěže.
O vítězství v divizi dorostu a postup
Baníku do České ligy se zasloužili brankáři Tomáš Martinec, František Kusík,
obránci Jiří Šaloun (kapitán), Jaroslav
Oláh, Martin Burkyt, Václav Neudert,
Tomáš Červík, Vít Melichar, David Ščislák, záložníci Lukáš Jankovský, Jakub
Vodrážka, Roman Domin, Josef Hudec,
Marek Nicklas, Michael Řezáč, Tomáš
Valovič, útočníci Jaroslav Nerad, František Kouba, Milan Novotný. V týmu si
na podzim také zahráli Vojtěch Kvapil,
Luboš Fousek, Jaromír Hrubý, Luboš
Matějíček a z C dorostu i Ludvík Tůma.

Cheb ožívá dechovkou každé dva roky. Foto FIJO

Začíná soutěž o hejtmanský mobil
Krajský úřad Karlovarského kraje vyhlašuje devátý ročník prázdninové soutěže pro děti „O hejtmanský
mobil“. Soutěž má dvě části, internetovou a výtvarnou (či fotografickou),
a je určena dětem od 6 do 15 let.
Jejich úkolem bude zodpovědět 10
otázek z internetových stránek Karlovarského kraje a namalovat obrázek nebo pořídit fotografii na téma
„Symbol Karlovarského kraje“.
„Soutěž jsme letos koncipovali
k 10. výroční existence kraje. Jejím
cílem je seznámit děti s krajským in-

ternetovým portálem a rozvíjet je- mavost či významnou osobnost, ktejich výtvarné a fotografické doved- rá je pro ně představuje kraj, v němž
nosti,“ uvedl hejtman Josef Novotný žijí,“ dodal hejtman.
Soutěž trvá od 1. 6. do 31. 8. 2010.
V září proběhne hodnocení a nejpozději počátkem října pozveme vítěze v obou kategoriích na slavnostní tiskovou konferenci, při které
hejtman Josef Novotný osobně předá mobily a další ceny.
Soutěžní podmínky jsou zveřejněs tím, že symbol kraje může být pro ny na krajských internetových stránkaždého různý. „Děti mohou zobra- kách www.kr-karlovarsky.cz/hl/souzit například památku, přírodní zají- tez10/

Kam v Karlovarském kraji za kulturou a sportem?
do 29. 8. Sokolov, zámek
2. SV. VÁLKA NA SOKOLOVSKU
Součástí výstavy je představení válečných pomníků na Sokolovsku
do 1. 8., česko-německé příhraničí
FESTIVAL UPROSTŘED EVROPY
Koncerty klasické a lidové hudby, semináře, workshopy, diskuse a výstavy. Kompletní program a informace
na www.festival-mitte-europa.com

do 19. 9. K. Vary, Galerie umění
UKAZATELÉ CESTY
Průřez tvorbou O. H. Hajeka
do 29. 9., Ostrov, letohrádek
VIKTOR MUNK - SKRYTÁ TVÁŘ
Dílo málo známého židovského
umělce z Chodova
do 21. 11. 2010 , Muzeum Cheb
ZBRANĚ ORIENTU
Unikátní sbírky militarií

do 1. 8., Ostrov, letohrádek
VARY(I)ACE II
Práce 11 výtvarníků regionu různé
generační příslušnosti

28. 6. Cheb, hrad 21.00
LEGENDA O KŘÍDOVÉM KRUHU
Představení Západočeského divadla

do 5. 9., Ostrov, klášterní kostel
PORTRÉTY ČESKÝCH PANOVNÍKŮ
Dřevořezby Jarmily Haldové

1., 15., 29. a 31. 7, 12. a 26. 8.
Cheb, kostel sv. Mikuláše 19.30
CHEBSKÉ VARHANNÍ LÉTO

do 26. 9., Muzeum Karlovy Vary
PŘÍBĚH GRANDHOTELU PUPP
Budování hotelu od baroka po
dnešek

1.-4. 7. Nebanice
MEZINÁRODNÍ ZÁVODY
KOŇSKÝCH SPŘEŽENÍ CAI A W

do 12. 9. K. Vary, Galerie umění
FRANTIŠEK SKÁLA & SPOL.
Sochařské objekty - modely vozů

3.-10. 7. Cheb, centrum
FIJO 2010
Mezinárodní přehlídka dechových
hudeb

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. července 2010, uzávěrka inzerce je 10. července 2010

2.-10. 7. Karlovy Vary
MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ
FESTIVAL KARLOVY VARY
Filmové premiéry, workshopy, plesy,
koncerty, dostihy... Úplný program
na www.kviff.com
3.-10. 7. hrad Hauenštejn 9.00-19.00
ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM
Veřejný workshop s prodejem
3.-4. 7. Loket, amfiteátr 15.00
LOKET SOBĚ
Celodenní zábava pro děti i dospělé
10. 7. Loket, hrad 18.00
35 LET ROHÁČŮ
Oslava jubilea loketské skupiny
13. 7. Sokolov, Staré náměstí 16.00
NEŘEŽ
Sokolovské kulturní léto - koncert
13. 7. K. Vary, divadlo 19.30
GALA VERDI
15.-18. 7. M. Lázně, centr. parkoviště
PIVNÍ LÁZNĚNÍ
Dětský den, koncerty, jarmark

LOKETSKÉ KULTURNÍ LÉTO
17., 18., 24. a 31. 7. , amfiteátr 21.00
Operní představení
16. a 29. 7., hrad 21.00
Komorní koncerty
17. 7., 16.00 a 25. 7., 14.30
kostel sv. Václava
Komorní koncerty
16. a 30. 7., 19,30
K. Vary, Husitský kostel
SYMFONICKÝ KONCERT KSO
20. 7. K. Vary, divadlo 19.30
MOZART A STRAUSS
24.-25. 7. Bečov, náměstí
BEČOVSKÉ SLAVNOSTI
Historický průvod, koncerty, jarmark
24. 7. Pomezí nad Ohří
SVATOJAKUBSKÉ SLAVNOSTI
Jarmark, mše
27. a 31. 7. K. Vary, divadlo 19.30
OPERETNÍ MELODIE
31. 7. Kynšperk, u lávky 14.00-24.00
DEN ÚCTY K OHŔI
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Prázdniny v knihovně

tel. 353 502 804, 736 514 048
sekretariat@knihovnakv.cz
www.knihovna.kvary.cz
1. 7.-31. 8.
knihovny kraje
Lesy kolem nás
1. ročník výtvarné soutěže pro děti
z MŠ a ZŠ, výstavy soutěžních prací
1. 7.-30. 9. Studijní oddělení Lidická
Hledá se knihovnické strašidlo
Výtvarná prázdninová soutěž pro děti
25. 6.-23. 7.
hala Dvory:
Strážník očima dětí
Výstava dětských výtvarných prací
30. 6.-27. 8.
Kavárna Dvory
Katrineholmské motivy
Práce švédského fotografa T. Nilssona
1. 6.-30. 7.
A-klub Dvory
Svět dětskýma očima
výstava prací dětí ze ZUŠ Ostrov
3. 5.-30. 11.
Půjčovna Dvory
Výstava vzácných a pozoruhodných
vydání díla K. H. Máchy
1., 8., 15., 22., 29. 7. v 15.00
A-klub
Herní klub
Chytrá zábava pro každého od 15 let

12. 7., 9.00-10.00
sál Dvory, 6-12
Dopoledne se zvířaty
lektor ze ZOO Plzeň
12. 7., 10.30-11.30
sál, 10+
Máme rádi zvířata, protože jsou...
Vyprávění o zvířátkách v útulku
13. 7., 9.00-12.00 sál + areál KÚ, 6-15
Prázdninové hrátky s hasiči
Ukázky práce hasičů, soutěže
14. 7., 9.00-12.00
sál 6-14
S Lesy ČR o lese
Práce lesníků, lesní flóra a fauna
15. 7., 9.00-12.00
sál, 11-18
Den s Mensou
Logické hry, deskové hry, testy IQ
16. 7., 9-10 (6-10), 11-12 (8-15) sál,
Hvězdárna K. Vary dětem a mládeži
19. 7., 9.00-12.00 sál, 2. st. ZŠ a starší
Příroda Karlovarského kraje
20. 7., 9.00-12.00
sál + areál, 10-15
Bezpečné chování o prázdninách
Sebeobrana, ukázka kynologů
21. 7., 9.00-12.00
sál, 6-12
Přírodní památky v jižní části kraje
22. 7., 9.00-12.00
sál+ areál, 6-16
Městská policie - partner bezpečí
Soutěže a hry, ukázky výcviku
23. 7., 9.00-12.00
sál+ areál, 6-16
Bezpečná doprava
Tématické soutěže a hry, přednášky

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

