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Karlovarská nemocnice
má status iktového centra

Dobré jídlo? To je barva,
konzistence a chuť

Ministerstvo zdravotnictví přiznalo Nemocnici Karlovy Vary status iktového centra. Co to znamená? více strana 3

Rozhovor s Janem Krajčem o cateringu, snadných jídlech
a kinokavárně Čas.
více strana 4

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení a milí čtenáři,
léto je v plném proudu a já musím s radostí konstatovat, že letos potkávám ještě více cyklistů
a cykloturistů než v uplynulé sezóně. Proto bych vás všechny, kteří jezdíte po páteřní cyklostezce
od Karlových Varů na Cheb, chtěl
informovat, že ještě do konce září
zahájíme stavbu posledního úseku
od Chebu přes Jindřichov do Chocovic. Úsek má necelých pět kilometrů a po jeho dokončení budou moci cyklisté projet po páteřní cyklostezce z Chebu až do Karlových Varů. Na část cyklostezky
od lázeňského města do Šemnice je podána žádost o vydání stavebního povolení, na pokračování trasy přes Kyselku až k hranicím s Ústeckým krajem je zpracována vyhledávací studie. Cyklostezka Ohře je jedním z projektů Karlovarského kraje financovaných prostřednictvím evropských
dotací i příspěvku z krajského rozpočtu. Podobně je tomu v případě
dalších velkých akcí – nové školy
v Ostrově a v Sokolově, budování
dopravních terminálů, z rozpočtu kraje platíme stavbu pavilonu
v karlovarské a rekonstrukci pavilonu v chebské nemocnici.
Na tyto projekty si už v předchozím období vzala úvěry minulá krajská vláda. Aby mohla všechny akce předfinancovat, zvýšila
zadlužení kraje o 2,1 miliardy korun. Po nástupu do vedení kraje
jsem byl se závazky kraje srozuměn a počítal jsem s dokončením
naplánovaných projektů. Proto
odmítám nesmyslné a nepravdivé
výroky, které před nedávnem zazněly v médiích a obvinily současné vedení regionu ze zadlužování kraje oproti předchozím letům.
Nynější krajské vedení přijalo
za své volební období úvěr ve výši pouze 75 milionů korun na stavbu sídla záchranné služby v porovnání s předchozí krajskou vládou
je to skoro 30x méně. Hospodaříme s maximální úsporností a dluhy z minulosti, vzniklé předfinancováním projektů, se nám bez problémů daří splácet.
Slunečný srpen Vám přeje
hejtman Josef Novotný

Známe nejkvalitnější potraviny v kraji
Hovězí šunka z Rudolce, ořechový salám z Chebu, světlý ležák
ze Sokolova, vyrobený bez chemických přísad klasickou technologií, nakládaný kozí sýr z Luhova, biojogurt s borůvkou z Karlových Varů nebo třeba chléb z Bečova. Pokud spotřebitel v malém
kraji na Ohři dává přednost kvalitním potravinám od místních
farmářů a výrobců před anonymním supermarketovým zbožím,
má z čeho vybírat.
Jak totiž ukázal 3. ročník čím
dál ostřeji sledované soutěže kvality „Regionální potravina Karlovarského kraje“, zdejší producenti
vyrábějí potraviny, které chutnají,
jsou originální, jedinečné a splňují
nároky na nejvyšší kvalitu.
Výsledky soutěže, ve které se letos o značku Regionální potravina ucházelo dvaašedesát výrobků
od dvaadvaceti místních potravinářů a zemědělců, oznámil Karlovarský kraj.
„Rostoucí zájem o značku kvality Regionální potravina je odpovědí na anonymitu řetězců. Je to volání spotřebitelů po tradici, jakosti a čerstvosti. Regionální potravina se stává trendem,“ uvedl v Karlových Varech náměstek ministra
zemědělství Martin Hlaváček, který předal ceny výrobcům oceně-

Krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jaroslav Bradáč předává cenu za nejlepší pekařský výrobek roku - Bečovský chléb. Vzadu náměstek ministra zemědělství Martin Hlaváček
a Zdeněk Perlinger.
Foto Václav Fikar
ných potravin.
Jeho slova potvrdil i krajský radní Jaroslav Bradáč. „Vyhlašování
soutěže se stalo osvědčeným způsobem, kterým ministerstvo zemědělství může napomáhat ma-

lým a středním podnikatelům, nabízejícím kvalitní potraviny místního původu. Souvisí to samozřejmě s rostoucím zájmem zákazníků
o zboží s logem Regionální potravina,“ připomněl.

Podle ředitele zemědělské školy v Dalovicích Zdeňka Perlingera, který je Osobností roku 2011
v Karlovarském kraji za realizaci projektu Regionální potravina
a nastartování krajských farmář-

ských trhů, už šedesát procent spotřebitelů značku Regionální potravina zná.
„A toto číslo bude vyšší. Zájem
spotřebitelů o ekologické a kvalitní potraviny z regionu roste, proto jsme v Karlových Varech otevřeli prodejnu U Sedláka. Biopotraviny vyprodukované v našem regionu se tak snáz dostanou ke spotřebitelům,“ uvedl.
O vítězích v jednotlivých kategoriích soutěže Regionální potravina
Karlovarského kraje 2012 rozhodla osmičlenná hodnotící komise,
ve které zasedli odborníci ze Státní
zemědělské a potravinářské inspekce, Krajského úřadu Karlovarského
kraje, Krajské veterinární správy,
Potravinářské komory ČR, Regionální agrární komory Karlovarského kraje a Ministerstva zemědělství
ČR. Jak výrobky posuzovali?
„Stejně jako vloni jsme prováděli
senzorické posouzení jednotlivých
potravinářských výrobků, ať už jde
o jejich vůni, vzhled, chuť. Hodnotili jsme také technologické parametry nebo úroveň obalu či jiné
přidané hodnoty výrobků. Zároveň
byl velký důraz kladen na vazbu
produktu ke Karlovarskému kraji,“ uvedl předseda komise Martin
Štěpánek.
Kompletní výsledky regionální
potraviny roku čtěte na str. 6

Hotovo, oznámili stavbaři
Dálniční známky?
z nemocnic ve Varech a Chebu Chceme změnu!
Představitelé
Karlovarského
kraje převzali v závěru června
od jednotlivých zhotovitelů dokončené stavby Pavilonu akutní medicíny Nemocnice Karlovy
Vary a rekonstruovanou pravou
část Pavilonu B (hlavní budova)
Nemocnice Cheb. Obě stavby tím
vstoupily do procesu kolaudačního řízení.
Výstavba moderního Pavilonu akutní medicíny Nemocnice
Karlovy Vary je největší dokončenou investiční akci Karlovarského
kraje v letošním roce. Stavba přišla Karlovarský kraj téměř na 597
milionů korun, pavilon postavilo
sdružení firem Metrostav, Baustav, Tima a původně i Prefa – Beton.
„Během předávání dokončené
stavby jsme společně se zhotovitelem provedli prohlídku pavilonu.
Neshledali jsme žádné závažné
nedostatky, které by bránily v užívání této nemocniční budovy,“
oznámil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Havel.
Již v září tedy pacientům začne
sloužit pavilon zaměřený na poskytování specializované péče
s příjmem pacientů, jaký mají obdobná pracoviště v zahraničí.
„Musím rozhodně poděkovat
všem řemeslníkům i technikům
za odvedenou práci. Nejen pro mě
bylo mimořádným zážitkem a zároveň zkušeností sledovat průběh
a dokončování stavby za více než
půl miliardy korun,“ dodal Havel.
Podle hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného se díky

Pravá čás pavilonu B chebské nemocnice, tedy hlavní budovy,
prošla rekonstrukcí. V dalších etapách bude postupně zrekonstruovaná celá budova. Jak je z dokončené části zřejmé, nemocniční budova získává částečně podobu, jakou měla v době svého
vystavění na začátku 20. století. Tehdy ji dobový tisk označoval
za nejkrásnější nemocnici v zemi.
Foto Václav Fikar
novému pavilonu dostane zdravotní péče v regionu na zcela jinou úroveň.
„Pacienti z celého kraje určitě
ocení jak moderní řešení prostor
této budovy, tak jeho vybavení,
které bude odpovídat potřebám
současné medicíny,“ řekl během
prohlídky dokončeného pavilonu
v Karlových Varech.
Nově zrekonstruované prostory,
moderní pokoje pro pacienty i potřebné zázemí pro operační sály –
to vše naleznou obyvatelé Chebu
i celého regionu ve zmodernizované pravé části pavilonu B chebské nemocnice.
Náklady na 1. etapu rekonstru-

akce dosáhly 130 milionů korun,
Karlovarský kraj je hradil ze svého rozpočtu, stejně jako v případě stavby karlovarského pavilonu.
Stavbu v areálu chebské nemocnice realizovalo sdružení firem
Hochtief CZ, Algon a Thermia-Bau.
„Otevřený pavilon poskytne pacientům daleko příjemnější prostředí. Výrazně se také zlepší pracovní podmínky pro lékaře a zdravotníky,“ uvedl předseda
představenstva Karlovarské krajské nemocnice Luděk Nečesaný. Modernizovaná budova bude
v plném provozu od 21. srpna letošního roku.

Zavedení pásmové dálniční
známky pro R6 i další úseky dálnic v ČR, která by byla levnější než
současná dálniční známka. Tudy se
nyní ubírá aktivita vedení Karlovarského kraje, které chce apelovat
na změnu zákona o provozu na pozemních komunikacích. S cílem
zastavit rostoucí počet vozů, které objíždějí rychlostní úsek R6 mezi Chebem a Karlovými Vary a zatěžují tím silnice i životní prostředí
v okolních obcích.
Podle Karlovarského kraje je cena
1500 korun za roční dálniční známku pro místní obyvatele příliš vysoká, zvlášť když mají k dispozici pouze 37,5 kilometru dlouhý dálniční
úsek, který je zcela izolovaný od dálniční sítě ČR. Tedy spojuje jen dvě
největší města v kraji, aniž by navazoval na dálniční tah na Prahu.
„Navrhneme úsekové zpoplatnění, kde by platila snížená roční sazba podle délky úseků. Princip by se
mohl uplatnit samozřejmě obecně,
po celé republice. Návrh zákonodárné iniciativy k této problematice bychom chtěli předložit na zářijovém zasedání krajského zastupitelstva,“ uvedl k iniciativě Karlovarského kraje náměstek hejtmana
Petr Navrátil.
Poté by mohl iniciativu předložit

ve Sněmovně hejtman Karlovarského kraje a poslanec Josef Novotný. Ten chce pro věc získat i ostatní
poslance za Karlovarský kraj a informovat dopravní komisi Asociace krajů ČR.
„Je třeba spojit síly kraje a Svazu měst a obcí ČR, nejedná se totiž jen o problém našeho regionu,
ale i dalších krajů,“ upozornil Novotný.
Na vedení kraje se od dubnového
zpoplatnění R6 stále častěji obracejí starostové obcí podél rychlostní silnice.
„Lidé R6 objíždějí, což znamená narůstající zátěž pro
obyvatele. O těchto
problémech už s námi mluvil starosta
Kynšperku nad Ohří, ozvali se také starostové obce Hory,
Nového Sedla nebo
Lokte,“ vysvětlil náměstek hejtmana Miloslav Čermák. Podle něj je
ale nutné souběžně připomínkovat také vyhlášku ministerstva dopravy pro příští rok. „Kromě zavedení levnější pásmové známky zároveň budeme navrhovat vyjmutí
R6 z vyhlášky, která stanovuje zpoplatnění dálničních úseků,“ dodal.
Příprava detailně zpracované zákonodárné iniciativy na změnu
ve struktuře dálničních známek
bude trvat několik měsíců, poslanci by se jí mohli zabývat na počátku příštího roku.

z regionu

Letiště oznámilo nečekaně
vysoký zisk za rok 2011

Odbavovací hala karlovarského letiště
Výsledky hospodaření společnosti Letiště Karlovy Vary za rok
2011 překonaly očekávání.
Společnost, jejímž stoprocentním
vlastníkem je Karlovarský kraj, dosáhla zisku po zdanění ve výši 8,9
milionu korun. Ve srovnání s rokem 2010 tak došlo k navýšení zisku o více než 400 procent.
„Přestože vývoj hospodaření letiště v průběhu roku 2011 naznačoval, že by mohlo dojít k překročení plánovaného zisku, jeho konečná výše je rozhodně příjemným

překvapením. Naše letiště se tak
stává, především díky své klientele a jejímu zájmu cestovat do našeho regionu, zcela ojedinělým příkladem toho, že je i přes relativně
malé objemy přepravených cestujících možné u regionálního letiště této velikosti dosáhnout finanční soběstačnosti a zisku. Vyžaduje to ovšem kvalitní řízení, správné nastavení pracovních procesů
a důsledné využívání zdrojů, které
jsou k dispozici. Jsem rád, že se to
na našem letišti zjevně daří,“ uvedl

Foto Václav Fikar
náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Pozitivní vliv na hospodaření letiště mělo zvýšení provozních výkonů v loňském roce. Plánovaný
zisk na rok 2011 se podařilo překročit více než dvakrát, a to za situace, kdy letiště významně investovalo do rozvoje infrastruktury
a pořízení nové mechanizace.
Podle ředitele letiště Václava Černého rozvoji letiště v Olšových
Vratech napomáhá zájem o cesty
do regionu zejména ze strany občanů Ruské federace.

„Víme, že potenciál této klientely
ještě zdaleka není vyčerpán. Zároveň bychom ale rádi viděli ze strany příslušných subjektů a institucí
snahu o přilákání turistů i z jiných
destinací, abychom měli argumenty pro naše jednání s leteckými společnostmi o rozvoji nových
leteckých linek, které by zároveň
mohly nabídnout ve větší míře své
služby i obyvatelům našeho regionu. Společnost Letiště Karlovy Vary jde v tomto příkladem a díky
svým hospodářským výsledkům
mohla přistoupit v dnešní době
k neobvyklému kroku - plošnému
snížení všech poplatků na letišti pro pravidelné a charterové lety
od 1. 7. 2012,“ dodal Černý.
Pro letošní rok společnost plánuje zisk ve výši 6,3 milionu korun a při jeho sestavování již bylo se snížením cen v pololetí počítáno. Nižší objem plánovaného zisku je dán kombinací rostoucích mzdových nákladů, nákladů na opravy pronajatého majetku
a také vlivem významného navýšení objemu investic do rozvoje letiště a tím i zhodnocení majetku kraje jako vlastníka.
Celkový objem investic v letošním roce je naplánován na 18 miliónů korun a bude hrazen výhradně
z vlastních prostředků společnosti
v kombinaci s dostupnými finančními mechanismy (bankovní úvěry či leasing).

Stavebníci vystřídali žáky S europoslancem na kolech.
Po Stezce železné opony
v krajských školách
V době letních prázdnin vystřídali žáky v krajských školách stavebníci. Pracují na opravách a rekonstrukcích za více než 12,5 milionu korun.
Stavební ruch panuje na Střední škole živnostenské v Sokolově, kde začala první etapa rekonstrukce sociálních zařízení. Náklady na ni činí téměř 2,9 milionu korun.
Třetí etapou pokračuje rekonstrukce vytápění a obvodového pláště za 1,8 milionu korun
na SOŠ logistické a SOU v Dalovicích. Rekonstruuje se také přístupový mostek do SOU stravování a služeb Karlovy Vary, jehož
přestavba přijde na více než 1,7
milionu korun.
„Všechny stavební akce jsme se
snažili naplánovat tak, aby byly
hotovy ještě před zahájením školního roku a nekomplikovaly organizaci vyučování,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Havel.

Novou výdejnu obědů budou mít od nového školního roku k dispozici žáci sokolovského
gymnázia. Její vybudování přijde
na 1,3 milionu korun. SOŠ stavební v Karlových Varech se dočká nových oken za 1,4 milionu
korun. A opravou prochází také
Gymnázium Cheb, kde vyměňují otvorové výplně za více než 1,4
milionu korun.
SOŠ pedagogická, gymnázium
a VOŠ Karlovy Vary procházejí
rekonstrukcí sociálních zařízení
za téměř 815 tisíc korun. To samé
čeká Domov mládeže Střední lesnické školy ve Žluticích. Tady přijde nové sociální zařízení na více
než 756 tisíc korun. Bezmála 250
tisíc korun pak stojí oprava a nátěr dřevěných rámů oken v ZŠ,
MŠ a praktické škole Karlovy Vary. A nakonec 200 tisíc korun
spolyká rekonstrukce osvětlení
učeben na SPŠ keramické a sklářské v Karlových Varech.
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HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Dobrý den,
v kraji se rozšiřuje síť cyklostezek, ale pravděpodobně se zapomnělo na možnost napojení na cyklotrasy vedoucí např.
z německé strany přes hraniční přechod Svatý Kříž. Uvažuje
se ze strany krajské samosprávy o napojení? Myslím, že by to
velmi pomohlo bezpečnosti.
Děkuji za Vaši odpověď, Jiří Korbel
Dobrý den, pane Korbeli,
na propojování českých a německých cyklostezek spolupracuje
vedle jednotlivých obcí či jejich sdružení a Klubu českých turistů
také Karlovarský kraj, který do těchto aktivit výrazně investuje.
K hraničnímu přechodu Svatý Kříž na Chebsku, o němž se
ve svém dotazu zmiňujete, ale na německé straně žádná cyklostezka nevede, není tedy co napojovat.
Na Chebsku či Mariánskolázeňsku ovšem funguje celá řada přeshraničních cyklostezek - z Chebu do Waldsassenu, z Pomezí
nad Ohří do Schirndingu, z Mammersreuthu do Starého Hrozňatova a další. Vzájemně napojeny jsou i cyklostezky na Ašsku,
kde bude v brzké době otevřena tzv. Mostní stezka z Aše přes
Selb do Wunsiedelu.
Více informací z oblasti cykloturistiky je možné získat na:
http://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/.
Vážený pane hejtmane,
napadlo mě, když se stále nerýsuje „odpoplatnění“ R6 s tím,
že za to stát prostě musí vybírat, zda by nebylo snazší protlačit zavedení dálničních známek třeba na den, na dva, tu by si
za rozumný peníz koupil každý. Děkuji, Brandtlová
Vážená paní Brandtlová,
na trhu jsou v současné době kromě ročních také měsíční
a desetidenní známky. Osobně bych byl i pro známky s jednoa dvoudenní platností.
V Poslanecké sněmovně chci ale navrhnout zavedení zcela nového produktu - pásmové dálniční známky. Princip by byl, že cena roční známky by se odvíjela podle toho, pro jak dlouhý úsek
dálnice by platila. Aby například obyvatelé Karlovarského kraje neplatili za užívání 37,5 kilometru dálnice bez dalšího napojení plnou cenu. Pro pásmové zpoplatnění chci získat také ostatní poslance za Karlovarský kraj a vedle toho informovat dopravní komisi Asociace krajů České republiky a také Svaz měst a obcí
České republiky. S podobnými problémy se totiž potýkají i v jiných regionech.
V Karlovarském kraji po dubnovém zpoplatnění silnice R6 narůstá počet řidičů, kteří placenou trasu objíždějí okolními obcemi a zatěžují tamní silnice a životní prostředí. Upozornili nás
na to například starostové Kynšperku nad Ohří, Lokte nebo Nového Sedla. I proto si myslím, že by se návrhu na pásmové dálniční známky měly příslušné orgány věnovat.
Předpokládám, že by v září měl být návrh zákonodárné iniciativy předložen krajským zastupitelům. Poslanci by se jím pak
mohli zabývat na počátku příštího roku.

Bruselská Czech Street
Party s účastí KV kraje

Zástupci Karlovarského kraje (na snímku včetně hejtmana Josefa Novotného) se ve dnech 12. až 14. července vydali na Stezku
železné opony, a to společně s německým europoslancem Michaelem Cramerem. Karlovarský kraj se tak připojil k aktivitám
projektu EuroVelo 13 – Stezka železné opony. Cyklistická trasa
měla připomenout tzv. železnou oponu, která rozdělovala Evropu téměř čtyřicet let. Zástupci našeho kraje chtěli přímo na trase
tuto stezku prezentovat a upozornit na ni mj. cykloturisty.

Ani soustavný déšť nezabránil
obyvatelům Bruselu a turistům,
aby přišli před budovu Stálého zastoupení ČR při EU na 6. ročník
populární Czech Street Party. Jedinečnou příležitost ke své prezentaci tam využilo jedenáct českých krajů včetně metropole Prahy, České centrum Brusel, agentura CzechTourism a Česká styčná
kancelář pro výzkum a vývoj.
Divákům v Bruselu hráli a zpívali čeští hudebníci v čele s Danem
Bártou, kapelou Nightwork nebo
Charlie Straight. Na stáncích českých regionů mohli návštěvníci
ochutnat regionální speciality a seznámit se s nabídkou v oblasti cestovního ruchu nebo kultury.

„České regiony se rychle rozvíjejí
a mají co nabídnout. Chceme obyvatele Bruselu i turisty vzít na pomyslný výlet do světa české kultury a v krajských prezentacích jim
ukázat, čím jsme v rámci Evropy
unikátní,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil, který pozdravil
účastníky Czech Street Party během zahájení akce.
Stánek Karlovarského kraje přilákal účastníky ochutnávkou tradičních regionálních výrobků – becherovky, likéru Madam, lázeňských oplatek. Odnést si mohli propagační předměty i veškeré
publikace například o památkách,
kulturním a sportovním vyžití či
o službách v oblasti lázeňství.

Ředitel krajského úřadu informuje
Roman Rokůsek
O povinnostech dopravců v silniční dopravě a kontrolách jejich
dodržování jsme hovořili s ředitelem krajského úřadu Ing. Romanem Rokůskem.
Musí i letos dopravci prokazovat finanční způsobilost?
Všichni dopravci, kteří na základě koncese provozují silniční dopravu velkými vozidly, tj. autobusy, vozidly a jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
vyšší než 3,5 tuny, musí prokázat
finanční způsobilost, a to nejpozději do 31. 7. 2012. Znamená to,
že podnik, tj. fyzická i právnická
osoba, v průběhu ročního účetního období musí být vždy schopen
dostát svým finančním závazkům.
Podnik musí prokázat na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně
oprávněná osoba, že pro letošní

rok disponuje částkou pro první
vozidlo 223 902 Kč, pro další vozidlo 124 390 Kč.
Finanční způsobilost může podnik prokázat také bankovní zárukou nebo pojištěním. V souvislosti s nařízením č. 1071/2009, které
dnem 4. 12. 2011 vstoupilo v platnost, a na to navazující novela zákona o silniční dopravě platná od 1. 6. 2012, došlo výrazným
způsobem ke zpřísnění podmínek
pro provozování silniční dopravy.
V čem spatřujete další zpřísnění podmínek pro provozování
silniční dopravy?
Zejména v tom, že odpovědný
zástupce může vykonávat činnost
nejvýše pro čtyři podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly, pokud součet těchto vozidel nepřesáhne 50. Pokud
má tento podnikatel odpovědným
zástupcem jinou osobu než je on
sám, musí mít tato osoba k podnikateli skutečnou vazbu, tj. pracovně právní vztah, a musí mít dobrou pověst.
Dále bych chtěl upozornit na po-

je také zaměřen na způsob vedení záznamu o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku. Dopravci mají zákonem stanovenou povinnost zajistit, aby řidiči řádně vedli záznamy o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odNa co se zaměřuje výkon stát- počinku.
ního odborného dozoru v silničJaká pochybení jsou v těchto
ní dopravě?
Při výkonu státního odborné- případech nejčastější?
Jedná se zejména o propadlou
ho dozoru se zejména kontroluje, zda dopravci dodržují sociální periodickou kontrolu záznamovépředpisy v silniční dopravě, tj. zda ho zařízení. Záznamový list neobzajistili, aby řidiči dodržovali sta- sahuje všechny předepsané údanovenou dobu řízení, bezpečnost- je nebo je v záznamovém zařízení přestávky a dobu odpočinku. ní ponechán po dobu delší, než
Jedná se kontrolu tachografických pro kterou je určen, řidič nepřekotoučů nebo dat stažených z ka- píná tachograf nebo má v digitálret řidičů a z přístroje ve vozidle. ním tachografu vloženou cizí karZde bych chtěl apelovat na do- tu řidiče atd. Dále bych chtěl připravce, aby plánovali přepravy pomenout, že kontrolní činnost
tak, aby řidiči nebyli nuceni po- vykonává Policie České republiky
rušovat dobu řízení, bezpečnost- a celní úřady. Tyto orgány kontroní přestávky a dobu odpočinku. lují řidiče přímo na silnici a v příDodržování těchto předpisů vý- padě zjištěných porušení vyhotorazným způsobem ovlivňuje bez- vují protokoly, které jako podněty
pečnost silničního provozu. Vý- pro správní řízení, postupují krajkon státního odborného dozoru skému úřadu.
vinnost, že pokud podnikatel v silniční dopravě přestal provozovat dopravu velkým vozidlem, pro
které mu byl vydán opis eurolicence, odevzdá tento nadbytečný opis
dopravnímu úřadu. Nesplnění této povinnosti je pod sankcí.

Náměstek hejtmana Petr Navrátil (vlevo) při prezentaci Karlovarského kraje v Bruselu.
Foto KL

Majetek kraje je na netu
Na internetu je teď možné díky vytvořené webové aplikaci zjistit všechny budovy a parcely ve vlastnictví
Karlovarského kraje, včetně těch,
které jsou ve správě jednotlivých příspěvkových organizací.
„Účelem bylo vytvořit jednoduchý
nástroj s možností zobrazovat a vyhledávat nemovitosti a informace
pak doplnit o další detaily. U budov
např. zobrazit informace z tzv. pas-

portu budov, u parcel informace z katastru nemovitostí,“ uvedl náměstek
hejtmana Jaroslav Borka.
Samotná webová aplikace byla vytvořena pomocí velice rozšířené technologie Adobe Flash, vývoj byl zajištěn odbornými pracovníky krajského
úřadu. Aplikaci lze zobrazit na http://
gis.kr-karlovarsky.cz/majkk/ mapové aplikace pak na http://gis.kr-karlovarsky.cz/majkk/budovy/.

z regionu / inzerce

Nemocnice
má nyní status
iktového centra
Karlovarská nemocnice je od nynějška součástí sítě českých kardiocenter, která dokáží léčit mozkovou mrtvici na nejvyšší úrovni. Iktové centrum, kde bude léčba probíhat, je umístěné v nově postaveném pavilonu akutní medicíny.
Pacienti s náhlou mozkovou příhodou se sice v karlovarské nemocnici léčili už delší dobu, teď ji
ale ministerstvo zdravotnictví povýšilo na úroveň iktových center, zatím do konce příštího roku. V Karlovarském kraji tak jsou
už dvě iktová centra, první je v nemocnici v Sokolově.
Nemocnice v krajském městě ale
bude muset navýšit počet lůžek
na neurologickém oddělení, zajistit asi 25 lůžek nového rehabilitačního oddělení a vybavit neurologickou jednotku intenzivní péče

Schindeleho minerály
rozemletá hornina unikátního složení z Rakouska

Schindeleho minerály opravdu fungují!
Z vašich dopisů aktuálně:
Pracovala jsem jako zdravotní sestra a v roce 2003 jsem odcházela do důchodu. Trochu mě pobolívalo břicho,
tak jsem si na rozloučenou nechala udělat vyšetření. Našli mi v levé ledvině nádor 8 cm velký. Při propuštění
po operaci mi pan doktor řekl, že bych se mohla dožít i rok života. Celý rok jsem vůbec nežila, jen jsem čekala
na svůj konec. Pak jsem v časopise našla vaše minerály a nějak jsem se toho chytla jako nějaké naděje. Dnes
je to 9 let od operace a stále si nechávám posílat minerály. S manželem jsme si koupili zahrádku, ¾ roku na ní
žijeme a jsme tam šťastni. Můžete to i použít, je to do poslední řádky pravda.
Eva Lorencová, 74 let, Hradec Králové

novým ultrazvukem.
Podle ředitele Karlovarské krajské nemocnice Luďka Nečesaného
půjde o investice v řádu milionů
korun. Aniž by do nemocnice přišly vyšší platby od zdravotních pojišťoven. Pro iktové centrum bude
třeba zajistit také potřebný zdravotnický personál.
Protože iktové centrum je také
v Sokolově, pacienti po mozkové
příhodě budou převáženi záchrannou službou do nemocnice podle
místa v regionu. Z Chebska a Sokolovska do Sokolova, z Karlovarska do Karlových Varů.
„Díky tomu, že je v současnosti
iktové centrum i v Karlových Varech, budeme mít společně se sokolovskou nemocnicí určitou zastupitelnost pro naše pacienty,“ doplnil Nečesaný.

Zdravíme vás ze západních Čech. Moje maminka má 84 let. Je velkou čtenářkou. V časopise našla nabídku
na minerály. Zatelefonovala jsem pro 2 plechovky a začaly jsme je obě brát. Oběma se nám změnil život. Maminka začala mít zájem o to, co se kolem ní děje. Dřív byla slabá, ruce se jí třásly a bolely ji konečky prstů. Za čas
užívání třes přestal a bolesti v konečcích prstů také. Bolely ji nohy a brněly. Bolest a brnění přestaly. Začala
pravidelně chodit na záchod. Vyhodila 1 prášek na vysoký tlak, ten se jí upravil (lékařka o tom ví). Celkově se jí
zlepšila pokožka i nehty na nohou. Mně je 65 let. Bývala jsem dost unavená, bolelo mě pravé rameno tak, že jsem
se budila v noci bolestí. Díky vašim minerálům jsem se všeho zbavila, mám chuť do práce a nedám na minerály
dopustit.
Anna Večerníková, Tachov
Je mi 71 let, manželovi 77. Oba jsme začali užívat minerály. Velice mě bolely kolena a nohy, navíc jsem měla
rakovinu (4 chemy a 25 ozářek). Po 3 týdnech užívání mě přestaly bolet kolena, až jsem si říkala, že je to zázrak,
a zlepšil se i celkový zdravotní stav. Oběma nám minerály pomohly. Také pozoruji, že mi vlasy začaly houstnout.
Po chemě mi všechny vypadly. Objednávám 5 plechovek pro známé a dělám vám na ně reklamu.
Olga Kempná, Havířov
Užívám minerály týden, hned po třech dnech jsem měla energie na rozdávání. Po týdnu mě přestávají bolet
záda, migrénu jsem neměla ani jednou. Při rodinné oslavě jsem si vzala minerály dle vaší rady, vypili jsme toho
mnoho a já jediná jsem zůstala střízlivá bez následků. Podotýkám, že jsem na 99 % abstinent a vždy odpadávám
po druhé skleničce. Tak proto těch 5 dalších plechovek pro příbuzné. Mého muže 2 roky trápí koleno a kotník
z fotbalu, po týdnu má bolesti na ústupu a o energii nemluvě. Díky.
Daniela Zemancová, Kamenec
Dobrý den, posílám vám krátký výčet problémů, které mne přestaly trápit po užívání kapslí s minerály. Upravil
se nízký tlak a stolice, žaludeční vředy se zklidnily, páteř nemám již zablokovanou, chmurné myšlenky se
odstěhovaly. Na stálou zimomřivost nepomáhalo nic, až teď vaše kapsle. Celkově se cítím dobře. Kapsle začal
užívat i manžel. Objednávám 3 balení kapslí. Děkuji vám.
Jarmila Kubištová, Teplice
Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte 1 balení minerálů zdarma (více na www.kamennezdravi.cz)

Miliony na novou lékárnu

Po mnohaletých zkušenostech lze minerály doporučit:
• diabetikům (hlavně druhého typu), kdy může dojít k vyrovnání hladiny cukru v krvi až na zcela normální hodnoty
• lidem trpícím dnou – až do úplného odeznění obtíží
• kardiakům, lidem s vysokým tlakem
• při artróze, osteoporóze, po zlomeninách, úrazech a operacích – dochází k výraznému urychlení hojení ran

ce, dosáhneme i výrazného ekonomického efektu,“ uvedl náměstek
hejtmana Petr Navrátil.
Chebská nemocnice se díky krajským investicím proměňuje ve více směrech. Dokončena byla 1. etapa rekonstrukce pavilonu B a připravuje se projektová dokumentace na další etapy prací, ze kterých
má vzejít moderní a kvalitně vybavené zdravotnické zařízení.

a rekonvalescence

• při poruchách trávení – vlivem kyseliny křemičité, která podporuje a upravuje zažívání, zlepšuje i vzhled nehtů,
vlasů a pokožky

• při celkové detoxikaci organismu (prevence vzniku rakoviny tlustého střeva), dostavuje se pravidelná stolice,
vyplavení nečistot z ledvin

• při kožních potížích (z minerálů lze připravit i pleťovou masku či minerální koupel)
• při migrénách
• při menstruačních potížích, velmi vhodné v těhotenství a při kojení
• při alergických projevech, ekzémech
• každému, kdo chce zůstat vitální, při síle a zdravý. Nejlevnější prevence shora uvedených obtíží, civilizačních
chorob vůbec, prevence srdečních příhod, zároveň se člověk může těšit z vyšší výkonnosti, koncentrace a paměti
(povolený doping pro sportovce a studenty), může dojít i k úpravě sexuální výkonnosti (přiměřeně věku)

Složení na 100 g prášku

Karlovarský kraj vynaloží ze svého rozpočtu 4,5 milionu korun
na zřízení ústavní lékárny - výdejny léků v areálu chebské nemocnice. Nemocniční lékárna zahájí
svou činnost ještě letos.
Zprovozněním výdejny léků
a zdravotnického materiálu kraj
zkvalitní služby nejen pro pacienty nemocnice. „Tím, že bude provozována přímo v areálu nemocni-

STRUČNĚ Z REGIONU
 V závěru června byla zahájena výstavba cyklostezky Ostrov - Jáchymov. Cyklostezka povede po místě bývalé železniční tratě, v jejím rámci budou opraveny tři mosty na této trase, rekonstruovaný bude také tunel. Stavba je koncipována tak, aby co nejméně narušovala stávající přirozený vzhled. Proto budou použité materiály přírodní (kámen, dřevo).
 Zveme vás na prohlídku Císařských lázní, která je spojena s obrazovou výstavou Slavní návštěvníci Karlových Varů. Otevřeno je denně od
10 do 18 hodin. Vstupné: 25,- Kč. Adresa: Mariánskolázeňská 2, Karlovy Vary.
Městské koupaliště v Ostrově nabízí návštěvníkům nové zázemí. V objektu byla vytvořena sociální zařízení a převlékárny pro muže a ženy,
včetně imobilních osob a místnost pro občerstvení se zázemím. Pro přístup imobilních osob k objektu byl vytvořen nový přístupový chodník
s mostkem a bylo upraveno zábradlí okolo ochozu bazénu. V areálu se také podařilo vybudovat obslužný objekt sportovišť, který byl navržen jako
nástavba na stávající recirkulační stanici.
 Ostrovský Palác princů (sídlo dnešní Městské knihovny Ostrov) se
stal jednoznačným vítězem 12. ročníku soutěže Stavby Karlovarského
kraje 2012. Uspěl u odborné poroty i u veřejnosti, která hlasovala na interentu. Odbornou porotu dále zaujala stavba Interaktivní galerie Becherova vila Karlovy Vary (2. místo) a Revitalizace centra vzdělávání
ISŠTE Sokolov (3. místo). Čestné uznání za „Významný společenský
přínos v regionu“ získalo Kulturní centrum Svoboda v Chebu, čestné
uznání za „Podporu školství a vzdělanosti“ obdrželo Centrum technického vzdělávání Ostrov a čestné uznání za „Příkladnou privátní investici“ stavba SPA & Kur Hotel Harvey Františkovy Lázně. Osobností stavitelství Karlovarského kraje se stal in memoriam Ing. František Linda z Chebu.
 Aš slaví 140 let od svého povýšení na město, které je datováno k 2.
srpnu 1872. Jeden z řady pořadů oslav se uskuteční 2. srpna v ašském
muzeu. To na 17. hodinu připravilo vernisáž výstavy „Ašský znak“, jejíž
součástí bude vyhodnocení soutěže Šťourání v čase a přednáška Ing. Jiřího Krátkého nazvaná Mezi lety 1872-2012.
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Oxid křemičitý

SiO2

61,9 g

Zinek

Zn

0,0098 g

Oxid hlinitý

Al2O3

15,7 g

Kobalt

Co

0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,3 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,6 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan

Mn

0,032 g

Fosfor

P

0,0044 g

Měď

Cu

0,044 g

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0
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Cena 635 Kč/kg vč. poštovného, vydrží cca ½ roku.
Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 585Kč/1 kus, 3 ks = 555Kč/1 kus,
4-5ks = 535 Kč/1 ks, 6-9 ks = 505 Kč/1 ks, od 10 ks = 480 Kč/1 ks.
Při objednání 2 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
Ceny kapslí: 1 ks = 746 Kč, 2 ks = 696 Kč/1 kus, 3 ks = 666 Kč/1 kus, 4-5 ks = 646 Kč/1 ks, 6-9 ks = 616 Kč/1 ks,
od 10 ks = 596 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
Množstevní slevy lze kombinovat s plechovkami. Např. 1 plechovka + 1 kapsle = 1281 Kč (+ kniha zdarma).

Kamenné zdraví, s.r.o.
Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6
Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712

www.kamennezdravi.cz

Nové vedení chce obnovit financování ROP Severozápad
Nové vedení Výboru Regionální
rady chce co nejrychleji obnovit financování ROP Severozápad.
„Budu dělat alespoň do podzimních krajských voleb vše pro to, aby
bylo obnoveno financování ROP
Severozápad,“ prohlásil nový místopředseda Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (VRR) Jakub Pánik.
Ke změnám ve výboru došlo
v červnu, kdy na funkci rezignoval dosavadní místopředseda To-

máš Hybner, stejně jako na členství
v tomto orgánu a na post předsedy
Monitorovacího výboru ROP Severozápad. Členové zároveň zvolili
nového předsedu VRR, kterým se
stal Jaroslav Komínek.
Výbor v novém složení hned uložil řediteli Úřadu Regionální rady
(ÚRR), aby provedl veškeré kroky směřující k odvodu peněz, který v souvislosti s nesrovnalostmi
v projektech vyměřil Krajské zdravotní auditní orgán.

Hejtman Josef Novotný v té souvislosti informoval členy VRR, že
i na jednání s představiteli ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva financí naléhavě zazněl požadavek řešit neprodleně problém
Krajské zdravotní.
„Ministerstvo apelovalo na zástupce Karlovarského i Ústeckého kraje, aby věc urychleně řešili,“ dodal.
Výbor diskutoval také o požadavku ministerstev změnit pro-

ces hodnocení projektů, především
v závěrečné fázi. Členové VRR odsouhlasili i provedení vnitřního
auditu projektů za období 2008 –
2012. Ředitel ÚRR Pavel Markvart
bude povinen rovněž jednat o snížení ceny nájmu nebytových prostor v objektu Masarykova v Ústí nad Labem. V současnosti je už
čtvrtina původních prostor, které
ÚRR obýval, vyklizena. Úřad nyní
platí asi 10 milionů ročně za pronájem prostor včetně garáží.

10.7.2012 13:56:05
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Svět na talíři. To je mé heslo
Bývalý šéfkuchař hotelu Dvořák Jan Krajč se před čtyřmi lety rozhodl změnit svůj život.
Po letech opustil dobré místo
v jednom z nejlepších karlovarských hotelů a pustil se do dobrodružství. Založil firmu EASYFOOD SERVICE, která - jak už
název napovídá – se specializuje na snadná jídla. A uspěl.
Rychle si na trhu získal renomé,
mimo jiné kvalitním a moderním cateringem.
Co Vás vlastně přivedlo k rozhodnutí pověsit řemeslo šéfkuchaře ve významném hotelu na hřebík
a založit si firmu, která zajišťuje jednoduchá a rychlá jídla?
Na šéfkuchaře v hotelích je velký
tlak, a tak po dvanácti a půl letech
prostě potřebujete změnu. Nutně.
A protože ve Varech není pozic šéfkuchařů mnoho a do ciziny se mi nechtělo, protože mám rodinu a postavil jsem tady dům, musel jsem přijít
s něčím, kde bych mohl uplatnit své
zkušenosti a co by bylo pro lidi zajímavé.
A tak jste založil firmu. V čem je
rozdíl mezi fast foodem a easy foodem?
Easy food jsou snadná jídla, jednoduchá na přípravu, zároveň ale kvalitní a estetická. Nejsou to housky jako v případě fast foodu. My nabízíme
jinou kuchyni a jiné chutě. Nabízíme
svět na talíři.

Podnikáte ve Varech v oblasti cateringu. Kam až dovezete vámi připravená jídla?
Kamkoliv po České republice,
v tom není problém. Například jsme
jezdili do Chebu, Prahy, Hradce Králové i do Chemnitz. Poslední hezký
catering jsme dělali v Plzni pro švédského krále.
Mezi našimi stálými zákazníky jsou
významné společnosti a instituce jako například Baustav, Škoda nebo
Krajský úřad v Karlových Varech.
Když si Vás zákazníci objednávají, abyste gastronomicky zajistili jejich akce, mají už jasnou představu
o tom, co chtějí, a nebo vše nechají
na Vaší firmě?
V osmdesáti procentech případů nechávají vše na nás. To se pak
rovnou zeptáme na jejich rozpočet a podle toho jim navrhneme podobu cateringu. V některých případech ale mají jasnou představu, co
by se na mísách mělo objevit. Někdy
je to ale taková představa, pod kterou se vzhledem k naší filozofii nechceme podepsat. Například pokud
objednavatel lpí na takové té omšelé staré kuchyni, řekněme na šunko-

vých rolkách s křenem, tak do toho
nejdeme. Snažíme se totiž dělat chutnou, barevnou a konzistentní kuchyni. Atraktivní kuchyni.

hu peníze. To je hlavní rozdíl mezi dobou, kdy jsme začínali, a momentální
situací na trhu. Karlovy Vary jsou malé město, které má své ekonomické limity. Firmy zkrátka šetří. A pochopiTedy pastvu pro oči?
telně nejdřív na tom, bez čeho se obeNejen pro oči, ale pro všechny jdou. Třeba právě na cateringu.
smysly. Pokud jde o jídla, nejprve
vnímáme barvy. Jíme tedy očima. Pak
Vaše firma má v nájmu také kinokonzistenci pokrmů nebo použitých kavárnu Čas v centru Karlových Vasurovin. Zelenina například nemůže rů…
být rozvařená.
Ano. Nejsme restaurací, lidé sem
A nakonec si na své přijdou chutě. chodí do kina a na kávu. NicméTo vše dohromady dělá dobré jídlo. ně každý pátek zde vaříme. SnažíA tak k tomu přistupujeme.
me se pro Varáky něco udělat, snaK tomu patří i fakt, že řadu suro- žíme se jim představit svět na talíři,
vin si dovážíme z Německa. Jsou tam a to za mimořádně příznivé ceny, ktekvalitnější a zároveň levnější. Ma- ré pokryjí jen ceny vstupních surovin.
sa, ryby, sýry. Nerozumím tomu, ale
Například husí játra s lanýži
je to tak. Pokud jde o kvalitu potra- na předkrm, telecí svíčková s chřesvin v Česku, jsme opravdu popelni- tovým rizotem, limetkové frappé, a to
cí Evropy.
vše za 250 korun. Každému musí být
jasné, že na tom nic nevyděláme. Je to
Na trhu jste čtyři roky, což je po- taková naše služba veřejnosti, služba
měrně krátká doba. Přesto se ze- místním lidem.
ptám, jestli se za tu dobu, co jste
na trhu, proměnil nějakým způsoMáte při podnikání čas na nějaké
bem Váš obor?
hobby?
Od svých čtyřiceti let hraju golf.
Ano, proměnil. Vlivem různých krizí a strašením v novinách, že oprav- A musím říct, že není pravdou, že
dová krize teprve přijde, chybí na tr- golf je sport jen pro bohaté. Ta-

Jan Krajč

46 let, ženatý, má dceru. Pracoval jako šéfkuchař v restauraci Toscana, poté dvanáct a půl roku jako šéfkuchař
v hotelu Dvořák. Vařil také ve Švédsku, Německu, Rakousku a v USA. Před čtyřmi lety založil v Karlových Varech
firmu Easyfood Service, která podniká v oblasti malého a středního cateringu. Zajišťuje zážitkové gastronomické párty, firemní prezentace a občerstvení při výstavách či divadelních představeních, v portfoliu firemních činností je i food styling, tedy příprava pokrmů pro fotografování nebo natáčení. Napsal knihu s názvem Snadná jídla v barvě, chuti a konzistenci.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ NÁŠ REGION
Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko sdružující obce: Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká
Hleďsebe a Vlkovice realizuje projekt: „Náš region“ s podporou programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2007 – 2013, Dispoziční fond.
Projekt spočívá v prohloubení dlouhodobé spolupráce obcí ve společném prostoru a tuto spolupráci posouvá na úroveň regionu, čímž se nabízí možná partnerská kooperace s německou obcí Mähring. Cílem projektu je poznání regionu širokou veřejností prostřednictvím zajímavé aktivity – fotografické soutěže, dále je to prohloubení ekonomické a především
komunální spolupráce v rámci spolupracujících regionů pomocí práce s veřejností.
Bližší informace o projektu a pravidla fotografické soutěže naleznete
na webových stránkách: www.marianskolazensko.org.

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

SVOLEP s.r.o.
nabízí:
 vedení účetnictví
 zpracování mezd

prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

 účetnictví společenství
bytových jednotek
+ správa domu

I NA DOBÍRKU

CZ

i

SK

Nemocnice má novou
magnetickou rezonanci
Až tři a půl tisíce pacientů ročně
by mohli prostřednictvím nového
diagnostického přístroje pro magnetickou rezonanci vyšetřit lékaři
karlovarské nemocnice.
Přístroj umožní vyšetřovat mozek, celou páteř, měkké tkáně krku, všechny klouby od zápěstí až
po hlezno. Zároveň bude možné vyšetřovat orgány dutiny břišní
včetně neinvazivního vyšetřování
žlučových cest a vývod do slinivky.
„Vyšetření prostřednictvím magnetické rezonance by v dnešní době
mělo patřit ke standardní nabídce
moderních zdravotnických pracovišť. Proto bylo nezbytné, aby Karlovarský kraj tuto investici vynaložil a pacienti karlovarské nemocnice mohli této vyšetřovací metody využívat. Kraj předfinancoval
vybavení kardiocentra i magnetickou rezonanci hrazené s příspěvkem z EU. Peníze jsme ovšem zatím
zpět nedostali,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.
Nákup přístroje stál 25,7 milionu korun, Karlovarský kraj teď čeká
na proplacení schválené evropské
dotace z ROP Severozápad ve výši
85 procent nákladů.
„Považuji za velký úspěch, že se
nám podařilo tuto akci dokončit, neboť po našem nástupu v září 2011 byl projekt nákupu mag-

netické rezonance v dlouhotrvající patové situaci a o všem rozhodoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Jsem tedy velice rád, že
dnes můžeme toto pracoviště, které
zkvalitní poskytování medicínské
péče v Karlovarské krajské nemocnici, slavnostně otevřít. V provozu
by měla být magnetická rezonance pravděpodobně na začátku září,“
podotkl předseda představenstva
a generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Luděk Nečesaný.
Dodal, že vedení nemocnice při
výběru přístroje ctilo technické požadavky lékařů, kteří s ním budou
pracovat. „Po zaběhnutí vyšetřovacího režimu, což potrvá asi rok, se
budeme snažit specializovat na vyšetřování srdce, cév, prsů u žen
a prostaty u mužů,“ doplnil náměstek lékařské péče karlovarské nemocnice Josef März.
Magnetická rezonance využívá změn magnetického pole, které dokáže změřit a přeměnit na obraz. Oproti CT přístroji při vyšetřování nedochází k ozařování pacientů. Magnetická rezonance má lepší rozlišovací schopnost pro měkké tkáně než CT a v tomto ohledu
ho tedy předstihuje. Naproti tomu
CT přístroj lékaři upřednostní vždy
při vyšetřování skeletu (kostry) pacientů.

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

800 100 414
VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA , Praha 3
.RXĜLPVNi

ková se mu tady dala nálepka, ale není to pravda. Já jsem členem golfového klubu Háje, což je venkovský
klub, kde je členství levné. A právě
tento klub je ukázkou toho, že golf
může hrát každý, kdo se do něj zamiluje a kdo nemá potřebu chodit
na golfové hřiště prezentovat
své společenské postavení.
Golf je velký
relax – jen já
a hřiště. Je to
velká škola
sebeovládání.

Kontakt:
Ing. Marcela Svobodová

601 592 285

poskytuje své služby seniorům v jednolůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením.
Výhodou jsou krátké čekací lhůty, pečujeme zejména
o klienty s těžkou a úplnou závislostí na péči druhé osoby.

Mistrovství se konalo,
i když mělo namále

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

Drezurní mistrovství ČR, které se
uskutečnilo 6. až 8. července v areálu Jezdeckého klubu Karlovy Vary –
Stará Role, mělo namále. Nechybělo
mnoho a vše mohlo skončit po prvním dni. Přívalové deště totiž zaplavily nejen soutěžní arénu, ale také
mobilní stáje.
„V pátek vpodvečer se strhla velká
průtrž mračen, smetla část drezurních obdélníků a vyplavila mobilní
stáje. Některé závodní koně tak bylo nutné přestěhovat do boxů, které pro ně uvolnili naši členové. Ti si
své koně umístili ve stájích po dvou.
Každý, kdo měl volné ruce a nohy,
včetně samotných jezdců, vzal nářadí a šel vytvářet odvodňovací strouhy či jinak pomáhat. Musím poděkovat všem, bez jejichž přičinění bychom tuto krizovou situaci jen stěží
ustáli,“ uvedla předsedkyně pořádajícího klubu Eva Chromcová.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb
PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN

Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý z našeho odchovu!
Stáří slepiček 14-17 týdnů, cena 159-170 Kč/ks.

Prodeje se uskuteční:
sobotu 11. srpna 2012
Cheb u prodejna Selka ve 12.30 hod.
Frant. Lázně u vlak. nádraží ve 13.20 hod. • Skalná u pošty ve 13.50 hod.
čtvrtek 16. srpna 2012
Březová u dět. hřiště ve 12.45 hod. • Kynšperk n. Ohří u rest. El Paso ve 14.00 hod.
Podhrad u penzionu v 15.50 hod. • Cheb u prodejny Selka v 16.15 hod.
úterý 21. srpna 2012
Lázně Kynžvart u fotb. hřiště ve 13.30 hod.
Chodová Planá u fotb. hřiště v 16.00 hod.
neděle 26. srpna 2012
Děpoltovice u obchodu v 11.00 hod. • Nejdek u aut. nádraží v 11.40 hod.
Oloví u nádraží ČD 13.20 hod. • Sokolov u čerp.stan.ONO ve 14.20 hod.
Otovice u OÚ v 15.30 hod.

PŘÍPADNÉ BLIŽŠÍ INFORMACE : TEL 728605840 728165166 415740719

Prodej hraček a květináčů
Lechuza se slevou ve dnech:
• 29. - 30. srpna 2012 •
od 9ti do 16ti hodin
Playmobil CZ spol. s r. o.
Průmyslový park 31/18
350 02 Cheb - Dolní Dvory

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

S vypětím všech sil pořadatelů
i přímých účastníků se tak zbytek
závodů dokončil na nedalekém tréninkovém kolbišti, jež nakonec přineslo štěstí Fabriziovi Sigismondimu s Aproposem. Právě tento jezdec
dokázal po roční „mistrovské“ přestávce obhájit seniorský titul.
Z výsledků:
Družstva: 1. Praha I. (Michaela Habásková – Roulette, Michal Košťál – Arhodium a Karla Mothejlová – Allitair)
Děti: 1. Michaela Pavlisová s Baronem
Trenkem
Mladší junioři: 1. Patricie Gráblová
s Nerine.
Mladí jezdci: 1. Karolína Šimáčková
s Carusem V.
Senioři: 1. Fabrizio Sigismondi s Aproposem
Více informací a kompletní výsledky
najdete na adrese www.mcr2010.wz.cz/
MCR-v-drezure-2012.html.
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KAM ZA KULTUROU A ZÁBAVOU
V KARLOVARSKÉM KRAJI
KARLOVY VARY
Cosi Fan Tutte - opera v podání Operního ansámblu University Britské Kolumbie a University Severní Floridy.
Městské divadlo, 24. 7. od 19.30
Hallé Youth Orchestra - vystoupení
britského hudebního tělesa. Městské
divadlo, 28. 7. od 19.30
Glenn Miller Story - vystoupení Big
Bandu Karlovy Vary. Městské divadlo,
2. 8. od 19.30
Linha Singers - koncert. Městské divadlo, 9. 8. od 19.30
To nejlepší z Černého divadla - v podání Černého divadla Jiřího Srnce.
Městské divadlo, 21. 8. od 19.30

Z M I K R O R E G I O N Ů K A R L O VA R S K É H O K R A J E



Dlouhodobě pronajmu byt
1+1 v OV, Cheb, Zl. Vrch, cca 40
m2. 2. patro, výtah, sklep. Nová
kuch. linka, plast. okna, 2 skříně.
Nájem 5 000 Kč měs. + zál. čtvrtletně plyn 450 Kč a elektr. 1480 Kč.
Vratná kauce 5000 Kč. Mob.: 721
715 959. Byt volný od 16.7.2012.

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém čísle zněla Císařovna Alžběta.
Výhercům, kterými jsou J.
Gerstnerová z Mariánských Lázní, Petr Palágyi z Karlových Varů
a Jindřiška Kaucká z Oloví, gratulujeme. Zasíláme jim publikace
o našem kraji.
A jakou osobnost jsme pro vás
vybrali tentokrát?
Dodnes je vnímán jako jeden
z nejvýznamnějších českých
novinářů. A protože tato profese
je spojená s velkým stresem,
i on si jezdil do Karlových Varů
léčit žaludeční neurózu. Celkem
tady byl čtyřikrát. Poprvé přijel
do vřídelního města v roce 1932
a ubytoval se v klidném hotýlku
Anglicků dvůr. Naposled pak
přijel v roce 1935.
Karlovy Vary si velmi oblíbil,
říkal jim důvěrně „mé Karlovy
Vary“. Město měl tak rád, že
ho dokonce několikrát zmínil
ve svých článcích v Lidových
novinách. Byl to...?
Vyluštěnou tajenku posílejte
do 5. 8. 2012 na email: romana.
najemnikova@kr-karlovarsky.cz
nebo na adresu: Karlovarský kraj,
R. Nájemníková, Závodní 353/88,
38021 Kar. Vary.

Svazek obcí Kamenné Vrchy

Františkánský kostel), 25. 8. od 17.00

SOKOLOV
Bourbon Grass - bluegrassový koncert
v rámci Sokolovského kulturního léta.
Staré náměstí, 31. 7. od 16.00
KV Expres - folk/country koncert
v rámci Sokolovského kulturního léta.
Staré náměstí, 7. 8. od 16.00
ZNN - folk/country koncert v rámci Sokolovského kulturního léta. Staré
náměstí, 14. 8. od 16.00
Socha Sokolov 2012 - sochařské sympozium. Město, 17.-26. 8.
Spektrum - folk/country koncert
v rámci Sokolovského kulturního léta.
Staré náměstí, 21. 8. od 16.00
Big Band MDK Sokolov - swingový
CHEB
Pokoj č. 26 - medailonek legendární- koncert v rámci Sokolovského kulturho zpěváka Petra Nováka. Pokoj č. 26 ního léta. Staré náměstí, 28. 8. od 16.00
je hudební formací, jejíž základ tvoří
herci divadla v Chebu. Klášterní zahra- OSTROV
da (mokrá varianta Františkánský kos- Tomáš Klus - koncert. Zámecký park,
tel), 28. 7. od 17.00
27. 7. od 17.30
Bajky - několik příběhů ze světa zvířat, The London Schools Symphony Orkteré jsou zosobněním lidských cha- chestra - vystoupení osmdesátičlennérakterů, v podání Divadla Studna. Kra- ho hudebního souboru z Anglie. Klášjinka (mokrá varianta KC Svoboda), terní areál, 30. 7. od 19.00
29. 7. od v 16.00 (vstup volný)
Letní šansony z Paříže - koncert v poThe London Schools Symphony Or- dání šansoniérky Svatavy Luhanové.
chestra - koncert. Františkánský kos- Klášterní areál, 5. 8. od 19.00
tel, 31. 7. od 19.00
Fly Fest - 9. ročník festivalu napříč al- LOKET
ternativními hudebními proudy. Účin- SBB & Vítkovo kvarteto - koncert.
kují: Štěstí, Prago Union, From our Přírodní amfiteátr, 27. 7. od 20.30
Hands, Albion, Sunshine a Niceland. Škwor - koncert nu-metalové kapely.
Chebský hrad (mokrá varianta KC Přírodní amfiteátr, 3. 8. od 20.00
Jaromír Nohavica - koncert. Přírodní
Svoboda), 4. 8. od 19.00
Chebské varhanní léto – koncert pro amfiteátr, 10. 8. od 20.00
flétnu a varhany. Kostel sv. Mikuláše, 8. Alkehol & Harlej - koncert. Přírodní
amfiteátr, 18. 8. od 20.00
8. do 19.00
Pojď se mnou - písně ze světových muzikálů a operní a operetní árie za do- VALEČ
provodu klasické kytary. Klášterní za- Povaleč 2012 - hudební festival. Vyhrada (mokrá varianta Františkánský stoupí: Plastic People of the Universe, Vltava, Tchendos, Čokovoko, Mr.
kostel), 11. 8. od 17.00
Pohádka O kohoutkovi a slepičce, Cocoman and Solid Vibes, Záviš, NaLoutkové varieté - představení v po- no, Bombs from Heaven, Vložte kočdání Malého divadélka Praha. Po po- ku, Sedm zbytečných, Totál Vokál, Skehádce pobaví přítomné čtyři krátké vý- ta syn, U-Prag a další. Valeč, 3.-5. 8.
stupy historických marionet. Krajinka od 16.00
(mokrá varianta KC Svoboda), 12. 8.
POTŮČKY
od 16.00 (vstup volný)
Výlet do fantazie - pohádky, klauni, Pot Rock III - letní rocková noc Účinvýtvarná dílna. Krajinka (mokrá vari- kují: Dymytry, Plexis, Callibos M.S.,
Helpness, Apple Juice, Deathstar a Doanta KC Svoboda), 18. 8. od 16.00
Chebské varhanní léto - Trio od sv. volený Napětí. Rockový sál bývalé sléJakuba. Kostel sv. Mikuláše, 22. 8. várny, 18. 8. od 14.30
od 19.00
Ventus - koncert Jana Venase ml., který se zabývá velmi charakteristickou AT AHUALP A
S
S TA ŘE C E VR O P ANK A
K OLE M
interpretací evropské gotické a rene- S AVAGE
R O IT H
T ALA, ILAI
sanční hudby. Na koncertě v Chebu
vystoupí s Jiřím Skřivanem (rytmické
S TÁ NE K
nástroje) a Jiřím Vyšatou (housle, har- S OB Č E RS TV E NÍM
fa). Klášterní zahrada (mokrá varianta
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Svazek obcí Kamenné Vrchy
vznikl v roce 2003 spojením obcí Luby, Milhostov, Plesná, Skalná, Křižovatka, Nový Kostel, Třebeň a Velký Luh za účelem dalšího společného rozvoje.
Mikroregion má řešit témata,
která se týkají většiny obcí a na jejichž řešení nemají obce samotné
dostatek prostředků, odborných
znalostí nebo kapacity. Jedná se
zejména o projekty financované
z fondů EU, které jsou administrativně náročné. Svůj název obcím propůjčil přírodní park Kamenné Vrchy, jehož jsou součástí.
„Města tohoto svazku byla dříve významnými a bohatými centry kraje. Sídlily zde významné textilní podniky, koželužny (Plesná),
těžil se zde kámen a písek (Velký
Luh, Skalná) a byla kolébkou výroby hudebních nástrojů (Plesná,
Luby). V dnešní době je však většina výrobních podniků již jen
součástí historie a města bojují
o každý podnik, který by místním
lidem zajistil práci,“ říká Kamila
Hečková, projektová manažerka
Svazku obcí Kamenné Vrchy.
Se zánikem průmyslových podniků a snižujícím se počtem pracovních míst města dlouhodobě opouštějí obyvatelé a stěhují se
za prací do okresních měst. Města
a obce se samozřejmě snaží tento
trend zvrátit vytvářením příjemných podmínek pro život a podporou příležitostí pro rozvoj cestovního ruchu.
Území mikroregionu je lákavé
zejména svou krásnou přírodou.
Po cyklotrasách projedete nejen

celý mikroregion, ale dostanete
se také do sousedního lázeňského Bad Brambachu a hudebního
Markneukirchenu. Přejezd přes
hranici na kole uvítají milovníci horských úseků, ale jsou za něj
náležitě odměněni krásnými pohledy do krajiny. K takovému
rozhlížení je nejvhodnější
rozhledna U Strejců v Lubech. Sem
také míří milovníci golfu, neboť ten s rozhlednou sousedí. Nejčastěji ale turisté míří do přírodní rezervace SOOS, která je známá jako minerální slatiniště s dozvuky vulkanické
činnosti v podobě
unikátních mofet,
ze kterých vybublává CO2, dále zde
vyvěrají minerální prameny. Prameny a mofety ale
najdete nejen na SOOSu.
Okolí Nového Kostela je známé jako epicentrum zemětřesení,
které místní obyvatele čas od času postraší. V celém okolí je možné pozorovat pozůstatky sopečné činnosti jako jsou vyvěrající
prameny a plyny. Po celém toku
říčky Plesné se vyskytují takzvané „bubláky“, nejlépe dostupné
i s informační cedulí jsou v blízkosti Hartoušova. Při projížď-

Rozvoj komunikací II. a III. tříd
v regionu zpracovává koncepce
rozvoje silniční sítě, kterou vypracoval Karlovarský kraj. Koncepce
vychází ze současného technického stavu silnic, jejich zatížení a potřebnosti. Silnice jsou v ní rozděleny do tří kategorií, které určují je-
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jich priority.
„Chceme být připraveni na další plánovací období pro čerpání
dotací z Evropské unie,“ vysvětlil důvod vzniku koncepce náměstek hejtmana Petr Navrátil s tím, že
podle dokumentu je potřeba investovat do krajské silniční sítě 12,7
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miliardy korun.
Realizován by měl být například
obchvat Hroznětína za 390 miliónů, Mariánských Lázní za 300 miliónů, přeložka hlavní silnice v Nové Roli za 117 miliónů či obchvat
Staré Role směrem na Mezirolí
za 216 miliónů korun.

D O UŠ E K

A S IC E

DVĚ
Š E S TNÁ C TINY

MĚ NOV Á
J E D NOTK A
ZÁ P A D NÍ
S A MOY

miliardy korun. Na prvním místě
je výstavba obchvatu Chebu za 340
milionů korun, další je přeložka
silnice z Karlových Varů do Nejdku v Mezirolí za 75 milionů korun.
Do roku 2020, tedy v průběhu
příštích osmi let, chce Karlovarský
kraj investovat do silniční sítě 3,4
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níž lze celé území projet na kole nebo se vydat na výlet a současně zabavit celou rodinu hádáním památek, které po cestě potkáte. Tento projekt byl spolufinancován z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným
státem Sasko 2007–2013.
Společný projekt realizuje svazek obcí také z programu ROP
Severozápad. Jedná se o rozsáhlý
projekt, který zahrnuje řadu dílčích aktivit.
V rámci projektu vzniká například Společná rozvojová studie,
která definuje témata a rozvojové
priority na další období.
V jeho rámci také vznikají projektové dokumentace k rozvoji infrastruktury jednotlivých obcí a pro rozvoj cyklodopravy celého území. Následně se budou obce snažit sehnat prostředky na vybudování cyklostezek, které by turistům cestování zpříjemnily.
V letošním roce je plánováno,
za finanční podpory Karlovarského kraje, vyznačit 34 kilometrů
nových cyklotras. Na podporu turistického ruchu by letos měla být
vydána, rovněž za podpory Karlovarského kraje, nová propagační
brožura, která bude do tohoto neprávem opomíjeného kouta kraje
lákat turisty.
Tyto a další projekty by nemohly vznikat bez podpory Karlovarského kraje. Společné projekty řídí projektová manažerka, na jejíž
práci právě Karlovarský kraj významně přispívá prostřednictvím
Programu rozvoje venkova.

Kraj má koncepci rozvoje silniční sítě
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kách na kole se můžete osvěžit řadou přírodních pramenů, na které po cestě narazíte.
Pro turisty nabízí mikroregion
také řadu historických památek.
Mezi nejvýznamnější patří zřícenina ve Starém Rybníce, hrad
Vildštejn ve Skalné, hrázděné statky
v Novém Drahově, ale také ve Skalné a Milhostově,
a mnoho kostelů,
kapliček i židovské
hřbitovy a naučné
stezky.
Protože Svazek
obcí Kamenné Vrchy není v Karlovarském kraji, natož mimo jeho hranice známý, rozhodly se obce mikroregionu
více zaměřit na společnou propagaci,
dostat se do povědomí a ukázat, co
mohou turistům
nabídnout.
V roce 2011 bylo
vytvořeno logo mikroregionu pro
jeho zviditelnění i jako marketingová značka. V současné době se
dokončují webové stránky svazku
obcí, které budou sloužit zejména
pro společnou propagaci turistických cílů a prezentaci kulturních
a společenských akcí.
V letošním roce vznikla také
ve spolupráci s partnerským městem Markneukirchen dobrodružná mapa turistických cílů, díky
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z regionu

Krajská tripartita jednala
o R6 a nezaměstnanosti
O míře nezaměstnanosti v regionu, o možnostech změny zpoplatnění rychlostní komunikace R6 mezi Chebem a Karlovými Vary nebo o současné situaci
ROP Severozápad jednalo vedení
Karlovarského kraje se zástupci
zaměstnavatelů a odborů.
V úvodu jednání na půdě krajského úřadu informoval přítomné vedoucí inspektor Oblastního
inspektorátu práce pro Plzeňský
a Karlovarský kraj Miroslav Duchek o kontrolní činnosti inspektorátu. Ten se v letošním roce zaměřuje především na tzv. černou
práci ve firmách, kontroly se ale
týkají například i školských zařízení s odbornou výukou.
„Školy například v dílnách provozují technická zařízení, na něž
nemají platné revize,“ uvedl Duchek.
O výsledku hospodaření Karlovarského kraje hovořil náměstek
hejtmana Martin Havel. Přítomné upozornil, že se kraji podařilo
za uplynulý rok ušetřit v běžném
provozu přes 59 milionů korun.
Kraj navíc úspěšně pokračoval
v realizaci velkých investic.
„Odeslali jsme také dopis premiéru vlády Petru Nečasovi, který v médiích uvedl, že za vlády
současné krajské koalice stouplo zadlužení Karlovarského kraje 6,6 krát oproti předchozím letům. Důrazně jsme se proti tomuto tvrzení ohradili,“ uvedl
Havel s tím, že ke zvýšení dluhu
kraje došlo za minulé krajské vlády v čele s ODS, která zvýšila zadlužení kraje o dvě miliardy a sto
milionů korun. Uzavřením úvěrových smluv na realizaci naplánovaných projektů, na něž bylo možno čerpat evropské dotace. Členové tripartity postoj kraje podpořili.
Na tradičně nízké úrovni se
stále drží míra nezaměstnanosti na Chebsku. V Chebu dosáhla
v uplynulém měsíci 8,9 procenta, na Karlovarsku 9,4 procenta,
nejvyšší je na Sokolovsku – 11,7
procenta. „Do veřejné služby se
podařilo zapojit přes 900 uchazečů evidovaných na Úřadu práce,“ doplnil k problematice ředitel Úřadu práce Kamil Řezníček.
Jednání tripartity se také zabý-

valo problematikou plánovaných
úspor ministerstva zdravotnictví
v oblasti lázeňství.
„Ministerstvo
zdravotnictví
chce na restrikci lázeňské péče ušetřit až 1,5 miliardy korun. Znamená to zásadní dopady na fungování lázeňských zařízení v našem regionu a na zaměstnanost v této oblasti,“ upozornil krajský radní Václav Larva. Plánované změny, jak upřesnil, se týkají zkrácení doby lázeňských pobytů a změn v indikačním seznamu.
Odborový svaz zdravotnictví
a sociální péče ČR proto přišel
s peticí za záchranu českého léčebného lázeňství, v níž vyzdvihuje medicínské výsledky českého lázeňství a zásadně odmítá
zcela nekoncepční úsporná opatření ministerstva.
Náměstek hejtmana Petr Navrátil pak představil plán Karlovarského kraje na docílení zavedení pásmové dálniční známky,
která by pro úsek R6 z Karlových
Varů do Chebu mohla být podstatně levnější než současná roční dálniční známka.
„K dispozici máme také nový strategický dokument k rozvoji silniční sítě v regionu, který
nám ukazuje, jaké jsou priority
řešení stavu krajských silnic. Investice do rekonstrukcí úseků samozřejmě závisejí na úspěšnosti v získávání evropských dotací
a ve výkupu pozemků podél silnic,“ doplnil Navrátil. Tripartita,
která už dříve protestovala proti
zpoplatnění R6, bude o zavedení
levnější dálniční známky usilovat
společně s vedením kraje.
S nejbližšími plány Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad seznámil tripartitu nově zvolený místopředseda výboru Jakub Pánik.
„Povedlo se nám to nejdůležitější - přesvědčit na posledním
jednání výboru ústeckou stranu,
aby se co nejdříve začal řešit odvod peněz z projektů společnosti
Krajská zdravotní, a to do konce
července. To je podle ministerstev financí a pro místní rozvoj
hlavní podmínka obnovení certifikace a plateb v rámci ROP Severozápad,“ vysvětlil Pánik.

Regionální potravina 2012.
Kraj vyhlásil nejkvalitnější z nich
Výsledky 3. ročníku soutěže Re- Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavegionální potravina Karlovarského né a syrovátkové sýry a tvarohy)
kraje 2012:
1. místo: Nakládaný kozí sýr
výrobce: Vlasta Hnátková, Luhov
Masné výroby tepelně opracované,
2. místo: Žalmanovský strakáč
včetně uzených mas (šunkový savýrobce: ing. Alena Králová, Stružlám, gothajský salám, párky, špekáč- ná
ky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina,
3. místo: Kozí sýr
grilovací klobásy, uzená kolena, pašvýrobce: Vlasta Hnátková, Luhov
tiky apod.)
1. místo: Hovězí maso ve vlastní Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.)
šťávě
1. místo: Jogurt borůvka
výrobce: Ivo Černohorský, Jatky
výrobce: STATEK BOR ZEOS, spol.
Rudolec
s r.o.
2. místo: Hovězí šunka
2. místo: Boráček kakaový
výrobce: Ivo Černohorský, Jatky
výrobce STATEK BOR ZEOS,
Rudolec
spol.s r.o.
3. místo: Ořechový salám
3. místo: Biojogurt s borůvkou
výrobce: Roman Jelen, Cheb
výrobce: Hollandia Kar. Vary a.s.
Masné výrobky trvanlivé (fermento3. místo: Selské mléko
vané a tepelně opracované výrobky výrobce: STATEK BOR ZEOS,
poličan, paprikáš, vysočina, herkules, spol.s r.o
turistický salám, lovecký salám, kloPekařské výrobky, včetně těstovin
básy, sušené šunky, apod.)
1. místo: Bečovský chléb
1. místo: Otovická klobása
výrobce: Stanislav Pytlík, Bečov
výrobce: PRIMA Karlovy Vary
2. místo: Žandovský chléb
spol. s r.o.
výrobce: Hnatovo pekařství, Dol2. místo: Chalupářská slanina
výrobce: PRIMA Karlovy Vary, ní Žandov
3. místo: Rychnovský chléb
spol.s r.o.
výrobce: Antonín Baborovský, Dol3. místo: Chalupářská krkovice
výrobce: PRIMA Karlovy Vary, ní Rychnov
spol.s r.o.

Alkoholické a nealkoholické nápoje
1. místo: Pivo Permon, světlé 11°
výrobci: Systém NET Line s.r.o., Sokolov
2. místo: Mariánskolázeňská, bylinná hořká
výrobce: ARNIKA - Josef Šmerda
a synové spol. s r.o.
3. místo: Pivo Permon, světlé 12°
výrobce: Systém NET Line s.r.o.,
Sokolov
Ostatní (med, lahůdkářské výrobky,
skořápkové plody apod.)
1. místo: Med z doupovských lesů

smíšený
výrobce: Josef Šefčík, Šemnice
2. místo: Karlovarský knedlík
výrobce: PASTELÁKOVI, s.r.o.,
Karlovy Vary
3. místo: Med z doupovských lesů
květový
výrobce: Josef Šefčík, Šemnice
Vítězné produkty (na 1. místě) mohou po příští čtyři roky používat
značku kvality ´Regionální potravina. „Informační a inzertní kampaň
proběhne v tisku, televizi a rozhlase,
doplní ji speciální mediální projekty
včetně ochutnávek výrobků při různých akcích,“ uvedl organizátor soutěže v Karlovarském kraji Zdeněk
Perlinger. Ministerstvo zemědělství
ČR ve spolupráci se Státním zemědělským a intervenčním fondem budou značku prezentovat na farmářských trzích a v místních sítích maloobchodních prodejen.
Další informace o soutěži můžete
najít na webových stránkách:
www.regionalnipotravina.cz

Chebský řezník Roman Jelen převzal cenu za svůj ořechový salám. Výrobek získal v soutěži 3. místo v kategorii tepelně opracovaných masných výrobků.

Náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Miloslav Čermák
na vernisáži fotografií Jindřicha Štreita ve Varyádě.
Foto KL
ústavních zařízení z celé republiky.
„Společnost naplno nevyužívá
potenciál lidí s postižením. Cílem
projektu je také osvěta, aby lidé
porozuměli této změně. Chceme,
aby tito lidé mohli využívat naplno
všechny služby, chodit do obchodu
nebo třeba pracovat,“ vysvětlila vedoucí oddělení realizace programů
ministerstva práce a sociálních věcí Ivana Příhonská.
Transformaci sociálních služeb
doprovází také mediální kampaň,
která je spojena s putovní výstavou
fotografií Jindřicha Štreita. Výstava „Život místo ústavu“ postupně
zavítá do všech krajů vyjma Prahy. Snímky, které fotograf pořídil
během desítek let z vlastní iniciativy, protože ho téma zajímá, dokumentují život v ústavech, jejich
všední realitu, lidské osudy i vztahy. Výstava je nyní k vidění v OC
Varyáda.

Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek
1. místo: Karlovarské kapky
výrobce: Karlovarská pekárna
TREND s.r.o.
2. místo: Česká tradice
výrobce: Miroslav Marek, Nová
Role
3. místo: Karlovarský dort
výrobce: Karlovarská pekárna
TREND s.r.o.

Ladislav Sás přebírá ocenění za pivo Permon.

Nová možnost pro lidi z ústavů.
Začlenění do života

Klienti v takzvaných pobytových
zařízeních dostanou příležitost začlenit se do běžného života a podílet se na společenském dění. Stane
se tak díky projektu Ministerstva
práce a sociálních věcí, jehož cílem
je transformace sociálních služeb.
V Karlovarském kraji je do projektu zapojen například Ústav sociální péče v Pata Hazlov. Transformace tohoto ústavu bude stát
zhruba 137 milionů korun. „Stovka klientů s různým stupněm mentálního postižení se přestěhuje
do domova se zvláštním režimem,
do chráněného bydlení a bydlení se
zvláštním režimem, kde získají více samostatnosti,“ uvedl náměstek
hejtmana Miloslav Čermák.
Pro klienty bude do roku 2015
postaveno dvanáct domků, upraveny tři byty a rekonstruován bývalý kojenecký ústav v Aši. Projektu se zúčastní celkem dvaatřicet

strana 6

V kategorii pekařských výrobků komise hodnotitelů ocenila také
Rychnovský chléb od Antonína Baborovského z Dolního Rychnova.
Všechna fota Václav Fikar

názory / z regionu
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Kdo chrání přírodu, chrání i své peníze
Výlet se záchranáři
vyhrála škola v Bochově
Jaroslav Bradáč,
radní
Karlovarského
kraje

K napsání této poznámky mě
přiměla (nejen) zcela nedávná negativní zkušenost s černými skládkami. Jistě si mnozí z vás vybaví
nějakou svou zkušenost, případně

nějakou z televize či tisku.
Sám jsem nedávno objevil hromadu pneumatik, kterou kdosi
vysypal na polní cestě u rybníka.
Podle způsobu „vyřezání“ disků
z kol se evidentně jednalo o nějakého neřáda, který prodává železo
z rozebraných aut a nechce se mu
platit poplatek za likvidaci.
Policie ČR případ odložila, pachatele se nepodařilo najít. Po nějaké době se na téže cestě, jen
o kousek dál, objevila další hro-

mada, tentokrát převážně odpadu z nějaké rekonstrukce bytu či
provozovny. Případ se zatím šetří. Otázka je, jestli vyšetří a s jakým
výsledkem, prý už nějakou stopu,
indicii policie má.
Takových „zákoutí“ neustále přibývá, pachatelé spoléhají na svou
nepostižitelnost, na nevšímavost
občanů, lhostejnost.
Tohle si přece nemůžeme nechat
donekonečna líbit! Přírodu máme
jen jednu, jinou nám nikdo nedá.

Chraňme si ji.
Chtěl bych požádat čtenáře listů a všechny slušné občany našeho kraje, aby byli všímaví, nebáli
se oznámit takové týpky na policii,
pomohli je dopadnout.
Nemusím jistě vysvětlovat, že je
to svinstvo pro přírodu a životní
prostředí vůbec. Ale pokud se pachatel nenajde a nebude donucen
to uklidit, bude to nakonec muset
zařídit obec nebo stát. Tedy za peníze nás všech.

Korupce, dotace a role opozičního zastupitele
Jiří Kotek,
krajský zastupitel

V závěru června byla v rámci
Dne záchranářů slavnostně vyhlášena výtvarná soutěž Záchranného kruhu.
„Svá výtvarná díla na téma
´Chraň svůj svět, chraň svůj život aneb Záchranný kruh na naší škole´ přihlásilo celkem patnáct škol. Z každé školy pak několik kolektivů. Ze soutěžních děl
pak 12-členná porota vybrala tři
vítězná,“ přiblížil soutěž výkonný
manažer asociace Lukáš Hutta.
Jak se porotci shodli, rozhodování o vítězích nebylo vůbec jednoduché. „Všechny práce byly nádherné a děti si s nimi daly
obrovskou práci. I proto jsme se
rozhodli ocenit všechny zúčastněné školy aspoň drobným dárkem a čestným uznáním,“ řekla
prezidentka Asociace Záchranný
kruh Ing. Veronika Krajsová.
Na třetím místě se umístila ZŠ
Sokolov, Rokycanova, kolektiv
třídy 6.A pod vedením paní učitelky Drahomíry Špicnerové. Žáci a vlastně celá škola získali výukový model na nácvik poskytování první pomoci.
„Druhé místo obsadila ZŠ, MŠ
a PŠ Karlovy Vary, kolektiv třídy 4. B, Svahová ulice, pod vedením paní učitelky Lenky Šťovíčkové. Tato škola získala 50% slevu na nákup interaktivní dotyko-

vé tabule,“ uvedl Lukáš Hutta.
První místo si vysoutěžili žáci 2.
A ze ZŠ Bochov pod vedením paní učitelky Olgy Petrovičové.
„Za toto umístění jim patřila cena asi nejkrásnější, a to třídenní
školní výlet se záchranáři v horském hotelu Seifert v Nových Hamrech pro celou třídu a jejich učitele,“ dodala Veronika Krajsová.
Děti se tak budou moci po boku záchranářů seznámit se světem rizik, dozví se, jaká nebezpečí na ně číhají v každodenním životě a jak se jim vyvarovat. Naučí
se poskytovat první pomoc a interaktivní formou si osvojí spousty dalších postupů pomoci sobě či
jiným v případě rizikové situace.
Malebné prostředí okolí horského hotelu Seifert v Nových
Hamrech pak přímo svádí k zážitkovému programu Rizika
na horách, kde se děti po boku
horských záchranářů dozví vše
o správném chování v tomto rizikovém, ale velmi lákavém prostředí, a to jak v létě, tak i zimě.
Všichni vítězové si svá ocenění
převzali z rukou hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného, který zároveň nad touto soutěží převzal záštitu. Všechna výtvarná díla budou k vidění
v rámci výstavy, která proběhne
v září v Krajské knihovně.

HLEDÁ VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA NA POZICI

VEDOUCÍ MONTÁŽÍ
Požadujeme:
organizační schopnos , schopnos vedení kolek vu (doloženo praxí a referencí), flexibilita, loajálnost, řidičský průkaz skup.B
Nabízíme:
zázemí stabilní a prosperující firmy
V případě zájmu zasílejte své životopisy na prace@kalibra.cz

KALIBRA NOVA, s.r.o.
Hroznětínská 183, 362 32
Otovice u Karlových Var
www.kalibra.cz

Systém dotací ROP se zmítá
v těžkých problémech, které zastavily tok téměř 20 miliard dotací do kraje.
Záblesky policejních aktivit zneklidnily společenskou sféru. David Rath sedí ve vazbě, ministryně V. Parkanová se klepe a někteří vrcholní politici ztrácí nervy,
což demonstruje například pan M.
Kalousek či Nečasova výměna plzeňského ministra spravedlnosti J.
Pospíšila za brněnského lobbistu
P. Blažka.
Na Karlovarsku sedí ve vazbě jeden bývalý radní krajského města, Vít Hořejš, a tři jiní spáchali sebevraždy - jeden svůj pokus přežil.
Vlivní podnikatelé, ovládající politiky a jejich rozhodování při prodejích majetku, přidělování dotací
a zakázek, ztrácejí kontrolu a hledají cesty, jak si svůj vliv i do budoucna penězi zachovat.

Zasahují do médií a skutečně
úspěšně deformují svobodu tisku. Ve společnosti vládne relativní chaos, který kumulují instituce,
jež by měly být pilíři zdravého státu: Policie vede vnitřní boj o to, koho vyšetřovat a koho ne, případně
kdo a jak bude vyšetřovat.
Tajuplné Státní zastupitelství vede na vrcholu boj o vrchního státního zástupce a veřejnost za tím logicky dovozuje boj o celou tuto instituci, která zejména v našem kraji
tak úspěšně zametá všechny kauzy
prominentů do šuplíků. Naprosto
nevyzpytatelná justice, rozhodující
od zdi ke zdi, se marně snaží vzbudit ve veřejnosti důvěru v soudní
spravedlnost.
Absolventi Kindlových plzeňských práv úspěšně zanášejí do regionu vjemy o iluzi víry v soudy
a chápání zkrouceného symbolu paragrafu vykládají jako klikaté
cesty, jak to udělat, aby se dalo legálně krást. Je to smutný obraz doby, ve které žijeme.
Celá Česká republika se tak propadá v žebříčcích korupce do afroasijských džunglí. Nejrizikovějšími korupčními místy jsou tradičně vnímány úřady a státní insti-

tuce. Nově se na vrchol pyramidy
vyšvihnuly dříve nesledované parlamentní politické strany - jak by
ne, když exekutivu bezprostředně
ovládají. Zpráva BIS v posledním
hodnocení je dokonce označila jako centrum korupce a organizovaného zločinu.
Znáte-li vnitřní život parlamentních stran, pak se zhrozíte v uvědomění, jak pravidla fungování těchto stran kopírují řády mafie. Nelze si naivně představit, že
v našem kraji by to bylo jinak a že
by zde neprobíhal tvrdý boj o moc
ve všech zmíněných strukturách.
Jako opoziční a kverulující zastupitel jsem v polistopadových letech
nasbíral dostatek zkušeností s tím,
jak výše zmíněné systémy a jejich
provázanosti fungují. Znám také
způsoby odplaty, které jsou schopny. Úředníci, policisté, státní zástupci, novináři, Lněničkova agentura 2M a další vás dokáží společensky a ve vnímání veřejnosti doslova zlikvidovat. Ocejchují vás
za blázna, potížistu, exhibicionistu,
tu a tam vypustí pomluvy a kompilace o smyšlených či vykonstruovaných přečinech. Vnímám to jako jakýsi posttotalitní systémový

syndrom, za kterým ale vždy stojí vlivní politici a peníze jejich vodičů. Vzdoruji tomu při vědomí, že
je to dnes u nás vůbec možné, protože by se to mohlo stát komukoliv jinému.
Proto právě jako opoziční zastupitel upozorňuji na nešvary, které
pokládám za zásadní pro naše životy. Korupce a vzájemné amorální ovládání jsou hrozbou pro občanskou svobodu každého z nás.
Proto se jako opoziční zastupitel snažím ukázat na korupční
případy a doložit jejich deformace: Losovačku, nemravné prodeje, předem jasná výběrová řízení
... za kterými vždy také stojí okruh
konkrétních lidí.
Pády včera nejvlivnějších politiků regionu ukazují, že jejich arogantní a bezohledné mocenské
chování má u normálních lidí nepřekročitelné meze.
Příjemné je zjištění, že fungují. Proto je nezbytné, aby opoziční zastupitelé oponovali a koukali pod prsty zastupitelům, kteří
uplatňují svou moc. Je pak na politicích obdařených mocí, jak se sami vypořádají s korupcí kolem sebe a ve svých řadách.

Vzdělávání. Téma, které se týká všech
Všichni jsme byli vzděláváni,
máme děti, které jsou vzdělávány,
vnuky, kteří též nastoupí do „vlaku“ jménem škola.
Nechci polemizovat o tom, jak
vypadá školství v našem kraji. Ono
to v jiných krajích není o nic lepší.
Všude chybí jesle, případně jiná alternativa tohoto „hlídání“ pro
nejmenší. Jsou narvané mateřské
školky, protože se v průběhu uplynulých let rušily, a poloprázdné základní a střední školy, které na rušení čekají. Vysoké školy se zaměřením na pedagogiku chrlí učitele, kteří nemají uplatnění a kon-

čí většinou v jiných oborech činnosti, než které vystudovali. Že je
to hlavně kvůli platům ve školství
je argument, který nemá úplné
opodstatnění.
Letos proběhly konkursy na ředitele škol. Dle vyjádření ministerstva školství to nebylo nutné, ale
potřebné.
Víte, kdysi jsem byla členkou výběrové komise na jednoho nejmenovaného ředitele základní školy (jako zástupce rodičů ve školské radě), a protože jsem v té době neměla mnoho společného se
školstvím (nemám s ním vlastně

nic společného dodnes), byla jsem
překvapená, že ředitel byl jmenován v podstatě do důchodu. Nejde
o jeho osobu, ale všeobecně.
A tak se stalo, že někteří ředitelé
jistí si svou funkcí stagnovali. Proto jsem osobně ráda, že nyní jsou
jmenovaní na šest let.
Vím. Kdybych byla na jejich místě, neměla bych takovou radost.
Kde je jistota zaměstnání atd.? Jenže, na druhou stranu, budou nuceni na sobě i škole neustále pracovat, a to je myslím pozitivní.
Nemyslím si, že před tím nepracovali, to bych je urazila, a to

v žádném případě není mým cílem. Myslím tím prostě právě ty
„zajeté koleje“. Proč vymýšlet něco
na inovaci, proč zavádět novinky,
proč nevyslechnout začínající učitele a jejich nápad zakomponovat
do dění školy.
Přeji všem nově jmenovaným ředitelům pevné nervy a dobrou spolupráci se zřizovatelem, nechť je to
kraj, město či obec.
Věra Bartůňková,
členka Školské komise při
MMKV a členka krajského Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost

Kdo plánuje konec sportu ve Varech?

Výkup starého papíru

Sportovci a sportovní fanoušci,
zpozorněte!
Za dveřmi je první jednání
okresního soudu o určení vlastnictví KV Areny a s ním i slutečně velká hrozba pro karlovarský
sport.
Vítězem se může stát pouze
město nebo stavební sdružení,
které halu postavilo. Sport určitě nevyhraje. Daleko spíš skončí
hluboko v poli poražených.
Vzhledem ke komplikovanosti případu a rychlosti naší justice

lze totiž očekávat, že soudní pře se
protáhne na několik let.
Právník nejsem, ale selský rozum mi říká, že v takovém případě nemůže hala normálně fungovat. Leda snad, že by si město se
stavebníky rozdělovalo nájemné
půl na půl. Že uzavření KV Areny je na pořadu dne, to ostatně
nedávno v médiích potvrdila řada právníků.
Když si představím, že nebýt toho nešťastného soudu, mohla by
se v karlovarské KV Areně dí-

za 8 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)
ky pražskému Lvu hrát prestižFa Schrottmobil,
ní Kontinentální hokejová liga, je
Talsperrenstrasse
4
mi opravdu smutno.
08606
Oelsnitz,
Německo
A když si představím frontu hokejistů, basketbalistů, volejbalistů
tel. 0049/176-21793134
či krasobruslařů před zavřenou
Otevřeno:
halou, je mi pak na nic.
po-pá
9-18,
so 9-13 hod.
Bohužel, stejně kladný vztah
w w w.schrottmobil.com
ke karlovarskému sportu, jako
mám já, zjevně nemají naši radní. Jinak by takovou hrůzu nikdy
nemohli dopustit.
Lukáš Urbánek, sportovec
(zatím) w w w . z u r n a l m e d i a . c z

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

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

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

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

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

Ing. Miroslav Očenášek
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
Oddělení interního auditu
tel. 354 222 460
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
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Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00
91,0 K. Vary 96,7 Aš 98,2 Sokolov 100,8 Cheb 103,4 Jáchymov

