
SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení čtenáři,
říká se, že dobrých zpráv ne-

ní nikdy dost, proto bych jednu 
z nich zmínil hned v úvodu. 

Po dlouholetém úsilí Karlo-
varského kraje o  alespoň malý 
posun v  řešení dostavby rych-
lostní silnice R6 se nám poda-
řilo s nově nastoupivším minis-
trem dopravy Zdeňkem Žákem 
vyjednat obnovení stavby po-
zastaveného úseku této silnice 
mezi obcemi Lubenec a Bošov. 
Samozřejmě jde zatím o  díl-
čí úspěch, ale věřím, že se na-
konec podaří stát přesvědčit, že 
bez spojnice s  českou dálnič-
ní sítí není další rozvoj nejzá-
padnějšího regionu naší země 
možný.

Možná jste zaznamenali, že 
k posunu došlo i v  řešení situ-
ace v ROP Severozápad. Po do-
hodě se zástupci Ministerstva 
fi nancí ČR se bude stát podí-
let na úhradě korekce vyměře-
né v tomto programu. ROP Se-
verozápad postupně znovu ob-
noví svou činnost a  žadatelům 
o dotace budou proplaceny po-
zastavené fi nance. 

Rád bych na tomto mís-
tě oslovil všechny obce a  dal-
ší možné příjemce dotací, aby 
byli připraveni předkládat nové 
projekty a vyčerpat tak peníze, 
které na ně EU vyčlenila.

Čas neúprosně ukrajuje po-
slední dny prázdnin, proto 
bych na prahu nového školního 
roku chtěl popřát těm nejmen-
ším, kteří poprvé usednou do 
školních lavic, aby je škola ba-
vila a dokázala zaujmout. 

Všem pedagogům, žákům 
a  rodičům pak přeji, ať se jim 
společná práce daří.

              Josef Novotný, hejtman 

Obecní vlajka v  zasedací míst-
nosti Obecního úřadu v  Hájku 
už tři týdny září o  něco víc než 
obvykle. Ozdobila ji totiž Zlatá 
stuha, kterou se mohou pyšnit 
jen vítězového krajského kola 
soutěže Vesnice roku. Právě Há-
jek na Karlovarsku zvítězil v  le-
tošním ročníku, a proto ho v zá-
ří čeká celostátní fi nále.

„Vítězství v  krajském kole sou-
těže Vesnice roku 2013 je pro nás 
velikou poctou a  zároveň odmě-
nou za dobře odvedenou práci ve 
prospěch místních občanů. Od 
roku 1990, kdy se obec Hájek osa-
mostatnila od Sadova, jsme se do-
stali do situace, kdy máme zreali-
zováno téměř vše, co jsme pova-
žovali za důležité. V Hájku je vy-
řešeno zásobování pitnou vodou, 
obec je kompletně odkanalizová-
na. Rovněž nesmím zapomenout 
na plynofi kaci. Kompletně jsme 
opravili a zrekonstruovali veškeré 
své budovy jako obecní úřad, ka-
biny TJ Sokol Hájek a budovu ma-
teřské školy,“ připomíná starosta 
vítězného Hájku Vít Hromádko.

Jak říká, obec toho ale v posled-
ních dvaceti letech stihla mnohem 
víc. „Od roku 2005 jsme se inten-
zivně připravovali na rekonstruk-
ci páteřní komunikace v obci. Ini-
ciovali a  fi nancovali jsme přelož-
ky vzdušného vedení distribuč-
ní soustavy nízkého napětí a s tím 
související kabelizaci veřejného 
osvětlení, rozhlasu a  sdělovacích 
kabelů v  trase komunikace pod 
zem. Trvalo to dlouhých sedm let. 
Až nakonec vloni proběhla tak 
dlouho očekávaná rekonstruk-
ce komunikace, dešťové kanaliza-
ce a  posléze i  návesní plochy. Za 
zhruba 12 milionů korun,“ dodal.

Soutěž Vesnice roku je již tra-
diční, krajské kolo v  našem regi-
onu organizuje od roku 2001 Kar-

lovarský kraj. „Soutěž může po-
moci zviditelnit a  upozornit na 
zajímavosti v  úspěšných obcích, 
které pak mohou například přilá-
kat turisty,“ upozorňuje hejtman 
Karlovarského kraje Josef Novot-
ný na jeden z  možných přínosů 
úspěchu v soutěži pro obce. 

Krajská hodnotitelská komise 
letos posuzovala dvacet přihláše-
ných obcí. Nejvíce se jich účastni-
lo z Chebska, odkud pochází loň-
ský vítěz krajského kola - obec 

Křižovatka. Komise, jejímž čle-
nem byl například i starosta vloni 
vítězné Křižovatky, nakonec roz-
hodla udělit titul „Vesnice Karlo-
varského kraje roku 2013“ Hájku 
u  Ostrova. Ten tak spolu se Zla-
tou stuhou získal i odměnu 160 ti-
síc korun.

Obec se tak dočkala po osmi le-
tech, soutěže se účastní pravidel-
ně od roku 2006. Nyní v Hájku če-
kají návštěvu celostátní hodno-
titelské komise, ve dnech 1. až 7. 

září. 
„Od prvního okamžiku, kdy 

jsme se tuto radostnou zprávu do-
zvěděli, děláme vše proto, aby-
chom byli na návštěvu celostát-
ní komise dobře připravěni a náš 
kraj reprezentovali co nejlépe. 
Chceme dokončit všechny rozpra-
cované projekty, jako jsou terénní 
úpravy kolem opravené komuni-
kace, dokončení opravy fasád na 
budově kulturního domu a mateř-
ské školy a v poslední řadě zhoto-

vit tak dlouho očekávané oplocení 
sportovního areálu víceúčelových 
hřišť,“ plánuje Vít Hromádko.

Vyhlášení výsledků republiko-
vého fi nále se pak uskuteční 14. 
září v Luhačovicích. Celostátní ví-
těz postoupí do soutěže Evropské 
pracovní společnosti pro rozvoj 
venkova a obnovu vesnice.

Václav Fikar
(kompletní výsledky letošního 

krajského kola soutěže Vesnice ro-
ku na str. 5) 

Do finále soutěže Vesnice roku míří Hájek
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Když lázeňskou metropolí 
burácí motory veteránů

Kolik je v Karlovarském 
kraji magických míst?
Rozhovor s historikem Stanislavem Burachovičem o nové 
knize Magická místa Karlovarského kraje.         více strana 4

Karlovy Vary již potřinácté viděly atraktivní Karlovarskou 
Veteran Rallye.                                                                  více strana 8

Starosta Hájku Vít Hromádko a hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný pózují s vlajkou Hájku, kterou pro letošek ozdobila Zlatá 
stuha pro vítěze krajského kola soutěže Vesnice roku 2013.                                                                                                                                             Foto KÚ 

Tahle stavba měla být dokončena přesně 
před dvěma roky. Tehdy nový ministr dopra-
vy Vít Bárta ji však kvůli předražení zastavil. 
A  Karlovarskému kraji, který je vstupní bra-
nou do České republiky pro cestující z vyspě-
lé západní Evropy, vzal poslední živoucí nadě-
ji na dokončení čtyřpruhé dálnice mezi Kar-
lovými Vary a Prahou v příštích deseti letech.

Co Bárta vzal, to Žák dal. Novou naději teď 
do regionu vrátil Zdeněk Žák, ministr dopravy 
vlády Jiřího Rusnoka. Jak řekl začátkem srpna 
po jednání s  hejtmanem Karlovarského kra-
je Josefem Novotným, pozastavená přestavba 
silnice I/6 na rychlostní komunikaci R6 me-
zi Lubencem a Bošovem se znovu zahájí ještě 
v tomto roce. A pokračovat bude i v roce 2014. 

Po velmi dlouhé době jde o průlom a posun 
v  přístupu českého státu k  dostavbě R6. Za-
tímco její část mezi Chebem a Karlovými Va-
ry už plně slouží ve čtyřech pruzích, mezi Va-
ry a  Prahou, dvěma turisticky nejnavštěvo-
vanějšími městy v Česku, se paradoxně jezdí 
jen dvěma pruhy maximálně devadesát. Četné 
průjezdy obcemi však maximální devadesátku 
často krátí na padesátku.

„Po dohodě s ministrem dopravy Zdeňkem 
Žákem nám bylo přislíbeno, že dojde k  ob-

novení stavby v  úseku R6 Lubenec–Bošov. 
Následně schválil znovuzahájení prací Vý-
bor Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Stavba by měla začít ještě v tomto roce,“ uve-
dl hejtman. 

Josef Novotný současně požádal zástup-
ce ministerstva dopravy, aby výkup pozem-
ků a příprava staveb dalších úseků na trase bu-
doucí R6 směrem do Prahy byly realizovány 
s ohledem na to, že by rychlostní silnice měla 
být čtyřpruhá. Stotřicítka by pak výrazně zkrá-
tila přepravu a cestování mezi Prahou a Karlo-
varským krajem. „Jednání s ministrem dopra-
vy bylo velmi vstřícné, věcné a přineslo kon-
krétní výsledky. Podstatný je jeho zájem řešit 

dlouho opomíjené potřeby našeho regionu,“ 
zdůraznil hejtman.

Setkání na Ministerstvu dopravy ČR inicio-
vali zástupci Karlovarského kraje především 
proto, že v předchozím období nebyla dostav-
ba R6, která je pro Karlovarský kraj rozvojo-
vou prioritou, zahrnuta do dopravní sektoro-
vé strategie ČR. Nedostavěná R6 trápila vede-
ní Karlovarského kraje, které poukazovalo na 
izolovanost zdejšího regionu u bavorsko-sas-
ké hranice od dálniční sítě ČR, tak i  starosty 
všech obcí na trase budoucí R6 ve směru od 
Karlových Varů do Prahy. 

Na zmíněném jednání se také hovořilo 
o tom, že by výsledky ekonomické studie k R6 
měly být zapracovány do dopravní sektorové 
strategie a o možnostech fi nancování dostav-
by R6. „V  následujícím období má dostavba 
R6 šanci na fi nancování z  evropských peněz 
prostřednictvím Operačního programu Do-
prava, který se nyní připravuje na čerpání pro-
středků v období od roku 2014,“ upřesnil ná-
městek hejtmana Petr Navrátil. Stavba R6 Lu-
benec–Bošov je jedním z úseků přestavby sil-
nice I/6 na rychlostní silnici R6. Byla zahájena 
v květnu 2010, avšak ještě v tom samém roce 
ji stát zastavil.                                Václav Fikar

Přerušené práce na R6 v úseku Lubenec - Bošov 
obnovíme ještě letos, řekl nový ministr dopravy 

Ze všech možných jde zřejmě 
o  nejlepší zprávu, jaká mohla do 
Karlovarského kraje z  Prahy při-
jít. Jak už na konci července avi-
zoval nový ministr fi nancí Jan Fis-
cher v  Otázkách Václava Morav-
ce, stát nakonec pomůže Karlovar-
skému a  Ústeckému kraji s  úhra-
dou tzv. korekce za chyby v čerpání 
evropských dotací z  Regionálního 
operačního programu (ROP) Se-
verozápad. I když Fischerův před-
chůdce Miroslav Kalousek podíl 
státu na úhradě korekce striktně 
odmítal, přístup nového ministra 
úřednické vlády Jiřího Rusnoka je 
opačný. Prý proto, aby se na něko-
lik let nezbrzdil rozvoj regionu na 
severozápadě země.

Ze sankce ve výši 2,1 miliardy ko-
run, kterou vyměřila Evropská ko-
mise České reublice za ROP Seve-
rozápad, zaplatí oba kraje dohro-
mady 906 milionů korun, stát pak 
1,16 miliardy. Podíl Karlovarského 
kraje na úhradě korekce přitom po 
dohodě krajů s  ministerstvem fi -
nancí z 2. srpna činí 307,8 milionu 
korun.               pokračovní na str. 2

ROP dostal 
druhou šanci
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Zadávání veřejných zakázek je 
v  současné době velmi aktuálním 
tématem. Lidé se stále více zajíma-
jí o to, na co jsou vynakládány pe-
níze daňových poplatníků. Kraj-
ský úřad Karlovarský kraje se v té-
to souvislosti snaží být maximál-
ně otevřený a pravidelně informu-
je o  vyhlašovaných veřejných za-
kázkách. Více už v rozhoru s ředi-
telem Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje Romanem Rokůskem. 

Jak postupujete při zadávání 
veřejných zakázek? 

Při zadávání veřejných zakázek 
se řídíme interními předpisy, kte-
ré vycházejí ze zákona o veřejných 
zakázkách a  které jsou pravidel-
ně aktualizovány. Interní předpisy 
jsou závazné nejenom pro Karlo-
varský kraj, ale i pro jeho příspěv-
kové organizace. 

Veřejné zakázky vyhlašujeme 
v  souladu se schváleným rozpoč-
tem Karlovarského kraje, popř. se 
schváleným rozpočtem příspěv-
kové organizace. Vyhlášení veřej-

né zakázky realizuje vedoucí pří-
slušného odboru krajského úřadu, 
popř. ředitel příspěvkové organi-
zace. U  veřejných zakázek, kte-
ré spadají pod režim zákona o ve-
řejných zakázkách, schvaluje vy-
hlášení Rada Karlovarského kraje. 
U veřejných zakázek, jejichž před-
pokládaná hodnota dosahuje ví-
ce jak 50 milionů korun, schvalu-
je vyhlášení Zastupitelstvo Karlo-
varského kraje. Snahou krajského 
úřadu je vybírat transparentním 
způsobem takové dodavatele, kte-
ří budou poskytovat služby, do-
dávky či stavební práce za co nej-
příznivějších podmínek.

Kterých nástrojů využíváte ke 
zprůhlednění systému zadávání 
veřejných zakázek? 

Krajský úřad využívá hned něko-
lika nástrojů. V souladu s ustano-
vením zákona o veřejných zakáz-
kách máme zřízený vlastní profi l 
zadavatele, který je dostupný na 
internetových stránkách https://
www.vhodne-uverejneni.cz/pro-

fi l/70891168. Jedná se o  elektro-
nický nástroj, prostřednictvím ně-
hož bezplatně uveřejňujeme in-
formace a  dokumenty k  vyhlašo-
vaným veřejným zakázkám. Profi l 
zadavatele je přístupný široké ve-
řejnosti a potencionálním dodava-
telům bez omezení.

Jaké informace zde najdeme?
Na profi lu zadavatele máme 

uveřejněna odůvodnění k  vyhla-
šovaným zakázkám, zadávací do-
kumentace, dodatečné informa-
ce k  zadávacím řízením, písem-
né zprávy o  průběhu zadávacích 
řízení a  smlouvy s  vítěznými do-
davateli, včetně skutečně uhraze-
ných cen. 

Kde ještě můžeme získat infor-
mace o vyhlašovaných veřejných 
zakázkách? 

Na internetových stránkách 
Karlovarského kraje, konkrétně 
na http://www.kr-karlovarsky.cz/
kraj_cz/karlov_kraj/dokumenty/
zadavaci/, máme uveden přehled 

veřejných zakázek, které jsme vy-
hlásili během uplynulých dvou let. 
Každý, kdo tyto stránky navštíví, 
se dozví, v  jaké fázi rozpracova-
nosti se veřejné zakázky nacháze-
jí, kolik bylo podáno nabídek, jací 
dodavatelé nakonec zvítězili a s ja-
kou nabídkovou cenou. 

V  poslední době je často vyu-
žívaným nástrojem elektronické 
tržiště. Jaké výhody přináší?

Elektronické tržiště je vítaným 
pomocníkem, který nejenom že 
zvyšuje transparentnost zadává-
ní veřejných zakázek, ale výrazně 
i šetří fi nanční prostředky a snižu-
je administrativní náročnost. Jeho 
prostřednictvím lze elektronicky 
spravovat veškeré činnosti souvi-
sející se zadáváním veřejných za-
kázek, a to od vytvoření zadávací-
ho řízení, oslovení uchazečů a pří-
jem nabídek, až po jejich vyhod-
nocení a  řízení smluvních závaz-
ků. Do budoucna bychom rádi vy-
užívali služeb elektronického tr-
žiště Vortal.

Ředitel krajského úřadu informuje:
Transparentní zadávání veřejných zakázek

Roman Rokůsek

HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Vážený pane Novotný,
obracím se na vás jakožto hejtmana a zároveň poslance parlamentu. 
Přečetl jsem si nový návrh jízdního řádu ČD pro rok 2013/2014. Jed-
ná se o trat´ č. 170 Cheb–Plzeň–Praha a zpět. Já jako i jiní lidé nastu-
puji ve stanici Lázně Kynžvart (je zde mimochodem i dětská léčebna). 
V této stanici doposud zastavuje alespoň první rychlík ve směru Pra-
ha a poslední rychlík směr Cheb (nedávno ještě všechny). Od nového 
jízdního řádu zde bude stavět pouze jen a jen jedno jediné pendolino, 
a to ve směru Cheb. Jinak žádný rychlík a ani jedno pendolino, které 
nahradí rychlíky, zde stavět nebudou. Lázně Kynžvart je spádové mís-
to pro nastupování lidí. Já, jako i jiní, dojíždím do Plzně a nastupuji ve 
stanici Lázně Kynžvart. Je zde dost dlouhé nástupiště. Pendolino má 
odjíždět z Chebu v 4.46 a zastavovat má v Mariánských Lázních, Pla-
né, Stříbře, ale ne ve stanici Lázně Kynžvart. Jak se zdejší lidé mají do-
stávat do práce? Mnozí nemají auta a ani dostatek peněz na jiná ces-
tování. Kromě vlaku. Ona neexistuje ani návaznost osobních vlaků na 
rychlíky (odjíždějí ještě před příjezdem rychlíků do stanice Mariánské 
Lázně). Vím, že rychlíky a vlaky vyšší kvality zadávají na ministerstvu 
dopravy, ale myslím si, že vy máte spoustu možností, jak zajistit zasta-
vování rychlíků a nyní nově pendolina v Lázních Kynžvart. 
 Kamil Vávra

Vážený pane Vávro, o  situaci na trati č. 170 mezi Chebem a  Plz-
ní vím. Proto rozumím Vašim obavám. Vzhledem k tomu, že jsme 
o změnách na této trati nebyli informováni, upozornili jsme v po-
lovině května Ministerstvo dopravy na to, že plánované omezení 
vlakových spojů zásadně ovlivní dopravní obslužnost v kraji. Záro-
veň jsme Ministerstvo dopravy oslovili s tím, aby ve stanici Lázně 
Kynžvart i nadále zastavovaly vlaky. Ministerstvo dopravy v polo-
vině června akceptovalo naši žádost a požádalo o nápravu přímo 
dopravce. O stanovisku Ministerstva dopravy jsem informoval jak 
starostu Lázní Kynžvart, tak i starostu Mariánských Lázní. Doufám 
tedy, že příslušný dopravce zareaguje na požadavek Ministerstva 
dopravy co nejdříve a vlaky zde budou opět zastavovat.

Už na jaře příštího roku budou 
moci cyklisté bezpečně šlapat 
z  Chebu přes Sokolov do Karlo-
vých Varů a obráceně. Právě teh-
dy totiž bude dokončena stavba 
posledního zbývajícího úseku pá-
teřní Cyklostezky Ohře z  Chebu 
do Chocovic, kterou Karlovarský 
kraj právě zahájil.

„Celý úsek je 4,7 kilometru 
dlouhý. Po jeho dokončení cyklis-
tům nabídneme kvalitní páteřní 
stezku od Chebu až do Karlových 
Varů, která už nyní patří k nejvy-
hledávanějším trasám v  regionu. 
Celkové výdaje projektu dosáh-

nou 30 milionů korun, z toho 85 
procent tvoří dotace z ROP Seve-
rozápad. Dalších 15 procent ná-
kladů, tedy čtyři a půl milionu ko-
run, uhradí Karlovarský kraj,“ in-
formoval náměstek hejtmana Pe-
tr Navrátil s  tím, že i  přes poza-
stavení Regionálního operačního 
programu Severozápad smlouva 
o dotaci platí, po obnovení chodu 
programu by mělo dojít k propla-
cení fi nancí.

Závěrečný úsek cyklostezky, 
který postaví Báňská stavební 
společnost s. r. o., povede z Chebu 
po levém břehu Ohře do Hradiště, 

Jindřichova a do Chocovic, kde se 
napojí na vloni dokončenou část 
Cyklostezky Ohře.

„Pro Cheb je to obrovská šance, 
jak ještě více zvýšit návštěvnost. 
Cyklistika zažívá nebývalý vze-
stup a toho musíme využít,“ uve-
dl při slavnostním zahájení stavby 
posledního úseku starosta Chebu 
Pavel Vanoušek. Jak poté zažerto-
val, pokud se prý dokončení celé 
cyklostezky dožije, pořídí si no-
vé kolo.

Podle Petra Navrátila dokon-
čením páteřní cyklostezky, která 
propojí všechna města v kraji, vy-
budovaná na Ohři, pro Karlovar-
ský kraj práce na rozvoji cyklis-
tické dopravy v regionu nekončí. 
Kraj chce Cyklostezku Ohře při-
vést od Karlových Varů na hranici 
s Ústeckým krajem.

„Obliba cykloturistiky je stá-
le na vzestupu a Karlovarský kraj 
je v  tomto ohledu „zaslíbenou 
zemí“. Proto připravujeme dal-
ší stavby. Na část cyklostezky od 
Karlových Varů do Šemnice jsme 
už podali žádost o vydání staveb-
ního povolení a  na pokračová-
ní trasy přes Kyselku k  hranicím 
s  Ústeckým krajem zpracovává-
me vyhledávací studii,“ dodal Na-
vrátil. Po kompletním dokončení 
by měla páteřní Cyklostezka Ohře 
,protínající kraj od západu na se-
verovýchod, měřit 105 kilometrů.

                                       Václav Fikar

V Chebu zahájili stavbu posledního 
úseku krajské Cyklostezky Ohře

Slavnostního zahájení výstavby posledního úseku krajské Cyk-

lostezky Ohře z  Chebu do Chocovic se zúčastnil i  náměstek 

hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil (druhý zleva). 

                                                                                                  Foto Václav Fikar

Jak jsme již  informovali, hejtman 
Karlovarského kraje Josef Novotný 
usiluje o  zavedení krajské dálnič-
ní známky za 300 korun. Hlavním 
důvodem je fakt, že v Karlovarském 
kraji vede pouze 40 kilometrů rych-
lostní silnice R6. Ta navíc nenava-
zuje na celostátní dálniční síť.

Přestože nový ministr dopravy 
Zdeněk Žák veřejně prohlásil, že by 
neměly být zpoplatněny úseky dál-
nic a  rychlostních silnic, které ne-
navazují na další dálniční síť, nechal 

si hejtman Josef Novotný zpracovat 
rozpočet na zavedení krajské dál-
niční známky.

Podle jeho návrhu by měla dál 
existovat stávající celostátní dálnič-
ní známka za 1500 korun. Na té by 
ale měly být nově vyznačeny všech-
ny kraje. „Pokud by motorista chtěl 
dálniční známku využívat pouze 
v  jednom kraji, prodejce by všech-
ny ostatní kraje na známce proští-
pal,“ vysvětlil hejtman Novotný sys-
tém, díky kterému by nebylo mož-

né s  dálničními známkami mani-
pulovat a  rozšiřovat jejich platnost 
o další kraje. „Neproštípaná znám-
ka by platila v celé republice,“ dodal.

Výrobní náklady na dálniční 
známky jsou v  současné době 34 
milióny korun a  výnosy kolem 2,9 
miliardy korun. „Z  vytvořených 
modelů, jak by mohl systém při za-
vedení krajských dálničních zná-
mek za tři sta korun fungovat, vy-
plývá, že dopady na rozpočet Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury 
by byly minimální,“ uvedl hejtman.

Karlovarský kraj chce prosadit 
krajské známky prostřednictvím 
zákonodárné iniciativy. Krajské dál-
niční známky by si podle hejtmana 
pořizovali řidiči, kteří si republiko-
vou známku nekupují a  raději jez-
dí po silnicích II. a III. tříd. „Zkrátili 
by si cestu a ušetřili by palivo, navíc 
by se snížila zátěž místních komuni-
kací,“ upřesnil Josef Novotný, který 
je autorem petice za zavedení kraj-
ské dálniční známky. Tu zatím po-
depsalo 2 800 občanů. 

Stát na krajských známkách neprodělá

Přestože se Karlovarský kraj už 
několik let vyrovnává s  poklesem 
příjmu peněz od státu, své závazky 
plní a postupně snižuje úvěrové za-
dlužení kraje, které vzniklo předfi -
nancováním jednotlivých projektů, 
hrazených z evropských peněz. Za-
tímco vloni činilo úvěrové zadluže-
ní kraje 1,60 miliardy, letos pokleslo 
na 1,49 miliardy korun. 

„Naše závazky se stále snižují, 
přestože v  rámci rozpočtového ur-
čení daní přichází od státu pod-
statně nižší částky. Zatímco napří-
klad v roce 2008 dostával Karlovar-
ský kraj na daňových příjmech 1,9 
miliardy korun, o rok později došlo 
k razantnímu snížení na 1,7 miliar-
dy korun. A od té doby už se situ-
ace nezlepšila,“ upozornil  hejtman 

Karlovarského kraje Josef Novot-
ný s tím, že z těchto prostředků kraj 
musí platit autobusovou a železnič-
ní dopravu, školství nebo výdaje pro 
Karlovarskou krajskou nemocnici.

Aby kraj nemusel tyto základní 
potřeby obyvatel omezovat, snaží se 
šetřit především u sebe. Na provoz-
ních prostředcích. Díky úsporným 
opatřením v krajském rozpočtu po-
klesly náklady na provoz z 64 milio-
nů korun (2010) na 37 milionů v le-
tošním roce. 

„Snižuje se také počet úředníků 
krajského úřadu. V  roce 2010 měl 
úřad 319 zaměstnanců, v roce 2011 
308 a vloni jich bylo 296. V žádném 
případě ale nejdeme cestou omezo-
vání služeb, spíše se snažíme o efek-
tivnější činnost,“ dodal hejtman. 

Splácením úvěrů snižuje 
Karlovarský kraj své závazky

(pokračování ze str. 1)
„Karlovarský a  Ústecký kraj při-

stoupily na dohodu s Ministerstvem 
fi nancí ČR. Jejich společným cílem 
je urychlené spuštění ROPu Seve-
rozápad, aby se žadatelé, čekající na 
proplacení dotace, tedy kraje, měs-
ta, obce i  podnikatelé, dostali k  fi -
nancím, které jim náležejí. Tato do-
hoda je maximem možného. Pů-
vodně by Karlovarský kraj musel 
v rámci korekce uhradit ročně oko-
lo 100 milionů korun, nyní se část-
ka bude pohybovat okolo 40 milio-
nů ročně,“ uvedl hejtman Josef No-
votný. 

Srpnové přijetí návrhu podmínek 
Ministerstva fi nancí ČR oběma do-
tčenými kraji v  praxi znamená je-
diné - obnovení proplácení a  cer-
tifi kace výdajů ROP Severozápad. 
V přijatých podmínkách jsou mimo 
jiné uvedeny podíly jednotlivých 
účastníků úhrady korekce, minis-
terstvo zároveň nabídlo oběma kra-
jům bezúročnou návratnou fi nanč-

ní výpomoc s  dobou splatnosti do 
roku 2020. 

„Zbývající část fi nanční korekce 
ve výši 1,160 miliardy korun bude 
vypořádána zapojením fi nančních 
prostředků z účtu Národního fondu 
Ministerstva fi nancí a  Ministerstva 
pro místní rozvoj pod podmínkou, 
že v  rámci regionů ROP Severozá-
pad dojde k navýšení národního ve-
řejného spolufi nancování projektů 
ROP Severozápad nad rámec povin-
ných 15 procent minimálně ve výši 
této zbývající korekce. Ministerstvo 
fi nancí na základě této dohody sou-
hlasí s obnovením možnosti vyhla-
šování nových výzev v  rámci pro-
gramu ROP Severozápad,“ potvrdil 
Krajským listům mluvčí minister-
stva Ondřej Šrámek s tím, že minis-
terstvo žádá nové zástupce krajů ve 
Výboru Regionální rady, aby zajisti-
li, že se podobná situace, kvůli kte-
ré byla vyměřena tato vysoká korek-
ce Evropské komise, v budoucnu už 
nikdy neopakovala.      Václav Fikar

ROP dostal druhou šanci, 
stát krajům pomůže s korekcí

Karlovarský kraj podpoří vykli-
zovací a zabezpečovací práce v are-
álu bývalého lázeňského komplexu 
v Kyselce půl milionem korun. Vy-
hoví tak žádosti obecně prospěš-
né společnosti Lázně Kyselka, kte-
rá kraj požádala o poskytnutí pří-
spěvku na tyto práce.

„Lázně Kyselka jsou unikátní 
kulturní památkou a  jejich osud 
nám není rozhodně lhostejný. Pro-
to jsme se rozhodli, že podpoříme 
obnovu kdysi světoznámých a dnes 
již, bohužel, zchátralých lázní část-
kou půl milionu korun,“ vysvětlil  
hejtman Karlovarského kraje Josef 
Novotný. 

Jak řekl, krajské vedení zvažuje 
podporu obnovy historicky cen-
ných objektů bývalých Lázní Ky-
selka i do budoucna. „Uvažujeme, 
že bychom na obnovu lázní uvol-
nili i  v  příštím roce fi nanční pro-
středky, a to ve stejné výši jako ny-
ní, tedy půl milionu korun,“ dodal.

Obecně prospěšná společnost 
Lázně Kyselka, která o  příspěvek 
požádala, vznikla v  roce 2012 do-
hodou mezi obcí Kyselka, maji-
teli nemovitostí a  Městem Karlo-
vy Vary. Jejím jediným cílem je za-
chránit lázeňské objekty v Kyselce, 
kterým po desítkách let devastace 
hrozí nevratný zánik. Snahou spo-
lečnosti je rovněž najít pro zrekon-
struované objekty využití. Ve vede-
ní této společnosti stojí Vladimír 
Lažanský, který má s obnovou kul-
turních památek dlouholeté zkuše-
nosti. 

Půl milionu
pro Kyselku 

 Sedm milionů korun si vyžáda-
jí stavební úpravy pavilonu C kar-
lovarské nemocnice, tedy iktového 
centra, a s nimi i vybudování stou-
paček v pavilonu B. Rekonstrukce 
by měla skončit zhruba do měsíce, 
zaplatí ji Karlovarský kraj.

 Student Gymnázia Ostrov 
Adam Přáda dal o  sobě vědět na 
Mezinárodní chemické olympiádě 
v Moskvě, kde spolu s dalšími tře-
mi studenty z  různých koutů naší 
země reprezentoval Českou repub-
liku. V konkurenci 291 soutěžících 
ze 77 zemí světa obsadil 54. místo.

 Ještě letos by měl být vyřešen 
převod zchátralého objektu Horní-
ho nádraží Karlovy Vary z majetku 
ČD do majetku SŽDC, která dis-
ponuje penězi na jeho rekonstruk-
ci. Pozitivní zprávou je i  to, že je 
před dokončením příprava rekon-
strukce 1. a  2. nástupiště na Hor-
ním nádraží, celkové náklady by 
měly dosáhnout 640 milionů ko-
run s evropskou dotací. 

STRUČNĚ

Na přislíbené desítky milionů korun z  ROPu Severozápad čeka-

jí například v  Chebu, kde proměnili zanedbaný levý břeh Ohře 

v  Poohří v  atraktivní areál pro aktivní odpočinek. Jeho sou-

částí je také nový atletický stadion s  unikátní zlatou dráhou,                                                                                                   

která nadchla i sprintera světové velikosti, mistra světa na stovce 

z roku 2003 Kima Collinse. Ten se v srpnu zúčastnil atletické Velké 

ceny Chebu, kde zvítězil v obou sprinterských disciplinách.                                                                  

                                                                                                             Foto Václav Fikar
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Nedostatek peněz pro školy, způ-
sobený dlouhodobě špatně nasta-
veným systémem fi nancování škol-
ství ze strany státu, převis nabídky 
míst ve středních školách nad po-
ptávkou, velký počet nekvalifi ko-
vaných učitelů a nezájem mladých 
lidí o technické obory... 

S  takovými problémy se nepotý-
ká jen Karlovarský kraj, ale v různé 
míře je řeší naproto všechny ostat-
ní regiony. Stát kolabující školství 
namísto systémových změn ještě 
posílá ke dnu pro kraje nepřijatel-

nou reformou fi nancování. 
Karlovarský kraj se proto už před 

časem rozhodl situaci řešit vybu-
dováním moderních center tech-
nického vzdělávání v  Ostrově 
a  v  Sokolově, v  oblasti vzdělává-
ní pedagogů, motivací žáků vybra-
ných oborů prostřednictvím sti-
pendií i nutnou diskuzí se zaměst-
navateli o  jejich nárocích na bu-
doucí kvalifi kované síly v prefero-
vaných oborech.

Kurzy pro pedagogy

na doplnění kvalifi kace

Od roku 2010 zahájil Karlovarský 
kraj spolupráci s  Fakultou peda-
gogickou Západočeské univerzity 
v  Plzni na kurzech pro pedagogy. 
Učitelé po jejich absolvování mo-
hou nastoupit rovnou ke studiu vy-
soké školy. Karlovarský kraj také fi -
nančně motivuje střední i základní 
školy, jejichž učitelé si začnou do-
plňovat kvalifi kaci.

Na každého pedagoga, který si 
začne doplňovat vzdělání, má ško-

la k dispozici 25 tisíc korun ročně. 
Kraj nabízí i  podporu základním 
školám, jejichž zřizovateli jsou ob-
ce. Školy dostanou až 12500 korun 
na učitele, ale za podmínky, že stej-
nou část dá i obec. 

Stipendia pro středoškoláky

V  letošním školním roce budou 
moci středoškoláci šestnácti vy-
braných oborů dosáhnout na mo-
tivační a prospěchové stipendium.  
Mezi vybrané obory patří napří-

klad pekař, řezník–uzenář, nástro-
jař, zámečník, strojník, sklář, vý-
robce a dekoratér keramiky, truh-
lář, malíř a lakýrník, klempíř, tesař, 
zedník a další. 

Pokud se jedná o výši nabízených 
stipendií, tak si studenti mohou 
přijít až na 7000 korun ročně. Mo-
tivační stipendium bude vypláceno 
v částce od 1500 korun do 2500 ko-
run za každé pololetí školního ro-
ku dle absolvovaného ročníku. Stu-
dent, který získá prospěchové sti-
pendium, pak dostane za každé po-
loletí školního roku 1000 korun. 

Obnova pracoviště Fakulty

strojní ZČU v Sokolově

Trh práce v regionu si žádá tech-
nicky zdatné řemeslníky a  odbor-
níky. Proto má Karlovarský kraj 
v  plánu znovu přivést do regionu 
vysoké technické školství. Hejtman 
Josef Novotný inicioval jednání 
o  obnově odloučeného pracoviště 
Fakulty strojní Západočeské uni-
verzity v Plzni (FST ZČU), které by 

mohlo sídlit v  moderních prosto-
rách ISŠTE Sokolov. 

Výhledově by se mohl od 1. zá-
ří 2014 otevřít v  Sokolově strojí-
renský obor v  kombinované for-
mě studia. 

Středoškolští studenti z Karlovar-
ského kraje by tak měli příležitost 
získat vzdělání přímo v  regionu 
a  hlavně v  oboru, který je žádaný 
zaměstnavateli a  má budoucnost. 
S tím souvisí i plánovaná spoluprá-
ce Karlovarského kraje s  fi rmami, 
které by mohly přispívat do kraj-

ského stipendijního fondu, z něhož 
by byli podporování studenti tech-
nických vysokých škol.

Nové vybavení pro školy

Školám se daří připravovat pro-
jekty a čerpat evropské peníze. Pří-
kladem za všechny je projekt, který 
by měl odstartovat na počátku zá-
ří a jehož cílem je vybudování no-
vých laboratoří a dílen ve školách, 
které by sloužily pro přírodovědné 
a technické vzdělávání nejen v do-
bě výuky, ale také při volnočaso-
vých aktivitách středoškoláků a žá-
ků základních škol. 

Zapojilo se do něj celkem dva-
náct středních škol v  kraji, mi-
mo jiné SPŠ Ostrov, ISŠTE Soko-
lov, Střední lesnická škola Žlutice, 
Gymnázium Cheb nebo Gymná-
zium a  obchodní akademie Mari-
ánské Lázně.  Na realizaci projektu 
by školy mohly získat přes 53 mi-
liony korun z Operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost. 

Tři otázky pro náměstka hejtmana 
Václava Sloupa, do jehož dikce kraj-
ské školství spadá...

Firmy volají po kvalifi kovaných 
technicky zaměřených silách. Najdou 
je na krajských středních školách?

Kraj vybudoval nové centrum vzdě-
lávání v  Ostrově, zmodernizoval so-
kolovskou ISŠTE, v Chebu je celá řa-
da technických oborů na Integrova-
né střední škole. Oborová nabídka je 
z pohledu kraje dostatečná a odpovídá 
současným požadavkům trhu práce. 

Jiná věc je malý zájem žáků a jejich 
rodičů o zaměstnání v některých, ze-
jména učebních oborech. U  žáků 
vzrůstá zájem spíše o nové obory, kte-
ré např. souvisí s  informační techno-
logií a informatikou. 

Klesá počet žáků vyučených v tech-
nických oborech?

Statistika přesně dokazuje, že Kar-
lovarský kraj dokázal, i  přes celkový 
pokles počtu žáků, udržet konstant-
ní stav absolventů technických oborů. 

Zatímco ve školním roce 2007/2008 
odcházelo ze středních škol 3 018 ab-
solventů, z  toho 410 v  technických 
oborech, ve školním roce 2010/2011 
při poklesu celkového počtu absolven-
tů SŠ na 2 492 lidí stále bylo 405 absol-
ventů technických oborů. 

Ve školním roce 2011/2012 dokonce 
při celkovém počtu 2 448 lidí odchá-
zejících ze středních škol vzrostl počet 
absolventů technických oborů na 419. 

Velký rozruch vyvolala nově při-
pravovaná stabilizace středního škol-
ství Karlovarského kraje – budou se 
rušit některé školy?

Návrh stabilizace středního škol-
ství Karlovarského kraje je připraven 
na základě hluboké a všestranné ana-
lýzy současného stavu školství, fi nan-
cování školství, vývoje demografi cké 
křivky, podle níž stále klesá počet žá-
ků středních škol a dalších ukazatelů.  

Analýza ukázala i na značnou dupli-
citu nabídky oborů vzdělávání v kraji 
a nezbytnost harmonizovat vzděláva-
cí nabídku a  poptávku, abychom za-
jistili udržitelnost vzdělávací sousta-
vy středních škol v  kraji do budouc-
na. Připravované změny neomezí na-
bídku oborů vzdělávání a neovlivní je-
jich tradiční rozložení v  jednotlivých 
okresech. 

Rušit školy se nechystáme, chceme 
jít cestou jejich sloučení s  nástupnic-
kou školou nebo cestou reorganiza-
ce školy. Žádné razantní kroky ze dne 
na den rozhodně provádět nebudeme. 

Celý postup předem projednáme 
s  řediteli dotčených škol, se staros-
ty dotčených měst, s  dalšími zainte-
resovanými a politickými kluby a po-
té o  návrhu rozhodne krajská rada, 
případně Zastupitelstvo Karlovarské-
ho kraje. 

Nejen krajské školství potřebuje 
restart, říká náměstek hejtmana

Náměstek hejtmana pro oblast školství Václav Sloup.                                                                           Foto Václav Fikar

STRUČNĚ Z REGIONU

 Hosty karlovarského hotelu Im-
perial vítají od nynějška Víly Pra-
menů. Všech pět bylo vysocháno 
letos v červenci z hořického pís-
kovce týmem akademického so-
chaře Michala Moravce, který chce 
jejich prostřednictvím vyjádřit po-
ctu blahodárným účinkům karlo-
varských minerálních pramenů.

 Turistickou atraktivitu Che-
bu má v blízké budoucnosti zvýšit 
plánované zpřístupnění věží v historickém centru města. Prohlédnout si 
město z výšky by mělo být možné z Teufelovy věže v sousedství interná-
tu ISŠ v Křižovnické ulici, Černé a Mlýnské věže Chebského hradu, dvo-
jice věží městských hradeb u klášterní zahrady a také ze tří věžních do-
minant historického jádra - věží františkánského kostela, takzvané nové 
radnice, kde sídlí Galerie výtvarného umění, a kostela sv. Mikuláše. Rad-
nice si již nechává zpracovat studii, která má zodpovědět, jaké úpravy 
bude muset město u dosud nepřístupných věží udělat. 

 Město Mariánské Lázně v srpnu spustilo novou verzi městského we-
bového portálu. Nový design i funkce stránek mají odpovídat součas-
ným moderním trendům, například se mají mnohem lépe zobrazovat 
na širokoúhlých monitorech, v tabletech i mobilních telefonech.

 Do soutěže vypsané karlovarským magistrátem o „Urbanistické ře-
šení širšího centra města Karlovy Vary“, tedy vyřešení budoucího rozvo-
je širšího centra města mezi Tuhnicemi, Rybářemi, Drahovicemi a ob-
chodně-správním centrem, přišlo celkem třináct návrhů. Porota složená 
z nezávislých odborníků i představitelů města se po podrobném studiu 
soutěžních návrhů nakonec rozhodla neudělit 1. ani 3. cenu, ale udělit 
hned tři 2. ceny ve stejné výši. „Stříbro“ přiznala návrhu pražského atelie-
ru Cigler Marani Architects, a.s., dále návrhu pražských architektů Mi-
chala Gabaše, Z. Rothbauera a Vojtěcha Sosny a návrhu chebského ateli-
éru A69 - architekti, s.r.o. 

V  nových prostorách ISŠTE So-
kolov by se v budoucnu mohly vy-
učovat některé technické obory na 
vysokoškolské úrovni. Pokud Zá-
padočeská univerzita Plzeň potvr-
dí svůj zájem o  zřízení odlouče-
ného pracoviště v Sokolově, mohl 
by se zde otevřít strojírenský obor 
v kombinované formě studia od 1. 
září 2014.

O  myšlence obnovit pobočku 
FST ZČU s  podporou Karlovar-
ského kraje a  o  možnosti rozšířit 
záběr oborů podle potřeb regionu 
jednali náměstci hejtmana Václav 
Sloup a Miloslav Čermák s prorek-
torem ZČU Plzeň Jaroslavem Do-
koupilem a proděkanem strojní fa-
kulty Vladimírem Duchkem. Zá-
stupci univerzity si na schůzce, 
kterou inicioval hejtman Josef No-
votný, mj. prohlédli prostory IS-
ŠTE, které nabízejí kvalitní pod-
mínky pro moderní výuku.

„Hovořili jsme o  tom, že by se 
výhledově mohl od 1. září 2014 
otevřít v  Sokolově strojírenský 
obor v  kombinované formě stu-
dia. Pokud by otevření oboru vy-
volalo velký zájem mezi absolventy 
středních škol, uvažovali bychom 
i o možnosti denního studia. Nej-
prve bude ale zapotřebí vyčíslit ná-
klady na vznik odloučeného pra-

coviště strojní fakulty, dovybavit 
knihovnu školy a případně labora-
toře s využitím peněz z evropských 
fondů, konkrétně z  Operačního 
programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost,“ řekl náměstek 
hejtmana Václav Sloup.

Podle náměstka hejtmana Mi-
loslava Čermáka by se díky obno-
vě odloučeného vysokoškolského 
pracoviště v Sokolově mohla v bu-
doucnu uspokojit poptávka vel-
kých zaměstnavatelů Karlovarské-
ho kraje po kvalifi kovaných od-
bornících v technických oborech. 

„Uchazeči o  vysokoškolské stu-
dium by nemuseli za vzděláváním 

v  oboru strojírenství jezdit mimo 
region, naše střední školy by mě-
ly možnost své žáky lépe sezná-
mit s nabídkou této fakulty i Zápa-
dočeské univerzity Plzeň. Doufám, 
že středoškolští studenti pochopí 
příležitost získat vzdělání v  oblas-
ti, která je žádaná zaměstnavateli 
a má budoucnost,“ dodal. 

Nyní tedy Karlovarský kraj oče-
kává stanovisko Západočeské uni-
verzity. Pokud se univerzita roz-
hodne zřídit v  Sokolově odlouče-
nou pobočku, zahájí kraj spoluprá-
ci na obnově pracoviště i prezenta-
ci a propagaci oboru na středních 
školách v regionu. 

Bude v Sokolově strojní fakulta?

Z  „exotické“ Číny, Venezuely, Me-
xika a Indonésie, ale i z České repub-
liky, Slovenska, Srbska či Německa. 
Také odtud budou taneční a  pěvec-
ké soubory, které se zúčastní 18. roč-
níku Karlovarského folklorního fes-
tivalu.  Ten se uskuteční v Karlových 
Varech a na dalších místech v kraji ve 
dnech 2. až 8. září.

Stejně jako v  předchozích roční-
cích vsadila i letos dramaturgie festi-

valu na pestrou směsici zahraničních 
folklorních souborů a kvalitních zá-
stupců domácích souborů.  

Hlavními taháky v pestrém progra-
mu budou páteční vystoupení zahra-
ničních souborů Svět tančí  (6. 9. od 
19.30 v  městském divadle), sobotní 
Galaprogram (7. 9. od 19.30 v Th er-
malu) nebo nedělní Mezinárodní 
folklorní odpoledne v Lokti (8. 9. od  
14.30 v přírodním amfi teátru.

Karlovarský folklorní festival 
nabídne i exotické soubory 

Vloni otevřené nové prostory ISŠTE Sokolov by mohly být mís-

tem, kde Západočeská univerzita v  Plzni zřídí pobočku Fakulty 

strojní.    Foto KÚ

INZERCE

 Darujeme hodným lidem 9leté-
ho peruánského naháče. Ze zdra-
votních důvodů se o pejska nemů-
žeme starat. Tel. 728 619 971.

Otevíráme novou prodejnu 
v Karlových Varech.

iWant Apple Premium Reseller
T. G. Masaryka 697/5, 360 01 Karlovy Vary

 

 

NABÍZÍME LÉČBU PRO
DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ PACIENTY
(také pro pacienty po operacích, kdy je potřebná 
rehabilitace a pacienty s demencí) v léčebně 
s národní akreditací kvality v Dolním Rychnově 
- v Domě ošetřovatelské péče.

PACCCIIIEEENNTYACCCIEENNTY

 Pacientům na lůžku poskytujeme: 24h lékařskou a ošetřovatelskou 
péči, rehabilitaci, paliativní péči, psychoterapii, aktivizační činnosti, za-
jištění spirituálních potřeb.

 K dispozici pacientům je re-
habilitační tělocvična, okrasná 
zahrada s fontánou a altánem, 
zimní zahrada, salonek pro ak-
tivizaci, Snoezelen - relaxač-
ní, multismyslová terapeutic-
ká místnost.

 Prostředí naší léčebny je 
přátelské, personál je milý, 
ochotný a komunikativní. Ná-
vštěvy jsou u nás neomezené.

--
áá 
,, 
--

Kontakt:  DOP - HC s.r.o
 Tel: +420 352 628 698 E-mail: soc.pracovnik@dop-hc.cz
 Mobil: +420 739 457 565  www.dop-hc.cz
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V  knihkupectví v  OC Varyáda se 

před pár týdny objevila nová kni-

ha historika Stanislava Buracho-

viče a  fotografa Jana Boreckého, 

nazvaná Magická místa Karlovar-

ského kraje. „V  podstatě se jedná 

o jakéhosi alternativního průvod-

ce, který nabízí jiný úhel pohledu 

na zdejší krajinu,“ říká o nové kni-

ze karlovarský historik.      

Pane doktore, přestože je kniha 
Magická místa Karlovarského kra-
je silná, vysoká a vázaná, vy hovoří-
te o „alternativním průvodci“. Mů-
žete ji na začátek představit?

Kniha, na které jsem spolupraco-
val se svým kamarádem Stanisla-
vem Wieserem a  fotografem Janem 
Boreckým, je rozčleněna na tři hlav-
ní části. První z nich přináší stručné 
charakteristiky Chebska, Sokolovska 
a  Karlovarska, bráno po toku řeky 
Ohře. Zmiňuje specifi ka uvedených 
mikroregionů a  zároveň přednosti 
celého Karlovarského kraje.

Druhá část, alespoň myslím, bu-
de pro čtenáře nejzajímavější. Pouš-
tím se v  ní totiž na velmi tenký led 
úvah o skrytých významech a tajem-
stvích zdejší krásné krajiny. Snažím 
se o odhalení její tváře i duše, o na-
hlédnutí do jejího vnitřního pulzu. 
A právě tím kniha přináší něco no-
vého. Zachycuji v  ní například ně-
které osobní příhody, které se vážou 
k určitým místům a které nelze sel-
ským rozumem vysvětlit. Události 
mezi nebem a zemí. 

A třetí část knihy?
To je návrat k  popisnému. Abe-

cedně seřazený výčet magických 
míst v  Karlovarském kraji. Přívlas-
tek „magických“ jsem přitom použil, 
protože slova jako „kouzelných“ ani 
„tajuplných“ se mi nezdála přesná.   

Vybíral jste magická místa zdej-
šího regionu podle nějakého klíče?

Šlo o  zcela subjektivní výběr, se 
kterým mi pomáhal inženýr Wieser.

 
Říkáte, že se ve druhé části kni-

hy pouštíte na tenký led. Proč? 
Protože čtenářům nabízíte vlast-
ní pohled na energetické působe-
ní a  vnitřní sílu mnoha míst zdej-
šího kraje?

Ano. Tenkým ledem myslím velmi 
subjektivní pohled na vnitřní krajinu 
našeho regionu, protože jiný člověk 
by samozřejmě nabídl odlišné vidění. 
Text je ale výsledkem mého celoži-
votního vnímání Karlovarského kra-
je, který miluji a který mám opravdu 
prochozený. Na čundry jsem s kama-
rády začal chodit už někdy ve třinácti 
letech, tedy před padesáti lety. A nej-
různější toulky a  výlety mě přived-
ly na mnohá místa v našem regionu, 
troufám si tvrdit od Chebu až po Pla-
nou a Chomutov.

Kolik magických míst tedy Vaše 
kniha představuje?

Teď jste mě zaskočil, přesné číslo 
opravdu nevím. Řadově ale několik 
desítek. 

Dobře. A  je některý ze tří okre-
sů Karlovarského kraje na magic-
ká místa výrazně bohatší než jiný? 

Myslím, že se tyto mikroregio-
ny nemusejí hádat. Nějakým říze-
ním vyšší moci mají přibližně stej-
ný počet míst, kterým říkám magic-
ká, alespoň my jsme je tak napočíta-
li. Samozřejmě ale, že na místě, kte-
ré je pro jednoho magické, jiný ne-
musí cítit vůbec nic. Jednotlivá mís-
ta mohou na různé lidi působit roz-
dílně. S prahem vnímavosti věcí me-
zi nebem a zemí je to totiž podobné 
jako s prahem bolesti. Někoho kopne 
mula a skoro nic necítí, zatímco jiný 
se může zbláznit bolestí.

Vaše kniha tedy představuje zná-
má i méně známá místa v Karlovar-
ském kraji, které na lidi nějakým 
způsobem působí? 

Ano. Ať již vizáží, tedy reálnou po-
dobou, anebo energiemi, pozitivními 
a negativními, které vnímají sensitiv-
něji naladění lidé. Jako každá kraji-
na i  náš kraj je plný těchto energií. 
Zdejší krajina, která vznikla v bouř-
livých dobách třetihor, je ale specifi c-

ká. Je v ní zakořeněný strašně dávný 
vulkanismus. Ve třetihorách bublala 
a vrásnila se, sopky soptily.

Mimochodem, v  případě Komor-
ní hůrky, která je nejmladší vyhaslou 
sopkou na českém území, je zajíma-
vé, že její sopečná činnost, ten vul-
kanický odkaz, se odrazila i  v  nej-
starších pověstech Chebska. Lidé si 
kdysi vyprávěli pověst o třech synech 
trpasličího krále, kteří se na pokyn 
svého otce vypravili odkudsi ze se-
veru do zdejších končin, aby našli 
ohňové kameny ukryté od zemí.

A našli?
Jeden syn objevil místo, dnes zvané 

Karlovy Vary. Druhý objevil Marián-
ské Lázně a  třetí z  nich Františ-
kovy Lázně. Když tuto pověst, 
která existuje ve více varian-
tách, rozpitváte, musí vás 
trknout fascinující zjiště-
ní. Že nejstarší osídlenci 
Chebské pánve se pa-
trně ještě mohli se-
tkat s  vulkanismem. 
Až tak hluboko mo-
hou sahat některé po-
věsti.

Z  „ohňových kamenů“ ze 
sopky Komorní hůrka je po-
stavena Černá věž Chebské-
ho hradu. A  i  ona, jak jsem 

si všiml, je ve Vaší knize o  magic-
kých místech zachycena. Jak silně 
Vy osobně cítíte magii jednotlivých 
míst, jejich skrytou sílu, resp. ono 
vnitřní kouzlo krajiny?

Především musím říct, že tato mís-
ta jsou magická nikoliv proto, že tak 
řekl Burachovič, ale proto, že je li-
dé od nepaměti jako taková vníma-
jí. Některá jsou obecně uznávaná za 
velmi kladná, protože z nich sálá po-
zitivní energie, a jiná za velmi zápor-
ná. 

Mezi kladná místa patří například 
Andělská hora, což je posilující mís-
to s  pozitivním vyzařováním. Klad-
né vlastnosti Andělské hory ma-
jí svůj odraz ve staré pověsti, pod-
le níž zdejší hrad vznikl za dávných 
časů z podnětu jedné anglické prin-
cezny. Ta byla tak laskavá a dobroti-
vá, že o ní lidé z okolí hovořili jako 
o andělovi. Takhle vznikl název An-
dělská hora.          

Je podle vás právě Andělská ho-
ra místem s nejvíce pozitivní silou 
v celém kraji?

Mohla by být favoritem. Rozhodně 
doporučuji výlety na Andělskou ho-
ru co nejčastěji, protože o jejím klad-
ném působení se rozepisuje širší li-
teratura. Z  tohoto kopce se zříceni-
nou sálá mnoho kladného. A výbor-
ným místem s pozitivní silou a záro-
veň mojí velkou láskou je krajina ko-
lem Přebuzi. Má povahu skoro až ti-
ché severské tundry, kde můžete vní-
mat skoro až konec světa.

Máte pravdu. Prostředí na Přebu-
zi mě vždy velmi zklidní…

Skutečně je tam klid. A  krásné 
místo s  příjemným vyzařováním je 
i Šemnická skála. Mimochodem, vši-
ml jste si, že všechna magická místa 
jsou obvykle opředena nějakou po-
věstí? Už tím je vlastně zvýrazněna 
jejich odlišnost, protože místa neza-
jímavá nemají pověst. 

Existuje hodně pověstí, které se 
vztahují k našemu kraji?

Ano, je jich hodně. Jen pro okres 
Karlovy Vary je zachyceno zhru-
ba 150 pověstí. Spousta z nich je za-
znamenána v  německé knize z  ro-
ku 1926, česky zvané Pověsti karlo-
varské krajiny. Samozřejmě, že své 

pověsti má i Sokolovsko a Chebsko. 
Domnívám se, že existuje asi stovka 
pověstí pro každý z  těchto mikrore-
gionů. Například jen pro starý Cheb 
jich existuje spousta. Nejhezčí z nich 
publikovala doktorka Mira Mladě-
jovská v  roce 1948 v knize Chebské 
pověsti. Sokolovské pověsti zase vel-

mi dobře zmapoval pan Josef Brandl, 
učitel z Jindřichovic. 

V  této souvislosti mě napadá, že 
každá zajímavá krajina si vyprodu-
kuje své pěvce, obdivovatele, kteří ji 
opěvují zpívaným nebo psaným slo-
vem či obrazem.  

Na jaké místo v kraji byste ukázal 
jako na nejtemnější?

Protože jsem přece jenom Karlo-
varák, netroufám si takové místo ur-
čit na Chebsku nebo Sokolovsku. Na 
Karlovarsku se ale můžeme pochlu-
bit místem s opravdu negativní, sko-
ro až černou energií. 

V podstatě se jedná o rovinu, kte-
rá se najednou prudce zvedá naho-
ru. A na úpatí toho prudkého zdvihu 
je skála, které se od středověku říka-
lo Flaschnerova skála. Tvoří ji pásmo 
černých žulových balvanů, jako by 
připravených se kdykoliv zřítit. 

Místo se nachází zhruba jeden ki-
lometr východně od Hroznětína, na 
úpatí Krušných hor. Dnes je praktic-
ky neznámé, ale za německých časů 
šlo o  místo velmi obávané. Když se 
blížila noc, zdejší sedláci, jejichž pol-
nosti a louky sahaly až sem, koukali 
být odtud dávno pryč. 

Báli se temných sil?
V  místě, které je u  skály nejstra-

šidelnější, jsou dodnes vidět zákla-
dy kaple. Tedy lidé si tam už nej-
méně v  době baroka postavili kap-
ličku na obranu proti zlým silám. 
O  Flaschnerově skále se totiž tvrdi-
lo, že se u ní po půlnoci odehrávají 
reje čarodějnic a zlých duchů. Vlast-
ně vše, co si dokážete představit tem-
ného a záporného, se mělo odehrávat 
ve zdejších skalách. 

Kdo byl vlastně Flaschner, podle 
kterého se tato skála jmenuje?

Podle pověstí byl Flaschner zlý, 
protivný a  chamtivý sedlák, kte-
rý kvůli tomu, aby nahromadil ješ-
tě víc peněz, upsal duši ďáblovi. Po-
chopitelně pak nastal čas, kdy by-
lo zapotřebí ďáblovi duši odevzdat, 
což se Flaschnerovi nechtělo. Scho-
vával se, kde mohl, ale ďábel ho stej-
ně našel a odnesl nějakým komínem 
do pekla.

Třeba je to pravda, když tam ne-

vydržela ani kaplička…
Víte, co mohlo hrát svou roli? Vý-

rony energie, ať již záporné ne-
bo kladné, zpravidla vyvěrají v mís-
tě zemských zlomů. A  právě tam je 
zlom krajiny velmi výrazný. Možná 
je zde nějaká spojitost, nějaká vazba. 
Krásné možná…  

V  knize zmiňujete řadu koste-
lů a  hradů, například Vildštejn ve 
Skalné. S  jeho působením mám 
svou osobní zkušenost. Na skále 
pod hradem, dole u potoka, se pří-
jemně odpočívá…

Vidíte, takže odtamtud vychází 
kladná energie… 

Oni naši předkové ve středověku 
dokázali najít pozitivní místa, kde 
bylo dobře stavět, například kostely. 
To je dnes už vědecky podchycené. 
Skupina geofyziků z  Berlína, která 
chodí po Evropě s  moderními mě-
řícími aparáty, zjistila jednu zvlášt-
ní zákonitost. Totiž, že nejstarší 
středověké kostely jsou postavené 
tak, že když do nich člověk vkro-
čí, začíná na něj hned ve vstup-
ním portále působit posilující 
energie - z kosmu i země. 

Když pak celou kostelní lo-
dí postupuje blíž k oltáři, míra 

této posilující energie stoupá. A nej-
silnější je u oltáře, odkud kněz posky-
tuje lidem útěchu. Na věřící v kostele 
tedy nepůsobilo jen slovo, tedy kázá-
ní faráře, ale posilovalo a uklidňova-
lo je i velmi kladné působení geolo-
gického podloží.         

V  knize se rozepisujete také 
o kruhové magii karlovarské kraji-
ny. O  něčem podobném čtu, resp. 
slyším vůbec poprvé...

Postupně jsem se utvrdil v tom, že 
sídelní lokality a  výrazná přírodní 
místa zdejší krajiny jsou uskupena 
do jakýchsi kruhů kolem Karlových 
Varů, což považuji za velmi zvláštní. 
Schéma v této provokativní kapitol-

ce zachycuje, do jakých.

Celou dobu se bavíme o  věcech 
mezi nebem a  zemí, řekněme sko-
ro o  paranormálních jevech, které 
jsou spojené se zdejší krajinou, a já 
budu v  tomto kurzu pokračovat 
i  dál. Mohou se podle Vás do kra-
jiny, resp. do její duše, skrze kterou 
k  nám pak jednotlivá místa pro-
mlouvají, ať už nás uklidňují nebo 
naopak zneklidňují, otisknout tře-
ba lidské osudy, jejich životy?  

Přestože jsem racionální člověk, 
jsem přesvědčený, že každá krajina 
má svou vnitřní paměť. Stane-li se 
například nějaký mord nebo neštěs-
tí, krajina tuto událost zaznamená na 
svůj harddisk. A  vnímavější a  ote-
vření lidé pak v určitých příhodných 
chvílích, za příznivé konstelace po-
časí, času a prostoru, dokáží na kra-
tičkou chvíli z tohoto harddisku číst. 
Na moment nahlédnou někam za zá-
věs vzpomínek krajiny. 

Samozřejmě si uvědomuji, že ne 
každý tomuto pohledu rozumí a  ne 
každý je ochotný přijmout existen-
ci věcí „mezi nebem a zemí“. Kova-
ní pragmatici zřejmě knihu odmít-
nou s tím, že jde o fabulace a ničím 
nepodložené výmysly starého Bura-
choviče. Nebudu se zlobit, mám po-
chopení pro jiný úhel pohledu.

Někteří pragmatici a  technic-
ky založení lidé ji možná skutečně 
z Vámi zmíněného důvodu odmít-
nou, nicméně o  čtenáře mít nou-
zi určitě nebude. Tajemné, magic-
ké věci, věci „mezi nebem a zemí“, 
mají všude na světě mimořádně po-
četnou základnu lidí, kterou země-
pisné záhady a  paranormální jevy 
v krajině upřímně zajímají…

Máte pravdu, také vnímám skoro 
až boom tohoto druhu literatury. 

Na závěr našeho rozhovoru se 
vrátím na začátek Vaší knihy, kde 
se krásně vyznáváte zdejší krajině. 
Tento osobní text vznikl právě pro 
potřebu knihy Magická místa Kar-
lovarského kraje?

Vznikl už asi před pětadvace-
ti lety při procházce zdejší krajinou. 
A abych ho tam nezapomněl, napsal 
jsem si ho alespoň na sáček od svači-
ny.                                       Václav Fikar

Historik ukazuje na magická
místa v Karlovarském kraji

PhDr. Stanislav Burachovič
- ženatý, dvě dcery. Uznávaný historik, který se narodil v Karlových Va-
rech v roce 1950. Maturitu získal na hotelové škole v Mariánských Láz-
ních, poté vystudoval obor knihovnictví a informační vědy na Filozo-
fi cké fakultě Univerzity Karlovy v  Praze (během pětiletého vysoko-
školského studie zároveň pravidelně docházel na přednášky z histo-
rie). Od roku 1976 až do současnosti pracuje v Muzeu Karlovy Vary, od 
letošního roku na poloviční úvazek. Je autorem několika desítek knih, 
které mají v podstatě společné motto: Kulturní historie Karlovarska. 
Vlastní úctyhodnou sbírku knih se zaměřením na dějiny a přírodu Kar-
lovarska a je také vášnivým turistou.

Společnost Baltazara Neumanna, 
Františkánské nám. 3, CHEB

zahajuje ve škol. roce 2013/2014 
koncem září 
VÝUKU 

NĚMECKÉHO JAZYKA 
pro dospělé – začátečníky 

i pokročilé.
Srdečně zveme budoucí žáky – 

pilné i méně pilné.
Podrobnější informace na tel. 

721 625 899

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

MARKETINGOVÝ A OBCHODNÍ MANAŽER
Náplň práce:

• Realizace marketingových projektů svěřených klíčových klientů
• Vytváření marketingových strategií a cenových nabídek
• Jednání s potencionálními klienty, vedení a motivace týmu
• Poskytování a kontrola podkladů pro fakturaci

Požadujeme:
• VŠ, SŠ vzdělání nejlépe v oboru marketing, obchod, ekonomika
• Výborné komunikační a organizační schopnosti
• Vysoká míra samostatnosti, kreativní a aktivní přístup, fl exibilita
• Schopnost vést a motivovat tým
• Pečlivost, zodpovědnost, iniciativa
• Praxe v oblasti marketingu a obchodu výhodou

Nabízíme:
• Zajímavou a tvůrčí práci, příjemné pracovní prostředí a přátel-

ský kolektiv
• Firemní kulturu založenou na otevřenosti a přátelských vztazích
• Prostor pro váš osobní i profesní rozvoj
• Velmi zajímavé fi nanční ohodnocení, fi remní notebook, telefon 

apod.

Své profesní životopisy zasílejte na e-mail: sekretariat@zurnalmedia.cz 

Přírodní cesta ke zdraví
N E J L E P Š Í  P Ř Í T E L  Z V Í Ř A T

Klub zdraví ENERGY Cheb pořádá zajímavou akci pro 
všechny majitele zvířecích miláčků.

Dne 13. 9. 2013 opět přijede do klubu 

MVDr. L. Chmelař - známý brněnský veterinář 

a ZDARMA PORADÍ při řešení problémů 

s vašimi pejsky, kočičkami, ale i králíky, morčaty a pod. 

Neváhejte a přijďte si pro informace, jak prodloužit 
a zkvalitnit jejich život po našem boku. 

Začátek ve 13 hodin ve společenské místnosti 

Centra sociální pomoci, Kamenná 40, Cheb.

Další info na www.energy-cheb.cz.

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart 
poskytuje své služby seniorům v jednolůžkových 

pokojích s vlastním sociálním zařízením. 
Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou 

závislostí na péči druhé osoby (tzn. i ležící klienty).

Od 1. 1. 2013 poskytujeme nový druh sociální služby 
– domov se zvláštním režimem. Tuto službu poskytujeme  

seniorům s chronickým duševním onemocněním.

Bližší informace na tel.: 354 691 403

mail: info@domovkynzvart.cz  •  web: www.domovkynzvart.cz

Institut oceňování majetku 
Vysoké školy ekonomické v Praze

otevírá na podzim 2013 další ročník čtyřsemestrálních 
kurzů pro přípravu znalců a odhadců ve specializacích:  

 

A) OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

B) OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
 včetně problematiky fúzí a oceňování nehmotného majetku

Podrobné informace a přihlášku je možné stáhnout z internetu nebo telefonicky požádat o jejich zaslání.

Informace a přihlášky:
internet: iom.vse.cz (bez www) , e-mail: iom@vse.cz 

tel.: 224 106 113, 224 106 112 (cca 8.00 až 14.00 hod.), příp. 224 095 124 

Hledám spolehlivé a schopné 

brigádníky pro roznos 

reklamních tiskovin 

pro oblast Aš.

Zájemci poslat sms na 
tel. 731 596 332 nebo na e-mail: 

josef.rubas@distribucni.cz 

krajske_listy_2013_08.indd   4 16.8.2013   10:09:42
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Slavní rodáci 
z Karlovarského kraje

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého 

čísla zněla: Štefan Fülle. 
Výhercům, kterými jsou 

Jana Šímová z Chyše, Josef 
Havlan z Ostrova a Květa 
Striednigová z Libavského 
Údolí, gratulujeme. Zasíláme 
jim publikace o našem kraji.

A  zároveň pokračujeme 
v  představování  slavných 
rodáků z Karlovarského kraje... 

S  jeho jménem se potkáváme 
prakticky každý den. V  obcho-
dech, v  televizi, v  novinách. Na-
rodil se v Karlových Varech  v srp-
nu roku 1830, kde také ve věku 79 
let zemřel.

Během svého života toho do-
kázal mnoho. Stal se například 
císařským radou, členem c.k. ra-
kouské rady pro železnici a maji-
telem panství Giesshübl-Sauer-
brun (Stružná). My ho dnes ale 
známe především jako úspěš-
ného průmyslníka. Svou pro-
fesní kariéru přitom po ukonče-
ní studií začal jako cestující ob-
chodník několika větších vývoz-
ních podniků ve Vídni a Hambur-
ku. Po dvanácti letech cestování 
se vrátil domů, kde si v roce 1856 
pronajal expedici městské mine-
rální vody a  přes široce rozvět-
vený systém brzy dosáhl obrov-
ského odbytu. V roce 1867 získal 
do pronájmu také expedici léčivé 
vody z Ottova pramene v Kysel-
ce, kde o  rok později přišel s  re-
voluční myšlenkou. Místo do hli-
něných nádob začal stáčet vodu 
do skleněných lahví...

Vyluštěnou tajenku spolu s  vaší 
adresou posílejte do 6. 9. 2013 
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na 
poštovní adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika 
Severová, Závodní 353/88, 
36021, Karlovy Vary

V  v  dalším pokračování seriá-
lu o  nejkvalitnějších potravinář-
ských výrobcích a  pochutinách 
z Karlovarského kraje, které získa-
ly značku kvality Regionální po-
travina,  vám představujeme smí-
šený med z  Doupovských lesů, 
který vyrábí Včelařství Šefčíkovi, 
Dubina 51.

Popis výrobku:
Tmavší hustý med, vytvořený 

včelami bez dalšího technického 
zásahu, jehož nezaměnitelná vů-
ně po květech a  lesní medovici je 
způsobená především blízkostí 
Doupovských hor.

Kde výrobek koupíte?
Med z  Doupovských hor, pro-

dukovaný v  rodinném včelařství 
Šefčíkových, je k  dostání v  síd-
le fi rmy v Dubině a dále je prodá-
ván na farmářských trzích v Kar-
lových Varech.

Z historie fi rmy/farmy: Pan Še-
fčík, který je absolventem včelař-
ské školy, včelaří od roku 1968. 

V  regionu také působil sedma-
dvacet let jako učitel včelařství, od 
roku 1990 je i  soudním znalcem 
v  oboru včelařství. Kromě pro-
dukce medu má i  uznaný šlech-
titelský chov matek, s fi rmou mu 
pomáhají manželka a dcera.

Jak získaný titul Regionální po-
travina Karlovarského kraje po-
mohl prodeji výrobku?

Po vyhlášení výsledků soutě-
že se zvýšil zájem o prodej medu 
a zvlášť prodej oceněného výrob-
ku – zákazníci chtěli ochutnat ví-

těznou potravinu. Prodej stoupl 
o zhruba jednu třetinu.

Zákazníci výsledky soutěže sle-
dují, zajímají se o  výrobky s  vaz-
bou na Karlovarský kraj. Mají zá-
jem o  výrobky s  nějakou zvlášt-
ností, v tomto případě krajinu vo-
jenského prostoru a  zajímavou 
přírodu v  Doupovských horách. 
Zákazníci si již na logo zvykli a vy-
hledávají ho. Výrobce a  výrobek 
jsou propagováni na ochutnáv-
kách v regionu a po každé z ochut-
návek je znát zvýšený zájem zákaz-
níků o  propagované výroby. Zisk 
titulu Regionální potravina zvý-
šil důvěru zákazníků. Firma do-
stala bezplatně reklamní materiály 
a  označení provozovny jako pro-
dejny oceněných výrobků.

Ostatní k  výrobku (zajímavos-
ti atp.).

Jedná se o med se zajímavou vů-
ní a  chutí. Tyto vlastnosti získal 
původem medu, kterým jsou květ-
naté mnohodruhové louky Dou-
pova a jeho listnaté a jehličnaté le-
sy na čedičovém podkladu.

R E G I O N Á L N Í  P O T R AV I N A  K A R LO VA R S K É H O  K R A J E

Med z Doupovských lesů
Přihlášené obce:
Z  okresu Cheb: Hranice, Krásná, 

Lázně Kynžvart, Ovesné Kladruby, 
Poustka, Třebeň, Tři Sekery, Tuřa-
ny a Valy

Z okresu okres Karlovy Vary: An-
dělská Hora, Hájek, Hroznětín, No-
vé Hamry, Otovice, Otročín a  Sa-
dov

Z  okresu Sokolov: Dasnice, Dolní 
Rychnov, Lomnice a Těšovice

Výsledky: 
• Zlatá stuha - vítěz krajského ko-

la:  Hájek (okres Karlovy Vary)
Obec splňuje všechna kritéria 

stanovená v  podmínkách soutěže 
a  krajská komise ji doporučuje do 
celostátního kola soutěže Vesnice 
roku 2013.

• Modrá stuha - za společenský ži-
vot: Lomnice (okres Sokolov)

• Bílá stuha - za činnost mládeže:  
Dolní Rychnov (okres Sokolov)

• Zelená stuha – za péči o  zeleň 
a životní prostředí: Hranice (okres 
Cheb)

• Oranžová stuha – za spolupráci 
obce a zemědělského subjektu: Ot-
ročín (okres Karlovy Vary)

• Diplom za vzorné vedení obec-
ní knihovny: Hroznětín (okres Kar-
lovy Vary)

• Diplom za vzorné vedení kroni-
ky: Dasnice (okres Sokolov)

• Diplom za rozvíjení lidových 
tradic: Valy (okres Cheb)

• Diplom za kvalitní květinovou 
výzdobu: Lázně Kynžvart (okres 
Cheb)

• Diplom za příkladnou péči 
o historickou zástavbu obce: Anděl-
ská Hora (okres Karlovy Vary)

Mimořádné ocenění Karlovar-
ského kraje:

• Mimořádné ocenění za vytvá-
ření podmínek pro rozvoj sportov-
ních aktivit: Nové Hamry (okres 
Karlovy Vary)

• Mimořádné ocenění za vše-
stranný rozvoj obce a  vytváření 
podmínek pro turistiku: Poustka 
(okres Cheb)

• Mimořádné ocenění za vytváře-
ní podmínek pro setkávání občanů: 
Tuřany (okres Cheb) 

Cena naděje pro živý venkov:
• Ocenění za místní spolkový ži-

vot a občanskou společnost v obci: 
Krásná (okres Cheb)

Zlatá cihla v  Programu obnovy 
venkova:

• Kategorie A – obnova, či rekon-
strukce památkově chráněných ob-
jektů a památek místního významu: 

Andělská Hora (okres Karlo-
vy Vary) – rekonstrukce poutního 
kostela Nejsvětější Trojice

• Kategorie B – obnova, či rekon-
strukce staveb venkovské zástavby:

Třebeň (okres Cheb) – obnova 
mateřské školy a  knihovny (býva-
lé farní školy) a  oprava kostela sv. 
Vavřince 

• Kategorie C – nové venkovské 
stavby: 

Krásná (okres Cheb) – rekon-
strukce a  přeměna bývalých gará-
ží vojenské techniky na Mateřskou 
školku Krásná a  Hasičskou zbroj-
nici

Zvláštní ocenění krajské hodno-
titelské komise:

• Objev roku: Ovesné Kladruby 
(okres Cheb)

• Osobnost roku: Dagmar Str-
nadová, starostka obce Tři Sekery 
(okres Cheb)

Čestná uznání krajské hodnoti-
telské komise:

• Čestné uznání za vytváření 
podmínek pro občanskou pospo-
litost:  Otovice (okres Karlovy Va-
ry) 

• Čestné uznání za rozvoj in-
frastruktury v obci:  Sadov (okres 
Karlovy Vary) 

• Čestné uznání za zapojení ob-
čanů do péče o  obec: Těšovice 
(okres Sokolov) 

• Čestné uznání za péči o kultur-
ní dědictví: Třebeň (okres Cheb) 

• Čestné uznání za obnovu drob-
ných sakrálních staveb v  krajině:  
Tři Sekery (okres Cheb)

Kompletní výsledky soutěže 
Vesnice roku Karlovarského kraje 2013
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 Pracovní příležitosti pro dlouho-
době nezaměstnané obyvatele Karlo-
varského kraje a konkrétní možnosti 
práce pro Romy, to bylo téma setkání 
náměstka hejtmana Miloslava Čer-
máka se zástupci krajského ředitel-
ství Lesů ČR a podnikatelů za účas-
ti předsedy Výboru pro národnost-
ní menšiny Jiřího Holana. Na spo-
lečném setkání se diskutovalo hlavně 
o  zaměření regionálních romských 
fi rem a  jejich zájmu o  vykonává-
ní převážně běžných mechanických 
prací na území kraje. Zástupci Lesů 
ČR upozornili na možnost spoluprá-

ce s městskými vlastníky lesů a přislí-
bili zprostředkovat kontakt se správ-
cem polesí. 

Předseda Výboru pro národnostní 
menšiny Jiří Holan navrhl jednání se 
společností Údržba silnic Karlovar-
ského kraje a dalšími fi rmami, které 
budou realizovat likvidaci invazních 
rostlin na území regionu, především 
bolševníku. Všichni zúčastnění se 
shodli na pokračování snahy o vznik 
pracovních míst pro dlouhodobě ne-
zaměstnané, pro Romy a na potřebě 
intenzivnější spolupráce s Úřady prá-
ce. „Je s nimi totiž nutné koordino-

vat zamýšlené pracovní aktivity, ja-
ko je např. štěpkování klestu, úklid 
cyklostezek, praní ložního prádla 
pro lázeňské domy, sekání trávy, ale 
i  možnost výroby dřevěných zábran 
proti sněhu, čímž by silničáři mohli 
uspořit náklady na provoz techniky 
v  zimním období,“ vysvětlil náměs-
tek hejtmana Miloslav Čermák. Ten 
by se měl také v následujícím období 
sejít se správním ředitelem Lesů ČR, 
aby spolu diskutovali o využití pilot-
ního projektu této společnosti zamě-
řeného na pracovní příležitosti dlou-
hodobě nezaměstnaných.

Dlouhodobě nezaměstnaní by měli mít šanci 
opět pracovat, říká náměstek hejtmana 
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Vážení čtenáři Krajských listů, 
nemohu nereagovat na články 

z první strany minulého čísla. Všich-
ni jsme si mohli přečíst, jak hejtman 
KK, pan Novotný, a ředitel HZS KK, 
pan Klemák, poděkovali hasičům za 
jejich nasazení při červnových povo-
dích. 

Jaké bylo mé překvapení, že mezi 
oceněnými členy dobrovolných hasi-
čů nebyl nikdo z Habartova a Oloví. 

Naše jednotka uspořádala již za-
čátkem června společně se sdružením 
Hasiči ČR a členy z Březové, Krásna, 
Hájů, Oloví, Královského Poříčí, Bu-
kovan a Hluboké humanitární sbír-
ku pro nejvíce postiženou obec Křeši-
ce. Sbírku předali hasiči z Habarto-
va přímo Václavu Kovaříkovi, sta-
rostovi Křešic, dne 11. 6. 2013, pro-
tože v  této obci pomáhali do 16. 6. 
2013 s  odstraňováním následků po 
povodních. 

Zásahu se zúčastnili Petr Majer, 
velitel jednotky, dále Petr Běloch, 
David Golkovský, Jan Němec a Mar-
tin Ďásek, hasič JSDH Oloví. Kromě 
tohoto skoro týdeního výjezdu po-

máhali naši členové 10. 6. 2013 a 20. 
6. 2013 v  obci Kaceřov, část Hor-
ní Pochlovice, kde došlo k přetékání 
rybníka a  zaplavování sklepů v  ro-
dinných domech. O  zásazích pří-
mo v Habartově snad není třeba ani 
psát, protože je to „jejich rajon“. 

Musím na tomto místě poděkovat 
panu Františku Matouškovi, před-
sedovi Hasičů Česká republika, že 
dne 1. 7. při setkání zástupců, hasi-
čů a  dobrovolníků výše uvedených 
měst a obcí, kterého se zúčastnili sta-
rosta z Křešic Václav Kovařík, veli-
tel JSDH Miroslav Mrva a  starosta 
hasičů Michal Mančál, předal čest-
ná uznání za pomoc obci Křešice. 
Na závěr bych chtěl poděkovat pře-
devším těm, kteří se přímo na pomo-
ci v  této obci podíleli, za jejich prá-
ci, kterou vykonávají ve svém vol-
ném čase. 

Ivo Zemek, starosta Habartova
PS: Je paradoxní, že o výše uvede-

ném vyšlo několik poměrně rozsáh-
lých  článků v Sokolovském deníku, 
ale na úrovni kraje nebyla práce ha-
sičů oceněna. 

Dozvuk povodní. Děkuji 
habartovským hasičům

Saská vláda schválila před pár 
týdny podání společné nominace 
hornických památek Krušnohoří 
na Seznam světového kulturního 
a  přírodního dědictví UNESCO. 
Ofi ciální přihláška bude odevzdá-
na v únoru příštího roku.  

„Titul světového dědictví se hor-
nickému regionu přiblížil nado-
sah. Dnes jsme k jeho získání udě-
lali rozhodující krok,“ prohlásil  
saský ministr vnitra Markus Ulbig, 
který má přípravu kandidatury na 
starosti.

Společná nominační dokumen-
tace bude ofi ciálně předána v úno-
ru 2014 Centru světového dědic-
tví UNESCO v Paříži. O tom, zda-
li bude kandidatura úspěšná, roz-
hodne UNESCO o několik měsíců 
později, v roce 2015. 

„Jsem přesvědčen, že díky anga-
žované práci při přípravě návrhu 
na saské a české straně byla připra-

vena přihláška, která bude odpoví-
dat vysokým nárokům UNESCO,“ 
dodal Markus Ulbig.

Myšlenka navrhnout hornické 
památky v Krušnohoří na Seznam 
světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO vznikla v Sasku 
před více než deseti lety. Do pro-
jektu „Hornická kulturní krajina 
Krušnohoří“ se na saské straně za-
pojilo čtyřiačtyřicet  míst se zhru-

ba 500 historickými objekty. 
Na české straně je doplňuje dal-

ších 9 objektů. Ty se nacháze-
jí v Krupce, Měděnci, Jáchymově, 
Horní Blatné, Abertamech a  Bo-
žím Daru.

„Zápis na Seznam světového 
kulturního a  přírodního dědictví 
UNESCO je významným počinem 
a  přispěje k  rozvoji turistického 
ruchu v  Krušnohoří. Navazují na 
něj samozřejmě potřebné služby, 
v nichž si najde práci mnoho lidí,“ 
uvedl před časem hejtman Karlo-
varského kraje Josef Novotný.

Hornické památky Krušnohoří 
si lze prohlédnout na výstavě foto-
grafi í s  názvem „Tajemné podze-
mí Krušnohoří“, která je momen-
tálně k vidění na Městském úřadě 
v  Abertamech. V  průběhu prázd-
nin se výstava přesune do zbylých 
hornických měst, jako jsou Horní 
Blatná nebo Boží Dar.

Hornické památky Krušnohoří jsou blíž 
UNESCO, saská vláda schválila nominaci

NAPSALI JSTE NÁM

Jáchymov        Foto Václav Fikar

Šerm, ohně i řemesla na Andělské Horě
V  sobotu 14. září se na Andělské 

Hoře uskuteční zahájení Dnů evrop-
ského kulturního dědictví (EHD) 
v  Karlovarském kraji. Návštěvníci 
se mohou těšit na pohádku pro děti, 
komentovanou prohlídku, historic-
ký šerm, ohňovou show, hudební vy-
stoupení, ukázky řemesel i promítání 
fi lmu. „Prostě takové odpoledne a ve-

čer pro celou rodinu,“ říká Jana Spi-
rová z odboru kultury, památkové pé-
če, lázeňství a cestovního ruchu kraj-
ského úřadu. Akci, která začíná v 15 
hodin, pořádá Karlovarský kraj s obcí 
Andělská Hora a o. s. Andělská Hora.

Foto Václav Fikar

Nabízíme: 
 kurzy AJ pro děti od 3–15 let v jazykových centrech v K. V., Ostrově a Sokolově 
 kurzy přímo v MŠ a ZŠ 
 dopolední intenzivní školička – KIDS CLUB (1–2x týdně) 
 odpolední intenzivní kurzy – PRIMARY CLUB (2,5 hod., zacíleno na zkoušky Cambridge ESOL) 
 konverzační či přípravné kurzy na zkoušky pro děti z 2. stupě ZŠ a SŠ 
 individuální konverzační kurzy pro děti i dospělé 
 KURZY PRO DOSPĚLÉ „EFEKTIVNĚ“ – kombinace rodilý mluvčí a český lektor  

 (kontakt pro dospělé kurzy: j.witney@wattsenglish.com, tel.: 777 325 586) 

Přihlášky na nový školní rok na www.wattsenglish.com.  
Domluvte si ukázkovou lekci zdarma.

 Kontakt: www.wattsenglish.com  k.vary@wattsenglish.com  tel.: 773 122 000

Jazykové centrum 
WATTSENGLISH  
nabízí kurzy v celém 
regionu již 6 let 

Wattsenglish  
je unikátní metodika  
s vlastními 
propracovanými 
výukovými materiály. 
Lekce vedou přísně 
školení rodilí mluvčí nebo 
čeští lektoři.

Bohemia Lignum - Dřevěná okna
Botanická 252/6 | 362 63 Dalovice
+420 355 328 030 | +420 608 605 013 | +420 355 328 050
firma@bohemialignum.cz | www.bohemialignum.cz

Naše okna prosluní Váš život

Okresní hospodářská komo-
ra Cheb ve spolupráci s Městem 
Cheb připravují soutěž o nejlepší-
ho podnikatele „Podnikatel okre-
su Cheb 2013“. Dojde tak k navá-
zání na úspěšnou soutěž Podni-
katel města Chebu, která se usku-
tečnila v roce 2011 a která se tě-
šila velkému zájmu podnikatelů. 
Zatímco tehdy se mohli do sou-
těže přihlásit pouze podnikatelé 

působící na území města Chebu, 
nyní budou moci soutěžit podni-
katelé z celého chebského okresu.

Soutěž je určena pro právnické 
a fyzické osoby, které mají sídlo 
nebo provozovnu na území okre-
su Cheb. Podnikatelé se mohou 
registrovat k účasti v soutěži a ob-
čané mohou nominovat své favo-
rity na vítěze od 1. září 2013. Opět 
se přitom bude soutěžit ve dvou 
kategoriích – Firma a Živnostník. 
Registrované či nominované pod-
nikatele bude hodnotit jak odbor-
ná porota, tak veřejnost ve veřej-
ném hlasování.

Slavnostní vyhlášení výsled-
ků soutěže se pak uskuteční na 
začátku prosince 2013. Partne-
ry akce jsou Raiff eisenbank im 
Stiftland eG a Integrovaná střed-
ní škola Cheb.

Připomínáme, že v roce 2011 
svedlo souboj o nejlepšího pod-
nikatele Chebu 54 fi rem a živnost-
níků. 

Vítězem v kategorii Firma se na 
základě hodnocení odborné po-
roty stala společnost Lagarde 
Spedition spol. s r.o. a nejoblíbe-
nější fi rmou na základě hlasová-
ní veřejnosti LÉKÁRNÍCI 95, s.r.o. 
Nejlepším živnostníkem, vybra-
ným odbornou porotou, byl Jiří 
Máca, M – knihařství, nejvíce hla-
sů ve veřejném hlasování pak zís-
kal živnostník Mgr. Tomáš Fišer a 
jeho English Academy. 

Okresní hospodářská komora Cheb připravuje
soutěž o nejlepšího podnikatele chebského okresu!
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Kalibra Nova, s. r. o.
Hroznětínská 183
362 32 Otovice u Karlových Varů
kalibra@kalibra.cz
www.kalibra.cz w w w . z u r n a l m e d i a . c zw w

VIZITKY
od 0,50 KčKULIČKOV

É
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od 1,50 Kč

e-mail: info@zurnalmedia.cz  |  mobil: +420 739 544 445
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KRAJSKÝ ÚŘAD Karlovarského kraje (Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary) - KONTAKTY                                                                        
 
tel. 354 222 300, 354 222 400, 354 222 112 (ústředna), fax 354 222 509, (podatelna), elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2

Ředitel krajského úřadu - tel. 354 
222 120, Ing. Roman Rokůsek, roman.
rokusek@kr-karlovarsky.cz; 
zástupce ředitele KÚ, vedoucí odboru 

kontroly - tel. 354 222 466, Mgr. 
Martina Vránová, martina.vranova@
kr-karlovarsky.cz; 
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; 
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. Regina Martincová, regina.
martincova@kr-karlovarsky.cz; 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

- tel. 354 222 210, Ing. Jana Trantinová, 
jana.trantinova@kr-karlovarsky.cz; 
odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cest. ruchu - tel. 354 
222 230, Ing. Radim Adamec, radim.
adamec@kr-karlovarsky.cz; 
odbor sociálních věcí - tel. 354 
222 240, 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 
222 135, Martina Jánská  martina.
janska@kr-karlovarsky.cz; 
odbor projektového řízení 

a informatiky KK - tel. 354 222 436, Ing. 
Petr Kulda, petr.kulda@kr-karlovarsky.
cz

Společnost se stále neumí vyrov-
nat s  narůstajícím počtem senio-
rů, domovy důchodců nemají vol-
né kapacity a  léčebny dlouhodobě 
nemocných hlásí plno. Rozvoj soci-
álních systémů musí být nastaven 
tak, aby dokázal refl ektovat ná-
růst počtu starých lidí a  efektivně 
bojoval s riziky sociálního vylouče-
ní. Podle prognostických dat budou 
počty seniorů ještě narůstat a zlom 
se předpokládá kolem roku 2040. 

To je necelých 30 let – jedna mladá 
generace, které je třeba již od útlého 
věku vštěpovat respekt vůči senio-
rům a povinnost péče o rodiče v dů-
chodu, protože jedním z  hlavních, 
a dnes stále opomíjený způsob péče 
o seniory musí být v rodinném kru-
hu, kdy stát přispívá na péči doma, 
která je přitom levnější než v domo-
vě důchodců, ale především pro se-
niory lepší. Jejich psychické i tělesné 
zdraví pozitivně ovlivňuje přítom-
nost ve své vlastní rodině a  podle 
dlouhodobých průzkumů senioři, 
o které se jejich děti příkladně sta-
rají, se dožívají vyššího věku a zaží-
vají duševní pohodu.   

Každý z nás se v životě stěhoval, 
a  proto si dovedete představit, jak 
velká je psychická i  tělesná zátěž 

pro seniory, pokud se musí na sta-
rá kolena přestěhovat ze dne na den 
do domova důchodců. 

Zapojením seniorů do běžného 
života je možné a  potřebné. Na-
příklad systém vzdělávání senio-
rů (tzv. univerzity třetího věku) pl-
ní funkci kulturně-společenskou, 
zdravotní nebo právně-sociální,  
vždyť stále častěji se objevují přípa-
dy podvodných prodejů seniorům 
nepotřebných a předražených hrn-
ců. Pokud jsou senioři zapojováni 
do aktivního rodinného života, po-
máhá jim to rozvíjet jejich sebedů-
věru a  pocit seberealizace. Senioři 
jsou vyzrálé osobnosti a na většinu 
dění mají řadu let již ustálený ná-
zor a to se musí mladá generace na-
učit respektovat.  

Senioři jsou plnohodnotnými občany
Marian Odlevák,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Jiří Kotek, karlovarský aktivis-
ta a  zastupitel, začal na Karlovar-
sku štafetový řetěz hladovky proti ko-
munismu, KSČM ve vedení Karlo-
varského kraje a  panu Sloupovi ve 
funkci náměstka hejtmana pro oblast 
školství, mládeže a tělovýchovy. Pro-

testní hladovku držel za konkrétní 
oběť komunismu, tzv. železné opony: 
- neznámého muže, který byl dne 16. 
11. 1951 zastřelen hlídkou PS na ná-
draží v Chebu, při pokusu opustit re-
publiku. Níže seznam dalších účast-
níků této štafetové hladovky.

Proč jsme drželi hladovku
Jiří Kotek,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

V  Programovém prohlášení Ra-
dy Karlovarského kraje na období 
2012 – 2016 se v kapitole „Vzdělá-
ní, mládež, sport“ říká: ,,Na zákla-
dě provedených analýz navrhnout 
citlivou a  realistickou stabilizaci 
středního školství.“ Současný stav je 
takový, že analýzy jsou provedeny 
a Projekt realizace opatření ke sta-
bilizaci se zpracovává. Proto moje 
připomínky k řešení zásadního roz-
poru mezi počtem nabízených stu-
dijních míst a  klesajícím počtem 
žáků jsou pouze mým vlastním ná-
zorem do diskuze, která již v kraji 
započala. A první moje otázka zní: 
Nad čím se diskutuje, když návrh 
projektu nebyl dosud vyskladněn 
a Mladá fronta Dnes uveřejnila 23. 
7. 2013 článek pod názvem ,,Ruše-
ní středních škol v kraji“? Náměstek 
Sloup začíná couvat.“ 

V  tomto okamžiku (27. 7. 2013) 
mohu pouze konstatovat, že v Klu-
bu zastupitelů KSČM v  Krajském 
zastupitelstvu zatím žádná disku-
ze k  návrhu projektu stabilizace 
neproběhla. Jistě k  tomu dojde ve 
správném čase s  vědomím, že sta-
novisko Klubu KSČM bude velmi 
významné, protože máme zvýšenou 
odpovědnost za plnění Programo-
vého prohlášení Rady Karlovarské-
ho kraje jako součást vládnoucí ko-
alice s ČSSD. 

Ale vraťme se na začátek vzniku 
Karlovarského kraje. Máme za se-
bou již dva pokusy na řešení výše 
uvedeného rozporu. Jedná se o tzv. 
Řezníčkovu optimalizaci v  roce 
2005 a  Emlerovu restrukturalizaci 
v roce 2011. Optimalizaci schválilo 
dvacet čtyři zastupitelů, z toho by-
lo dvacet jedna zastupitelů za ODS 
a tři zastupitelé za ČSSD. Proti by-
li komunisté, evropští demokra-
té a  lidovci. Záměrem bylo ušetřit 
v rozpočtu kraje 50 milionů korun. 
Hlavní nedostatek spočíval v  bez-
systémové přípravě optimalizační-
ho procesu bez ohledu na názory 
ředitelů škol, starostů obcí a zastu-
pitelů v opozici. Osobně jsem žádal 
o  přepracování koncepce, ale neu-
spěl jsem. 

Důsledky optimalizace jsou zná-
mé - zrušení stavebního učiliš-
tě v  Královském Poříčí, přesunu-
tí výroby hudebních nástrojů z Lu-
bů a Kraslic, sloučení SOŠ Aberta-

my a SOŠ Nejdek. Řešení vzniklé si-
tuace si vyžádalo zvýšené náklady 
z rozpočtu Karlovarského kraje.

S nástupem hejtmana Josefa No-
votného a radního pro školství Vra-
tislava Emlera se přístup k  řešení 
tohoto problému změnil. Metodou 
kulatých stolů za účastí dotčených 
organizací byla v průběhu let 2010 
a  2011 zpracována nová koncepce 
restrukturalizace středního školství 
ve třech variantách: 

I. Nedělat nic 
II. Rozdělit učební obory na pri-

oritní a utlumované za podmínky, 
že ředitelé škol nebudou nárokovat 
vyšší mzdové prostředky nad úro-
veň danou rozpočtem Karlovarské-
ho kraje

III. Zrušit čtyři střední školy
Navržené varianty vycháze-

ly z  materiálu, který shrnul kraj-
ský odbor školství, mládeže a  tělo-
výchovy z poznatků u kulatých sto-
lů v lednu 2011 pod názvem „Kam 
dál v  oblasti vzdělávání v  Karlo-
varském kraji.“ Tento materiál na 
své aktuálnosti nic neztratil. Dopo-
ručuji se s  ním seznámit všem za-
stupitelům před vstupem do disku-
ze k projektu stabilizace.

Rada Karlovarského kraje po-
tom rozhodla o  realizaci varianty 
č. 2 s přihlédnutím k názorům ře-
ditelů škol a  starostů obcí a  k  to-
mu, že se dostavují školy ISŠTE So-
kolov a Centrum technického vzdě-
lávání v Ostrově. Toto jednání Ra-
dy Karlovarského kraje proběhlo 5. 
12. 2011 pod názvem „Záměry po-
čtu přijímaných uchazečů do střed-
ních škol zřizovaných KK pro škol-
ní rok 2012/2013“. 

Názor většiny zastupitelů za 
KSČM byl zvolit upravenou vari-
antu č. 3, neboť školy označené ke 
zrušení se ocitly ve zhoršeném po-
stavení z hlediska zájmů o studium 
v nich. 

Analýzy nyní provedené žel uka-
zují, že počet žáků nadále klesá 
a  udržet všechny školy nadále ne-
půjde. Malý historický exkurs jsem 
udělal proto, že dosavadní zkuše-
nosti ze dvou pokusů je nyní tře-
ba řádně vyhodnotit a přihlédnout 
k nim při zpracování projektu sta-
bilizace.

A  nyní bych chtěl vyjádřit svůj 
osobní názor na informace uveřej-
něné v Mladé frontě Dnes a disku-
tované na jednání zastupitelstva 
KK 13. 6. 2013. Údajně je navrže-
no na zrušení pět škol zřizovaných 
KK od školního roku 2014/2015. 
Z  těchto pěti škol se tři nacháze-
jí v okrese Sokolov. Přitom je zná-
mo, že největší dopad prvních dvou 

transformačních pokusů byl na 
tento okres. Důkazem tohoto tvr-
zení je výše uvedené usnesení Rady 
KK dne 5. 12. 2011, které odebralo 
okresu Sokolov 217 míst na střed-
ních školách, což představuje 6,4 % 
k počtu studentů, okresu Cheb 150 
míst rovná se 3,5 % a okresu Kar-
lovy Vary 120 míst, rovná se 2,2 %. 
Nejsem zastáncem tak velkého po-
čtu rušených škol (viz. kauza ruše-
ní mateřských škol, které nyní chy-
bějí) a s ohledem na počet obyvatel 
a rozlohu KK považuji za optimál-
ní počet tři školy. Na tomto omeze-
ní by se měl podílet každý okres jed-
nou školou. Tuto variantu nechat 
působit alespoň dva školní roky 
a vyhodnotit její skutečné dopady. 

Při výběru které školy to budou, 
budu přihlížet k  těmto skutečnos-
tem mimo provedené analýzy:

• výše nezaměstnanosti podle 
okresů a  uplatnění absolventů na 
trhu práce

• umožnit rodičům studentů vy-
brat si takovou školu, která nabízí 
podmínky studia jim nejvíce vyho-
vující (uplatnit tržní princip kon-
kurenceschopnosti)

• historický vývoj školy a  její po-
stavení a úlohu v životě města

• omezení počtu studentů přijí-
maných ke studiu na osmiletá gym-
názia

• posouzení dopravní dostupnos-
ti a přijetí opatření při navrhování 
základní dopravní obslužnosti v ro-
ce 2014

• zhodnocení možnosti využitel-
nosti fyzického majetku zrušených 
škol 

• seznámení se všemi připomín-
kami z postupně probíhající disku-
ze (průběžné informace dávat do 
všech zastupitelských klubů)

Rozhodnutí o  konečné podobě 
projektu stabilizace bude mít zastu-
pitelstvo KK. Nemělo by být děláno 
pod časovým tlakem a mělo by mu 
předcházet rozhodnutí vlády ČR 
o  způsobu fi nancování regionální-
ho školství, nikoliv však na princi-
pu „Všem školám stejně.“ A  bude 
nutno vzít v úvahu informace, kte-
ré prezentoval na kulatém stolu 4. 
3. 2013 zástupce ministerstva škol-
ství, mládeže a  tělovýchovy, kte-
rý uvedl, že v listopadu 2013 půjde 
do vlády ČR materiál pod názvem: 
„Strategie vzdělávací politiky ČR do 
roku 2020.“ 

Očekávám, že defi nitivní podoba 
projektu stabilizace, která bude za-
stupitelstvu KK předložená po roz-
hodnutí Rady KK, bude doložena 
ekonomickou analýzou dopadů do 
rozpočtu Karlovarského kraje.          

V krajském školství přichází další bouře
Václav Živný,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Zdroj: Jiří Kotek

ÚČASTNÍCI PROTESTU OBĚTI ŽELEZNÉ OPONY

datum jméno a příjmení povolání místo bydliště jméno a příjmení (věk) datum úmrtí způsob smrti místo

14.7. Jiří Kotek aktivista, zastupitel Karlovy Vary neznámý muž 16.11.1951 zastřelen hlídkou PS nádraží Cheb

15.7. Irena Reichlová administrativní prac. Sokolov Kevin Strecker (8) 15.5.1989 chlapec zahynul, když se jeho matka s jeho bratry pokusila prorazit hraniční závoru Strážný

16.7. Liba Houšková pedagog Chodov Břetislav Funiok (17) 22.12.1965 zahynul v el. zátarasech Nový Žďár u Aše

17.7. Alena Votavová, DiS. projekt.manažer Cheb Jan Malarik (29) 26.11.1963 zahynul v el. zátarasech Pastviny u Aše

18.7. Miroslav Balatka, ing. geodet Sokolov Karel Mojdl (20) 3.10.1962 dezertující  vojín základní služby, zahynul v el. zátarasech Mlýnské Domky (TC)

19.7. František Šnajdauf, ing. OSVČ Františkovy Lázně Günter Vadas (23) 6.4.1961 dezertující vojín základní služby, zahynul v el. zátarasech Cheb

20.7. Helena Kotková zdravotní sestra Karlovy Vary Ladislav Němec (36) 17.10.1960 zahynul v el. zátarasech Cheb

21.7. Václav Bartůšek, PhDr. OSVČ Velká Hleďsebe Ivan Jiran (20) 12.7.1960 dezertující vojín základní služby, zastřelen pátrací skupinou Úbočí u Dol. Žandova

22.7. Alexandr Kříž regionální manažer Karlovy Vary Zdeněk Polášek (20) 21.1.1981 dezertující vojín PS, zastřelen hlídkou PS Dolní Pelhřimov

23.7. Martina Zábranská pokladní Nová Role Ladislav Vranák (19) 4.9.1956 zahynul v el. zátarasech důl Dyleň

24.7. Barbora Dratvová studentka Cheb Jan Svoboda (27) 21.11.1954 zahynul v el. zátarasech u silnice Broumov–Mähring

25.7.  Tomáš Zlámal OSVČ Sokolov Zikmund Šál (26) 14.10.1954 zahynul v el. zátarasech Planá

26.7. Lucie Poláková pedagog Krásná Josef Polka (26) 19.4.1949 postřelen hlídkou PS, zemřel v nemocnici v Aši křižovatka Aš-Hazlov-Nebesa

27.7. Jindřich Novák pedagog Krásná Antonín Weis (25) 13.10.1948 zastřelen hlídkou SNB Aš

28.7. Tomáš Kábrt, DiS. redaktor Libavské Údolí Jan Novák (26) 23.5.1978 řidič uneseného autobusu, zastřelen PS při likvidaci únosců autobusu Pomezí nad Ohří

29.7. Gabriela Tichá účetní Sokolov Josef Vejražka (25) 25.8.1954 zahynul v el. zátarasech zaniklý Oldřichov u Vysoké

30.7. Kamila Bartůšková, Mgr. knhovnice Sokolov Max Felbinger (44) 26.7.1953 zahynul v el. zátarasech Planá

31.7. Jiří Kolafa ekonom Františkovy Lázně Hartmut Tautz (18) 9.8.1986 napaden smečkou služebních psů, zemřel v nemocnici. Rakouská hranice

1.8. Ngô Ngọc Ánh studentka Cheb Miroslav Svatoň (32) 16.5.1953 zahynul v el. zátarasech Planá u M.L.

2.8. Ivana Čamková sociální pracovnice Cheb Vasil Aranož (26) 11.6.1950 zastřelen hlídkou PS Horní Ves u M.L.

3.8. Vlasta Treglerová úřednice Cheb Ľudevít Toltín (?) 6.5.1953 zastřelen hlídkou PS s A.Denkem při přestřelce Cheb

4.8. Kristina Lukešová student Cheb Antonín Denk (38) 6.5.1953 zastřelen hlídkou PS s Ľ.Toltínem při přestřelce Cheb

5.8. Štěpánka Štechová prac. v soc.službách Aš Tomáš Kavalec (39) 13.2.1953 zahynul v el. zátarasech Planá

6.8. Antonín Mařík archivář Karlovy Vary Zdeněk Šnajdr (25) 30.11.1952 při perlustraci hlídkou PS použil ruční granát a uprchl, v lese dostižen a zastřelen nádraží Salajna

7.8. Mgr. Bohdan Havel obchodní manažer Kraslice Józef Kormiluk (31) 11.9.1952 občan PLR zahynul v el. zátarasech Cheb

Regionální operační program 
(ROP) Severozápad, který byl do-
sud pozastaven, se konečně připra-
vuje na obnovení své činnosti. Kar-
lovarský kraj se dohodl s minister-
stvem fi nancí, že uhradí v rámci ko-
rekce částku ve výši zhruba 300 mi-
liónů za chyby v ROP. Hrozilo, že 
to bude daleko větší suma. Kdo se 
zasloužil o snížení této sankce? 

Musíme si říkat pravdu. Se zá-
jmem jsem na dubnovém zastupi-
telstvu poslouchal náměstka minis-
tra fi nancí, pana Gregora. Infor-
moval o přístupu ministerstva k to-
muto problému, zmiňoval zejmé-
na jednání v Ústeckém kraji. Jiný-
mi slovy se opřel do hejtmana Ús-

teckého kraje O. Bubeníčka. Že ne-
ní vstřícný, že brzdí rozhodnutí.  
Bubeníček ale věděl, co dělá. A to se 
ještě nečekal pád vlády. Dnes je na 
pořadu dne mu poděkovat, protože 
byl první. 

Potom i my, v našem kraji, jsme 
to přivítali a  přihlásili se k  men-
ším sankcím. Přitom jsme v zastu-
pitelstvu trvale museli čelit „vý-
zvám“ některých zastupitelů, kteří 
nás nutili, abychom se už rozhod-
li a zaplatili původní, pro kraj ne-
únosnou sumu. Aby se mohly pro-
plácet rozběhlé projekty, protože se 
musí zpovídat podnikatelům a ob-
čanům. Koalice odolala, a  to je to 
podstatné. 

Věřím, že si čtenáři uvědomí roz-
vahu koalice KSČM a ČSSD v Kar-
lovarském kraji. Poděkování si pod-
le mého názoru zaslouží hlavně ko-
munista Oldřich Bubeníček a dovo-
lím si poděkovat i hejtmanovi Jose-
fu Novotnému, protože se společ-
ně zasadili o  příznivější výsledek 

v  ROP. Moudrý čtenář by to měl 
dobře posoudit. A  přiznají to na 
příštím zastupitelstvu opoziční za-
stupitelé?

Na závěr si dovolím nastolit jed-
nu otázku. Nevznikly výše uvedené 
problémy už vstupem do EU? Vypo-
vídají o tom špatně dohodnuté pod-
mínky. Je mi totiž divně, když čtu 
tabulku v  Abertamech na autobu-
sové zastávce. Tato stavba byla po-
řízena za přispění evropských fon-
dů. 

Nemáme na to sami? Také ne-
ní podle mého názoru možné, aby 
nám někdo přikazoval nebo dik-
toval, může-li mít máslo přívlas-
tek – pomazánkové.  Mám pocit, že 
se pošlapávají naše tradice, zvyky 
a  obyčeje. Myslím, že jsme ztratili 
vliv na české národní zájmy. 

Tady mě napadá následující po-
znání: „Zapneme–li si první knofl ík 
u kabátu špatně, ostatní se již dob-
ře zapnout nedají“. 

                         J. Wolfgang Goethe 

K čerpání evropských peněz
Jan Tancibudek,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Vážení spoluobčané, v závěru mě-
síce července se do Chodova vrátily 
staré časy. Nikoliv však až tak sta-
ré, město Chodov se ponořilo do 70. 
a 80. let minulého století – Chodov 
přikryla „deka“ charakteristické-
ho fenolového zápachu z  „produk-
ce“ tehdejšího Kombinátu na využi-
tí hnědého uhlí ve Vřesové.

V žádném případě nechci zlehčo-
vat události, které po několik dní 
velmi drsně znepříjemňovaly oby-
vatelům Chodova zejména hodiny 
nočního spánku. Chci však vyzdvih-
nout podíl Hasičského záchranné-
ho sboru Karlovarského kraje, který 
spolu s vedením Sokolovské uhelné, 
právní nástupce, a.s. řídil odstraňo-

vání havárie na skládce tuhých deh-
tových kalů (TDK). Tato stará eko-
logická zátěž byla příčinou silného 
zápachu. Vlivem velmi horkého po-
časí se odpařila značná část vodní-
ho „poklopu“, který má zabraňovat 
úniku těkavých páchnoucích složek 
obsažených ve skládce TDK. Po do-
plnění vodní hladiny, které zajišťo-
vali profesionální a  dobrovolní ha-
siči Karlovarského kraje, a  postup-
ném odsávání „dehtových koláčů“ 
z hladiny nádrže, bylo přistoupeno 
k náročnému zkrápění hladiny vod-
ní mlhou, která zajišťovala ochlazo-
vání nádrže a současně i doplňová-
ní vodní hladiny. V průběhu odstra-
ňování havárie byli k dispozici čle-
nové chemické laboratoře plzeňské-
ho Hasičského záchranného sboru 
ze Třemošné, kteří prováděli pravi-
delný monitoring ovzduší. Mimo-
chodem, nebyly zjištěny žádné zdra-
ví ohrožující koncentrace. 

Nebylo by zřejmě fér vyjmenová-
vat hasiče, kteří na různých úrov-

ních profesionálně a také lidsky (ne 
všechny telefonáty chodovských ob-
čanů by bylo možné reprodukovat 
před 22. hodinou) zajišťovali tento 
několikadenní zásah, mohl bych ne-
chtěně na někoho zapomenout. Po-
děkování a  pochvalu zaslouží také 
strážníci Městské policie v Chodově, 
kteří v  tomto období neměli snad-
nou službu a  poděkování zaslouží 
také zaměstnanci Sokolovské uhel-
né, právní nástupce, a.s., kteří u té-
to akce nejen asistovali, pracovní-
ci České inspekce životního prostře-
dí a  také paní Ing. Regina Martin-
cová, vedoucí odboru životního pro-
středí a zemědělství Krajského úřa-
du KK a radní pro životní prostředí 
pan Ing. Václav Jakubík, kteří opa-
kovaně přímo na místě pomáhali 
řešit aktuální situaci.

Profesionální a  dobrovolní hasiči 
znovu prokázali, že umí vzít za ja-
koukoliv práci a  že si umí perfekt-
ně poradit s jakýmkoliv problémem. 
Moc děkuji…

Děkuji všem, kteří pomohli při havárii
Josef Hora,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje
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Víte, v jakých nadregionálních 
soutěžích hledat týmy z kraje?

V srpnu se naplno rozehrál fot-
balový ročník 2013/14, v září pak 
na kolotoč nového soutěžního 
ročníku usednou i hokejisté, a ro-
zeběhnou se i soutěže dalších vel-
kých míčových sportů - basketba-
lu a volejbalu. 

Protože řada týmů z  Karlovar-
ského kraje hraje vyšší než krajské 
soutěže, přinášejí Krajské listy se-
znam krajských účastníků v nad-
regionálních míčových a hokejo-
vých soutěžích.

FOTBAL - muži 
2. liga (FNL): FK Baník Sokolov
3. liga (ČFL): 1. FC Karlovy Vary
Divize, sk. A: FK Hvězda Cheb
FOTBAL - dorost
Česká liga dorostu U 19 A: 
 Baník Sokolov, 1. FC Karl. Vary
Česká liga dorostu U 17 B: 
 Baník Sokolov, 1. FC Karl. Vary
Česká liga dorostu U 16 B: 
 Baník Sokolov, 1. FC Karl. Vary
FOTBAL - žáci
Česká liga žáků U 15 B: 
 Baník Sokolov, 1. FC Karl. Vary
Česká liga žáků U 14 B: 
 Baník Sokolov, 1. FC Karl. Vary
Česká liga žáků U 13 B: 
  Baník Sokolov, 1. FC Karl. Vary
Česká liga žáků U 12 B: 
 Baník Sokolov, 1. FC Karl. Vary

FOTBAL - ženy
ČFL (druhá nejvyšší soutěž): 
1. FC Karlovy Vary

HOKEJ - muži
Extraliga:
HC Energie Karlovy Vary
II. liga, sk. A:  
HC Baník Sokolov
HOKEJ - junioři
MHL (juniorská obdoba ruské 
KHL): HC Energie Karlovy Vary
Liga juniorů, sk. západ (po Ext-
ralize juniorů druhá nejvyšší juni-
orská soutěž v ČR): 
HC Energie Karlovy Vary „B“
HOKEJ - starší dorost
Extraliga, sk. západ: 
HC Energie Karlovy Vary
Liga st. dorostu, sk. západ: 
HC Energie Karlovy Vary „B“
HOKEJ - mladší dorost
Extraliga, sk. západ: 
HC Energie Karlovy Vary
Liga ml. dorostu, sk. západ: 
HC Energie Karlovy Vary „B“
HOKEJ - ženy
Divize A1 (druhá nejvyšší soutěž):           
HC Energie Karlovy Vary

BASKETBAL - muži
2. liga (třetí nejvyšší soutěž):
TJ Th ermia Karlovy Vary
BASKETBAL - kadeti
Liga (druhá nejvyšší soutěž):

 TJ Th ermia Karlovy Vary
BASKETBAL - ženy
ŽBL (nejvyšší soutěž):
BK Lokomotiva Karlovy Vary
BASKETBAL - juniorky U19
Extraliga:
BK Lokomotiva Karlovy Vary
BASKETBAL - kadetky U17
Extraliga:
 BK Lokomotiva Karlovy Vary
BASKETBAL - starší žákyně 
U15
Žákovská liga, sk. A:
 BK Lokomotiva Karlovy Vary
BASKETBAL - ml. žákyně U14
Žákovská liga, sk. A:
 BK Lokomotiva Karlovy Vary

VOLEJBAL - muži
2. liga, sk. A (třetí nejvyšší soutěž):
 VSK ISŠTE Sokolov
VOLEJBAL - junioři
1. liga, sk. A (druhá nejvyšší sou-
těž): VSK ISŠTE Sokolov
VOLEJBAL - ženy
2. liga, sk. A (třetí nejvyšší soutěž):                        
BVC Witte Chodov
VOLEJBAL - juniorky
1. liga, sk. B (druhá nejvyšší sou-
těž): VK Karlovy Vary
VOLEJBAL - kadetky
1. liga (druhá nejvyšší soutěž): 
VSK Baník Sokolov

                                   
                                    Václav Fikar

Osmnáctiletý nizozemský moto-
krosař Jeff rey Herlings vyhrál v čes-
ké Grand Prix v Lokti obě soutěžní 
jízdy ve třídě MX2, čímž si s před-
stihem zajistil titul mistra světa. Tři 
závody před koncem seriálu mis-
trovství světa už ho o světový triumf 
nikdo nemůže připravit. 

V královské třídě MX1 ovládl obě 
jízdy v  Lokti druhý muž celkové-
ho pořadí Belgičan Clement Desal-
le, jediný český jezdec mezi elitou, 
František Smola, získal devět bodů 
za 16. a 17. místo.

Grand Prix 
opět v Lokti

Na Mezinárodních hrách han-
dicapované mládeže v Brně zářili 
plavci SK Kontakt Karlovy Vary, 
kteří si domů přivezli dvacet  me-
dailí a šestatřicet osobních rekor-
dů. V  konkurenci 350 sportovců 
z  jedenácti zemí světa je tedy ni-
kdo nepřehlédl.

„Byla to taková pěkná tečka za 
dalším úspěšným sportovním ro-
kem. Všichni v Brně plavali s ob-
rovským nasazením a výborné vý-
kony přinesly velký počet osob-
ních rekordů, které udělaly ra-
dost nejen závodníkům, ale i  tre-
nérům a  dobrovolným asisten-
tům,“ uvedla trenérka Štěpánka 
Řehořková.

Plavecké části her v  bazénu 
na Kraví Hoře se utkala stovka 
chlapců a děvčat ve věku do 26 let. 

Vůbec nejúspěšnější členkou 
karlovarské výpravy byla juniorka 
Vendula Dušková, která nastou-

pila na start šesti závodů, přičemž 
ve všech získala medaile. Dvě zla-
té, dvě stříbrné a  dvě bronzové. 
Pětkrát přitom vylepšila své osob-
ní maximum.

Dalších pět cenných kovů, čtyři 
stříbrné a  jednu bronzovou, při-
dala žákyně Nicole Haberman-
nová. Také ona nastoupila do šest 
závodů, ve kterých si utvořila čty-
ři osobní rekordy. Pro tři bronzo-
vé medaile v Brně doplavala Klára 
Dvorská. K  pěti osobním rekor-
dům přidala i  ocenění za nejlep-
ší celkové zlepšení. Poslední dvě 
medaile karlovarské výpravy pak 
vybojovala Petra Flekačová, kte-
rá získala stříbro a bronz a připsa-
la si jeden osobní rekord.

Mezi kluky si nejlépe vedl Vítek 
Šašek, který ze šesti startů vytě-
žil pět osobních rekordů, dvě stří-
brné a  jednu bronzovou medaili, 
a  Kuba Voráček, který čtyřikrát 

překonal svůj osobní rekord a vy-
bojoval jednu medaili. 

Oba dva se dokonce sešli na 
bedně, a  to na prsařské stovce, 
kdy Vítek Šašek vybojoval stříbro 
a Kuba Voráček bronz. 

Pěkné osobní rekordy, i  když 
tentokrát na medaile nestačily, 
zaplavali i  žáci Vítek Poplštein 
a  Matěj Hodoval a  junioři Lukáš 
Karafi át a  David Šebek. Osob-
ní rekord si připsal také Dominik 
Zahradník, startující dosud v ne-
klasifi kované kategorii „open“.

„Každopádně jim všem pat-
ří poděkování za odvedenou prá-
ci a poděkování samozřejmě pat-
ří i  všem našim podporovatelům 
ze soukromého sektoru, a rovněž 
tak městu Karlovy Vary a  Karlo-
varskému kraji, kde náš Sportov-
ní klub Kontakt Karlovy Vary na-
chází vždy velkou podporu,“ do-
dala Štěpánka Řehořková.

Na Mezinárodních hrách handicapované 
mládeže zazářili karlovarští plavci

V  srpnu se v  Karlových Varech 
uskutečnila již 13. Karlovarská Ve-
terán Rallye. Na trase závodu, kte-
rý startoval v sobotu 3. srpna v de-
vět hodin ráno od hotelu Marttel, 
se objevila stovka aut z  let 1920 
až 1970. Veteráni se přitom před-
jížděli nejen v  Karlových Varech,  
ale i v dalších městech a obcích na 
Karlovarsku. Závodní trať je při-
vedla i do Chodova, Nejdku, Hroz-
nětína a  Nových Hamrů. Do cíle 
před Th ermalem dorazili účastní-
ci atraktivní rallye odpoledne, ko-
lona nablýskaných krasavců z dob 
minulých se pak vypravila na prů-
jezd lázeňským územím města.    

 Foto Zdeněk Trnka

Sluncem zalitá 13. Veterán Rallye

Výkup starého papíru
za 7 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

Otevřeno: 

po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w . s c h r o t t m o b i l . i n f o  

Římskokatolický kostel Sv. Jana Křtitele se stává místem kultury a setkávání. V so-
botu 31. srpna 2013 se zde bude konat večer muzikálových melodií za účasti 
M. Noskové, O. Teubera a dalších.
Ruina kostela projde v letošním roce stavebními úpravami v rámci projektu č. 302 
Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 
2013. Cílem projektu je obnovení důstojného místa pro realizaci kulturních a spo-
lečenských akcí s  důrazem na vzájemnou spolupráci, odbourávání hranic mezi 
obyvateli příhraničních obcí a na zatraktivnění oblasti z hlediska cestovního ruchu.  
Bližší informace najdete na www.marianskolazensko.org.

Muzikálové melodie v kostele Sv. Jana Křtitele ve Vysoké u Staré Vody

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

15.00  - 18.00

P R O D E J   S L E P I Č E K 
firma Dráb opět PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN  

Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý z našeho odchovu!

cena 149-170 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej v pondělí 2. září 2013

Lázně Kynžvart u fotbal. hřiště ve 13.30h.  •  Velká Hleďsebe u MÚ v 14.10 h.
Drmoul  u  MÚ v 14.30 h.  •  Tři Sekery u fotl. hřiště v 14.40 h.

Kynšperk u rest. El Paso v 14 h.  •  Cheb u prodejny Selka v 16.15 h.   
Prodej v pondělí 9. září 2013 

Nová Role restaurace U Petra ve 14.10 h.  •  Chodov u klubu Luna ve 14.40 h.
Kraslice u aut. nádr. v 15.50 h.  •  Rotava u kavárny v 17.10 h.

Prodej v neděli 15. září 2013  
Děpoltovice u obchodu v 11 h.  •  Nejdek u vlak.nadr. v 11.40 h.
Oloví u vlak. nádraží v 13.20 h.  •  Krajková u kostela v 13.40 h.

Sokolov u čerp.stanice Ono v 14.30 h.
Prodej v uterý 17. září 2013

Skalná  u fot. hřiště v 13.30 h.  •  Plesná na náměstí Svobody v 14 h.
Luby u benz.pumpy v 14.30 h,  •  Aš u vlak. nádraží Aš město v 17 h.

PŘÍPADNÉ BLIŽŠÍ INFORMACE : TEL.: 728605840, 728165166, 415740719
Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek, cena 15-22 Kč/ks.
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