
SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,
zářijové vydání Krajských lis-

tů se i tentokrát pokusí upoutat 
vaši pozornost řadou informa-
cí a zajímavostí ze života regio-
nu. Řeč bude například o tom, 
že Karlovarský kraj přispěl ob-
cím na povodňové plány a pro-
tipovodňová opatření, zájemci 
o historii hornictví by si určitě 
měli přečíst o zpřístupnění ná-
rodní kulturní památky - Do-
lu Jeroným a zapojit se můžete 
do hlasování v anketě Osobnost 
Karlovarského kraje 2013.

Kraje, obce i  soukromí pod-
nikatelé si mohou vydechnout 
– v nejbližší době se opět spus-
tí Regionální operační program 
Severozápad, což znamená, že 
žadatelům budou proplaceny 
dotace, na které dlouhou dobu 
čekají. Předpokládáme také, že 
během listopadu budou vyhlá-
šeny nové výzvy k předkládání 
projektů. Rád bych vyzval bu-
doucí příjemce dotací, aby by-
li připraveni a  sledovali infor-
mace Úřadu Regionální rady 
i Karlovarského kraje. 

V závěru bych vás chtěl infor-
movat, že nemocnice v  Karlo-
vých Varech a v Chebu získá od 
Karlovarského kraje příspěvek 
32 miliony korun, jímž bude 
moci částečně pokrýt své závaz-
ky. K tomuto kroku jsme museli 
přistoupit proto, že špatně na-
stavená úhradová vyhláška mi-
nisterstva zdravotnictví způso-
bila takové podfi nancování ne-
mocnic, které ohrožovalo jejich 
bezproblémový provoz.

       Hezké podzimní dny přeje
       váš hejtman Josef Novotný

Čerpání peněz z  obnoveného 
Regionálního operačního pro-
gramu (ROP) Severozápad v ro-
ce 2014, obnovení prací na stav-
bě rychlostní silnice R6 z Karlo-
vých Varů do Prahy nebo červ-
nové povodně a  protipovodňo-
vá opatření. To byla některá z té-
mat, o kterých se hovořilo na zá-
řijovém setkání vedení Karlovar-
ského kraje se starosty měst a ob-
cí. 

„Směrem k  Bruselu je program 
spuštěný, zatím ale projekty ne-
proplácí. Předpokládám, že k  to-
mu dojde nejpozději v  říjnu,“ in-
formoval představitele obcí ná-
městek hejtmana Petr Navrátil, 
který je zároveň předsedou Regio-
nální rady regionu soudržnosti Se-
verozápad.

Podle Navrátila by ROP, který 
byl zhruba rok a  půl pozastavený 
kvůli chybám v  projektech, mo-
hl vypsat nové výzvy pro předklá-
dání projektů zřejmě už tento mě-
síc. Má se jednat o  výzvy týkající 
se schválených Integrovaných plá-
nů rozvoje měst, které mají velká 
města nad 50 000 obyvatel (v na-
šem kraji jde jen o  Karlovy Va-
ry). V  říjnu by měl vypsat výzvy 
na projekty, které se týkají silnic 2. 
a 3. třídy a cyklostezek, v listopadu 
pak výzvy pro malé a větší obce.

„Celou situaci kolem dota-
cí komplikuje fakt, že do konce 
příštího roku musíme vyčerpat tři 
miliardy korun. Protože ROP dé-
le než rok stál, hrozí nám, že zhru-
ba jednu a půl miliardy nestihne-
me vyčerpat,“ uvedl s tím, že fak-

tury za realizované projekty bu-
dou muset být předložené do čer-
vence příštího roku. „Proto budou 
mít výhodu takové projekty, kte-
ré mají šanci tyto šibeniční termí-
ny stihnout. Co nevyčerpáme, bu-
deme muset Bruselu vrátit,“ upo-
zornil.  

Jak Navrátil řekl, vzhledem 
k okolnostem je ve hře také vari-
anta vypsání speciální výzvy pro 
obce, které budou v  přípravách 

projektů daleko a budou mít hoto-
vá výběrové řízení. „U nich bude 
jistota, že peníze z  programu vy-
čerpají a nebudeme je muset vra-
cet,“ uvedl. Jak dodal, z Karlovar-
ského a Ústeckého kraje by do RO-
Pu Severozápad mohly zamířit žá-
dosti o evropské dotace na projek-
ty v souhrnné výši kolem 15 mili-
ard korun.

Záříjové setkání vedoucích 
představitelů Karlovarského kra-

je se starosty však mělo na progra-
mu i další body. Například proble-
matiku kácení dřevin v  průjezd-
ním úseku silnice, o kterém hovo-
řila krajská radní Bohuslava Haj-
ská, Martin Havel odprezento-
val projekt digitální mapy veřejné 
správy a  Jaroslav Borka přítom-
ným vysvětlil, jak bude kraj splá-
cet svou část korekce, vyměřenou 
Evropskou komisí za chyby v RO-
Pu Severozápad, a  nakolik se ta-

to skutečnost promítne do inves-
tic Karlovarského kraje v několika 
příštích letech. 

Starosta Žlutic Václav Slavík pak 
otevřel otázku zdravotnické zá-
chranné služby v  kraji, konkrét-
ně lékařů a zákonem stanoveného 
dojezdového času, který se podle 
něj - v  případě odlehlejších míst 
v kraji - záchrance ne vždy poda-
ří dodržet.

                                    Václav Fikar

Dotace i záchranka. Vedení kraje se setkalo se starosty
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Obrazem: I takové bylo 
léto v našem kraji 

Nová atrakce v kraji se 
jmenuje Důl Jeroným
O zpřístupnění cínového Dolu Jeroným s ředitelem soko-
lovského muzea Michaelem Rundem.               více strana 4

Připomeňte si s  Krajskými listy některé z  mnoha letních 
slavností a festivalů v Karlovarském kraji...        více strana 6

Starostky a starostové na setkání s vedoucími představiteli Karlovarského kraje.                                                                                       Foto Václav Fikar

Stejně jako v Chebu, tak i v Soko-
lově a Karlových Varech bude po-
kračovat rozvoj nemocnic. V Che-
bu, kam vedla další z jeho pracov-
ních cest po Karlovarském kraji, to 
řekl hejtman Josef Novotný. 

Právě zdejší nemocnici navští-
vil hejtman jako první. Náměstek 
lékařské péče Pavel Kopecký ho 
tam informoval o záměru zachovat 
současný rozsah lékařské péče, te-
dy dosavadní obory a onkologický 
stacionář. V budoucnu by pak ne-
mocnice chtěla jednat s  pojišťov-
nami například o  možnosti rozší-

řit počet lůžek na interním oddě-
lení, protože v Chebu narostl počet 
pacientů z Mariánskolázeňska. Ge-
nerální ředitel Karlovarské krajské 
nemocnice Petr Svoboda vysvět-
lil, že se v  současnosti připravuje 
soutěž na zhotovení projektu do-
stavby nemocnice, ovšem mezitím 
bude zapotřebí vyřešit fi nancová-
ní akce. Hejtman v této souvislosti 
upozornil, že v  ROP Severozápad 
je k  dispozici pro oblast zdravot-
nictví asi 600 milionů korun, které 
se rozdělí mezi Karlovarský a Ús-
tecký kraj. „Bude tedy záležet pře-

devším na tom, jak rychle a kvalit-
ně budou mít nemocnice své pro-
jekty pro chystanou výzvu připra-
vené,“ řekl.

S  chebským starostou Pavlem 
Vanouškem a místostarostou Vla-
dimírem Hartmannem pak pro-
jednával majetkoprávní vypořá-
dání mezi Karlovarským krajem 
a  městem. Společně si také pro-
hlédli pozemky i  budovy, kte-
ré by si případně v budoucnu kraj 
a město mohly předat.

Hejtman v  Chebu také navštívil 
domovy pro seniory na Spáleniš-
ti a  na Skalce. V  Domově pro se-
niory „SPÁLENIŠTĚ“ si prohlédl 
zrekonstruované prostory, do je-
jichž přestavby investoval Karlo-
varský kraj zhruba padesát milio-
nů korun. Nyní má domov připra-
ven projekt na zateplení budovy, 
na který se bude snažit zajistit fi -
nační prostředky.

V říjnu začne se zateplením bu-
dovy, včetně opravy střechy a zho-
tovení nové fasády, v Domově pro 
seniory „SKALKA“. 

Podle ředitelky Radky Müllero-
vé by domov chtěl pokračovat i ve 
vnitřní přestavbě. V  budoucnu 
chce nabídnout dvě patra pro seni-
ory s demencí, kteří potřebují zvý-
šenou péči.                          

Počítáme s rozvojem nemocnic, 
ujistil krajský hejtman v Chebu

Dlouhou dobu se snažil Karlo-
varský kraj vyjednat letecké spoje-
ní z mezinárodního letiště v Karlo-
vých Varech nejen na Východ, ale 
také do sousedního Německa. 

Přelomový okamžik přichází prá-
vě nyní. Pokud se podaří Karlovar-
skému kraji ve spolupráci se společ-
ností Lázně Františkovy Lázně na 
podzim letošního roku uzavřít po-
třebné dohody s  německými part-
nery, první cestující poletí z Düssel-
dorfu do Karlových Varů v polovi-
ně února 2014.

Záměr vznikl během jednání 
hejtmana Josefa Novotného s gene-
rálním ředitelem společnosti Lázně 
Františkovy Lázně Josefem Ciglan-
ským na veletrhu cestovního ruchu 
v Berlíně. 

„Společně jsme diskutovali o mož-
nosti posílit klientelu našich lázní, 
které se v důsledku změn úhrad lá-
zeňské péče potýkají s odlivem do-
mácích hostů. Letiště v Düsseldor-
fu, odkud by se mohli dopravovat 
lázeňští hosté z celé oblasti Porúří, 
nám doporučili jako nejvhodněj-
ší odborníci z karlovarského letiště. 
Zájem zapojit se do projektu vyjád-
řily kromě Lázní Františkovy Lázně 
také lázeňská zařízení z Jáchymova, 
karlovarský Imperial a  další hotely 
krajského města nebo lázeňské do-
my z Mariánských Lázní,“ uvedl Jo-
sef Novotný.

V  první fázi by se jednalo o  šest 
jarních charterových letů v období 
od února do konce dubna, na kte-
ré by navázalo dalších šest podzim-
ních letů od konce srpna do konce 
října. „Jednání se chýlí ke konci, vy-
vrcholit by měla podpisem smlou-
vy s  německou cestovní kancelá-
ří EuroMed, jež by se stala jedním 
z partnerů záměru. Podle plánu by 
měli mít cestující k  dispozici v  le-
tadle 148 míst, cena letenky se bu-
de pohybovat okolo 198 euro,“ vy-
světlil Josef Ciglanský. Lety by měla 
provozovat letecká společnost Ger-
mania. 

Uskutečnění záměru by význam-
ně zviditelnilo naše lázeňská zaří-
zení a navazující služby, zároveň by 
znamenalo posílení pozice meziná-
rodního letiště v Karlových Varech 
mezi ostatními podobně velkými 
letišti v ČR. „Lázeňští hosté i turisté 
z Porúří by tak pohodlně mohli při-
cestovat do našeho regionu, využít 
pestré nabídky našich lázní a sezná-
mit se s krásami kraje. Věřím, že řa-
da z nich by se k nám ráda vracela 
opakovaně,“ uzavřel hejtman.

Karlovarský kraj zahájí lety
z Düsseldorfu do K. Varů

Starosta Chebu Pavel Vanoušek (vlevo), místostarosta Vladi-
mír Hartmann a hejtman Josef Novotný spolu hovoří o majet-
koprávním vypořádání mezi Karlovarským krajem a  městem 
Cheb.                                                                                                    Foto KÚ 

krajske_listy_2013_09.indd   1 9.10.2013   16:56:15



strana 2z regionu

HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Dobrý deň,
prosím vás, prečo tu máte také hrozné cesty a chodníky? Horšie to 
už je asi iba na Ukrajine a vo vojnových zónach sveta. Som zo Slo-
venska, bol som už vo viacerých krajinách sveta (žil som tam a pra-
coval). Tak ako si tu rozbíjam svoje auto, to som zažil iba na Ukraji-
ne. Tam je jamy aspoň vidieť. Tu však nemáte jamy, ale nerovnosti, 
ktoré je takmer nemožné vidieť. Kedy sa to zmení? Zmení sa to vô-
bec? Ďakujem, Michal Slanina 

Vážený pane Slanino,
z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, o jaké silnice se konkrétně jedná. 
Pokud jde o silnice I. třídy, tak za ty nezodpovídáme my, ale stát. O je-
jich správu a údržbu se konkrétně stará Ředitelství silnic a dálnic ČR 
a Karlovarský kraj nemá žádné kompetence ani rozhodovací pravo-
moci k tomu, aby určoval, které opravy se mají realizovat.
Pokud se jedná o silnice II. a III. třídy, za které zodpovídáme, tak jsem 
si vědom toho, že řada z nich je v nevyhovujícím či dokonce havarij-
ním stavu. Stížnosti nazlobených řidičů jsou proto zcela oprávněné. 
Ačkoliv bychom velmi rádi provedli všechny potřebné opravy, jsme 
limitováni nedostatkem fi nančních prostředků. Silnice II. a  III. třídy 
jsme převzali od státu před více jak deseti lety bez toho, aniž bychom 
dostali přidáno na jejich správu a údržbu. Nutno podotknout, že již 
tenkrát byly silnice v dosti zanedbaném stavu. V napjatém rozpočtu 
Karlovarského kraje se pak jen stěží hledají volné fi nanční prostřed-
ky na potřebné investice. I přesto se však snažíme opravy postupně 
realizovat, a to s ohledem na celkový stav krajské silniční sítě a na do-
pravní význam jednotlivých úseků.
V této souvislosti bych Vás rád informoval o tom, že v  letošním ro-
ce Karlovarský kraj vloží do oprav, rekonstrukcí a údržby silnic přes 
315 milionů korun. V nedávné době jsme rovněž schválili příspěvek 
ve výši 10 milionů korun na opravy silnic po zimě a po povodních. 
Věřím tedy, že se díky těmto investicím dopravní situace v Karlovar-
ském kraji zlepší.

1. Návrh v kategorii Osobnost v oblasti kultury a služeb veřej-

nosti: Cenu může získat každý občan kraje, který výrazně napomáhá rozvo-
ji vědy, kultury a neziskového sektoru v regionu v jakémkoliv profesním obo-
ru - lékař, zdravotní sestra, pedagog, novinář, hudebník, spisovatel, pracovník 
v oblasti sociálních služeb či dobrovolnictví a další.

Důvod nominace

2. Návrh v kategorii Osobnost v oblasti podnikání: Cenu může zís-
kat každý občan, který se významně podílí na rozvoji podnikatelského pro-
středí v Karlovarském kraji.

Důvod nominace

3. Návrh v kategorii Zvláštní cena za mimořádný přínos Karlo-

varskému kraji: Cenu může získat každý občan i mimo region, který se 
mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj kraje, šíří jeho dobré jméno u nás 
i v zahraničí, pomáhá svým spoluobčanům, či jíiným způsobem pozitivně 
ovlivňuje dění v kraji.

Důvod nominace

Karlovarský kraj vyhlašuje 9. roč-
ník ankety Osobnost kraje za rok 
2013 v kategoriích Osobnost v oblas-
ti kultury a služeb veřejnosti, Osob-
nost v  oblasti podnikání a  Zvláštní 
cena za mimořádný přínos kraji.

Finalisté budou vybráni odbornou 
komisí na základě vašich návrhů. Bě-
hem fi nálového večera 5. prosince 

2013 budou vyhlášeny tři vítězné no-
minace v  každé kategorii. Své návr-
hy zasílejte na vystřiženém anketním 
lístku do 15. listopadu 2013 na adre-
su Krajský úřad Karlovarského kraje, 
odbor kanceláře hejtmana, Závod-
ní 353/88, 360 21 Karlovy Vary nebo 
použijte elektronický anketní lístek 
na www.kr-karlovarsky.cz.



Osobnost Karlovarského kraje

 Čtvrt milionu pro Velichov nebo 
Nové Hamry na zřízení bezdráto-
vého rozhlasu a  další statisíce pro 
dalších jedenáct obcí. 

Rovným milionem korun pomů-
že Karlovarský kraj třinácti obcím 
v regionu, které se stále častěji po-
týkají s velkou vodou, na protipo-
vodňová opatření.

Například v Novém Sedle tak bu-
dou moci zrealizovat digitální po-
vodňový plán, povodňové plány 

z krajských peněz pořídí také tře-
ba Horní Slavkov, Lázně Kynžvart 
a obec Valy. 

„V  rámci tohoto dotačního titu-
lu lze žádat o  příspěvek až 80 % 
nákladů na jedno opatření, maxi-
málně však čtvrt milionu korun 
pro jednoho žadatele. Obce žádaly 
o peníze na protipovodňové plány, 
bezdrátový rozhlas či varovný sys-
tém,“ upřesnil radní pro oblast ži-
votního prostředí Václav Jakubík.

Kraj pomůže městům a obcím 
s opatřeními proti velké vodě

Jak je již všeobecně známo, ve 
dnech 25. 10. a 26. 10. 2013 proběh-
nou volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR. Protože se jed-
ná o mimořádné volby, jsou všech-
ny lhůty pro přípravu a  vykonání 
voleb zkráceny. 

S ředitelem Krajského úřadu Kar-
lovarského kraje Romanem Ro-
kůskem jsme probrali, na co by vo-
liči v  souvislosti s  volbami neměli 
zapomenout. 

Jak je to s voličským průkazem? 
Volit do Sněmovny Parlamentu 

ČR lze i  prostřednictvím voličské-
ho průkazu. Na voličský průkaz lze 
volit v  kterékoli volební místnosti 
v rámci celé ČR nebo na zastupitel-
ských úřadech ČR v cizině. 

Voličské průkazy vydává každý 
obecní úřad podle místa trvalého 
pobytu voliče, protože vydání vo-
ličského průkazu musí pozname-
nat do stálého seznamu voličů, kte-
rý vede.

Kdy může volič požádat o volič-
ský průkaz a kdy mu bude vydán?

Volič může požádat o vydání vo-
ličského průkazu ode dne vyhlášení 
voleb, čili od 28. 8. 2013, a to osob-
ně, do okamžiku uzavření stálého 
seznamu, což je do 23. 10. 2013, ne-
bo podáním doručeným nejpozdě-
ji do 18. 10. 2013. Toto podání mu-
sí být v  listinné podobě opatřené 
úředně ověřeným podpisem voli-
če nebo v elektronické podobě po-
depsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo v elektronic-
ké podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky. Obecní úřady za-
čnou vydávat nebo rozesílat volič-
ské průkazy žadatelům nejdříve 10. 
10. 2013.

Co potřebuje volič, aby mohl vo-
lit?

Volič musí ve volební místnos-
ti nejprve volební komisi předložit 
platný občanský průkaz nebo plat-
ný cestovní doklad, čímž prokazuje 
svoji totožnost a státní příslušnost. 

Pokud volič nebude zapsán v  se-
znamu voličů, musí prokázat opráv-

něnost volby v  příslušném voleb-
ním okrsku. Toto se prokazuje plat-
ným občanským průkazem nebo 
potvrzením o změně údaje o místě 
trvalého pobytu, které občan obdrží 
při přestěhování, případně si infor-
maci o  správném údaji o  místě tr-
valého pobytu ověří volební komi-
se prostřednictvím obecního úřadu 
v evidenci obyvatel.

Musí mít volič s sebou již upra-
vené hlasovací lístky?

Nikoli. Hlasovací lístky obdrží vo-
lič nejpozději 24. 10. 2013 na adresu 
trvalého pobytu. Kdyby se nepoda-
řilo voliči hlasovací lístky z jakého-
koli důvodu doručit, obdrží ve vo-
lební místnosti od okrskové volební 
komise kompletní novou sadu hla-
sovacích lístků. 

Z  této sady si pak v  prostoru za 
zástěnou vybere jeden hlasovací 
lístek určený politické straně, po-
litickému hnutí nebo jejich koalici 
a provede případnou úpravu hlaso-
vacího lístku.

Jak probíhá tedy vlastní akt hla-
sování?

V  prostoru určeném pro úpra-
vu hlasovacích lístků vloží volič do 
úřední obálky 1 hlasovací lístek. 
Na hlasovacím lístku, který vklá-
dá do úřední obálky, může přitom 
zakroužkováním pořadového čís-
la nejvýš u 4 kandidátů, uvedených 
na témže hlasovacím lístku, vyzna-
čit, kterému z kandidátů dává před-
nost. Jiné písemné úpravy hlasova-
cího lístku nemají na posuzování 
hlasovacího lístku vliv.

Musím zakroužkovat všechny 4 
kandidáty, kterým dávám před-
nost?

Nikoli, volič může zakroužkovat 
maximálně 4 kandidáty, respektive 
pořadová čísla u kandidátů. To zna-
mená, že nemusí kroužkovat niko-
ho nebo pouze jednoho atd.

To znamená, že pokud budu dá-
vat přednostní hlas, tak kandidá-
tům od čísla 5?

Nikoli, zakroužkováním dávám 
přednostní hlasy i  kandidátům na 
prvních čtyřech místech, pokud ne-
chci, aby mého kandidáta přeskočil 
jiný z kandidátní listiny.

Ředitel krajského úřadu informuje:
               Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Roman Rokůsek

Dvě učebny s  hernami, září-
cí novotou, budou už brzy vy-
užívat žáci Základní školy prak-
tické a ZŠ speciální Ostrov. Re-
konstrukci nechal provést Kar-
lovarský kraj za 1,7 milionu ko-
run. Opravy budou pokračo-
vat další etapou i  v  příštím ro-
ce. Nově přestavěné prostory 
potřebují především žáci s růz-
ným stupněm kombinovaného 
postižení. Z 55 žáků ZŠ praktic-
ké a ZŠ speciální chodí ti s těž-
ším postižením do dvou tříd. 
„Na obě učebny navazují herny, 
jedna z nich je určená pro rela-
xaci a odreagování, druhá může 
sloužit i  jako kuchyňka, kde se 
děti naučí připravovat jednodu-
chá jídla,“ uvedla ředitelka ško-
ly Pavlína Zapletalová.

Práce na rekonstrukci uče-
ben a  sociálního zařízení zača-
ly na konci června. „Byl jsem 
se tady podívat, když byly pro-
story v  původním, velmi špat-
ném stavu. Je neuvěřitelné, jak 
se učebny za dva měsíce promě-
nily,“ chválil změnu náměstek 
hejtmana Václav Sloup.

V  investicích do oprav ško-
ly chce kraj nadále pokračovat. 
„Předpokládáme, že by se za 
zhruba 1,5 milionu korun opra-
vilo druhé patro školy,“ upřes-
nil náměstek hejtmana Martin 
Havel. Ke zvelebení areálu školy 
chce přispět i město Ostrov, kte-
ré u školy vybuduje nové hřiště.

Učebny školy 
jsou opravené

Delegace Karlovarského kraje v čele s náměstkem hejtmana Jaro-

slavem Borkou odcestovala na pozvání odboru vzdělávání měs-

ta Moskvy do ruské metropole. V rámci pracovní návštěvy čeka-

lo krajskou delegaci několik jedání s  vedoucími odborů magis-

trátu města Moskvy a Moskevské oblasti. Kromě toho se zástupci 

Karlovarského kraje zúčastnili zasedání Celoměstské pedagogic-

ké rady. Nechyběly prohlídky škol, státní knihovny, geologické-

ho muzea, zoologické zahrady či přírodního komplexu „Caricino“.

Jedná se o  dvaadvacet tisíc par-
cel v kraji, které vlastní 4 800 osob 
a  subjektů a  na nichž se rozpínají 
invazní rostliny, zejména pak bol-
ševník. Připrava na válku s invazní-
mi rostlinami byla časově i organi-
začně náročná, nyní však unikátní 
projekt likvidace invazních rostlin 
v Karlovarském kraji směřuje do zá-
věrečné fáze. Kraj je připraven k bo-
ji, který potrvá do konce roku 2015. 
Jeho cílem je radikální omezení vý-
skytu bolševníku, křídlatek a netý-
kavky v regionu, což si vyžádá 160 
milionů korun, 

„Abychom mohli k  likvidaci při-
stoupit, museli jsme uspět v dotač-
ním řízení a získat souhlas majitelů 
všech dotčených pozemků,“ připo-
mněl krajský hejtman Josef Novot-
ný s tím, že válka s invazními rost-
linami se bude odehrávat na ploše 
o rozloze 66 kilometrů čtverečních.

„Nikdo si v  členských státech 
unie netroufl  až takhle daleko. Mu-
sím říct, že příprava tohoto nároč-
ného projektu se potýkala s  celou 
řadou administrativních těžkostí, 
a  proto je důležité, že si po celou 
složitou dobu udržel podporu Kar-
lovarského kraje,“ poděkoval euro-
poslanec Pavel Poc.

Proč k podobné akci, která je uni-
kátní i  v  rámci Evropské unie, do-
jde právě v Karlovarském kraji? Jak 
jsme již informovali, nepůvod-
ní a rozpínavé rostliny v současné 
době zamořují tři až pět procent 
území regionu. Karlovarský kraj 
je tak nejvíce zasaženým regionem 
v Česku invazními rostlinami.  

„Jedná se zejména o  bolševník 

velkolepý, všechny tři druhy kří-
dlatek a netýkavku žláznatou. Uve-
dené rostliny se v  krajině rych-
le šíří a  kromě toho, že vytlaču-
jí původní druhy rostlin a  snižu-
jí biodiverzitu, představují napří-
klad, v  případě bolševníku, i  ne-
malé zdravotní riziko pro obyva-
tele a  návštěvníky kraje,“ uvedla 
Lenka Pocová z  Agentury projek-
tového a dotačního managementu 
Karlovarského kraje, která unikát-
ní projekt připravuje.

Podle Václava Jakubíka, krajské-
ho radního pro oblast životního 
prostředí, budou při likvidaci in-
vazních rostlin použité jak chemic-
ké prostředky, tak mechanické (se-
kání). „Kde půjde bolševník likvi-
dovat chemicky, tam bychom ho 
měli omezit na pouhých patnáct 
procent současného stavu. Kde bu-

deme likvidovat ručně, například 
v povodích, předpokládáme pokles 
jeho stavu na čtyřicet procent,“ ře-
kl s tím, že účelem je omezit výskyt 
zmíněných rostlin o 60 až 85 pro-
cent v závislosti na použité metodi-
ce a rostlině. „Pokud se ke krajské-
mu úsilí následně přidají i vlastníci 
pozemků a budou pozemky zbave-
né bolševníku udržovat, měl by se 
jeho výskyt snížit až o 85 procent,“ 
dodal.

Rozpínavý nepřítel bolševník, kte-
rý v přírodě často přerůstá původ-
ní druhy rostlin, až je zcela připraví 
o jejich původní prostor, k nám do-
razil v 19. století z Ruska. Na Vídeň-
ském kongresu v roce 1815 měl rus-
ký car Alexandr I. předat několik 
semen bolševníku knížeti Metterni-
chovi, který je nechal vysadit v par-
ku zámku Kynžvart.      Václav Fikar

Válka s bolševníkem začala

Zástupci Karlovarského 
kraje navštívili Moskvu

Likvidace invazních rostlin v Karlovarském kraji začala. Jak ukazu-

je náš snímek, porosty bolševníku jsou likvidovány i ručně. 

Každoročně  Karlovarský kraj 
přispívá na zlepšování kvality ly-
žařských běžeckých tras, které 
jsou důležité z pohledu zimního 
turistického ruchu, stejně jako na 
budování nových úseků. Letos na 
tuto formu podpory vyčlenil 825 
tisíc korun, které rozdělí mezi de-
set žadatelů, pakliže návrh schvá-
lí krajské zastupitelstvo.

Podle návrhu by třicet tisíc mě-
la získat obec Nové Hamry na 
údržbu části Krušnohorské lyžař-
ské magistrály a  lyžařských tratí 
v okolí obce. Stejně vysokou část-
ku získá Horní Blatná. Celkem 
25 tisíc korun připadne Březové, 
která se stará o  třicet kilometrů 
běžeckých tras. 

Město Boží Dar, které se sta-
rá o 75 kilometrů běžeckých tra-
tí, dostane příspěvek ve výši 200 
tisíc korun. Mariánské Lázně 145 
tisíc  a Abertamy 110 tisíc korun. 

Podpora ve výši 100 tisíc korun 
je určena také pro lyžařský klub 
Slovan Karlovy Vary, který se sta-
rá o údržbu běžeckých tratí v are-
álu Jahodovka s  napojením na 
Krušnohorskou lyžařskou magis-
trálu. Biatlonový klub z Jáchymo-
va může očekávat 45 tisíc korun, 
město Jáchymov 100 tisíc korun 
a Pernink 40 tisíc korun.

V  sezóně 2013-2014 bude 
v  kraji upravováno celkem 304 
kilometrů tras. To je o  šest ki-
lometrů více než v  předchozím 
zimním období, kdy mohli lyža-
ři využít 298 kilometrů uprave-
ných tras.

Přes 800 tisíc korun na 
údržbu běžeckých tratí
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Karlovarský kraj si jeho ná-
vštěvníci spojují s  tradicí lá-
zeňství a  s  blahodárnými účin-
ky minerálních pramenů. Lá-
zeňství a navazující služby pro-
to znamenají pro naše obyvate-
le tisíce pracovních míst. Náš 
region ale bezesporu nabízí ta-
ké pestrou škálu dalších mož-
ností kulturního i  sportovního 
vyžití. A  právě lázeňství a  ces-
tovní ruch byly tématem rozho-
voru s uvolněným zastupitelem 
pro oblast lázeňství, cestovního 
ruchu a vnějších vztahů Edmun-
dem Janischem.

Jak lze dál pracovat na přílivu tu-
ristů a  lázeňských hostů do kraje 
a tím ovlivnit i zaměstnanost v té-
to oblasti?

Specifi kem cestovního ruchu, kte-
rý je pro Karlovarský kraj už po sta-
letí tradiční a typickou aktivitou,  je 
jeho vysoká mezioborová prováza-
nost, především v  oblasti ubytova-
cích, stravovacích,  všech druhů do-
pravních a  tzv. doprovodných slu-
žeb, v našem regionu navíc výrazně 
propojených s  lázeňstvím, tj. zdra-
votnictvím a prací nižšího i vyššího 
zdravotnického personálu. 

Pod pojmem doprovodné služby 
lze chápat jak práci lidí v cestovních 
kancelářích, tak práci průvodců, ale 
také práci občanů našeho kraje v ob-
chodech, infocentrech, kulturních 
střediscích, muzeích, galeriích a pa-
mátkách ve všeobecnosti atd. 

Rozhodně do této skupiny služeb 
můžeme zahrnout tak různorodé 
činnosti, jakými jsou na jedné straně 
např. výroba suvenýrů, obsluha ly-
žařských vleků, práce horské služby, 
ale také např. práce cizinecké policie 
nebo provozování půjčovny spor-
tovních potřeb i autopůjčovny, rov-
něž tak prodej léčiv, nebo údržba lá-
zeňských parků a zahradnické služby 
na straně druhé. 

Stejně  daleko jsou svou nápl-
ní od sebe např. prádelny a  kadeř-
nické služby, ale je to tak – cestovní 

ruch uživí oba druhy fi rem. Nepří-
mo je na cestovním ruchu závislá ta-
ké např. oblast reklamy, ale nemen-
ší měrou  i  rozsah objednávek  po-
travinářských produktů,  prodej ty-
pických regionálních potravin a od-
byt regionálních výrobků. 

Naopak odvětví cestovního ruchu 
vytváří společenskou poptávku, na-
příklad v odborném školství, ale ta-
ké v  oblasti stavebnictví, řemesel, 
údržby silnic, nebo protahování ly-
žařských tratí a udržování sjízdnosti 
cyklotras a cyklostezek, stejně tak ja-
ko ve sféře ochrany památek i příro-
dy. Na cestovním ruchu je pak nepří-
mo závislá i značná část oblasti kul-
tury. 

Umíme potenciál našeho kraje 
naplno využít?

Lázeňské domy, hotely a  zařízení 
to bezesporu díky letité tradici umě-
jí dokonale, navíc přicházejí se stá-
le novými nápady, jak přilákat no-
vé hosty. Měli bychom si uvědomit, 
že díky turistům máme, a snad i na-
še děti budou mít, práci v místě byd-
liště a jeho okolí a nemusíme své do-
savadní domovy pod tlakem neza-
městnanosti opouštět.

V  poslední době lidé vyhledáva-
jí adrenalinové zážitky, putují za 
církevní turistikou, o masové obli-
bě cyklistiky nebo vodáckého spor-
tu ani nemluvě… Je na to náš kraj 
připraven?

Určitě, jen stručně připome-
nu adrenalinový areál na Plešiv-
ci v  Krušných horách, mariánsko-
lázeňské lanové centrum, malí i vel-
cí závodníci rozhodně ocení moto-
károvou dráhu Kartarena Ypsilonka 
v Chebu. 

Vyznavače církevní turistiky by si 
rozhodně neměli nechat ujít román-
ský relikviář sv. Maura, národní kul-
turní památku uloženou na zám-
ku v  Bečově, klášter premonstrátů 
v Teplé, v jehož areálu je druhá nej-
větší historická knihovna v Čechách, 
nebo Posvátný okrsek Ostrov, které-

mu dominuje Einsiedelnská kaple.
Cyklistům je určitě notoricky zná-

má páteřní Cyklostezka Ohře, po 
dokončení stavby úseku z Chebu do 
Chocovic bude „sjízdná“ až do Kar-
lových Varů. Za zmínku také sto-
jí to, že Karlovarský kraj za posled-
ních pět let vložil 4 miliony korun do 
budování a údržby lyžařských běžec-
kých tras. Snažíme se zpříjemnit vo-
dákům putování po Ohři – přispěli 
jsme na rekonstrukci nebezpečného 
jezu v  Tuhnicích, na bezpečnostní 
prvky jezu v Radošově i vodácké ma-
py Ohře. Další inspiraci najdou zá-
jemci na krajském portálu Živý kraj, 
který nabízí všechno, co v našem re-
gionu můžete vidět a zažít.

A  jak nahlíží na tutéž proble-
matiku Oleg Kalaš, krajský rad-
ní pro oblast kultury a  památ-
kové péče?

Co by pro náš kraj znamenal zá-
pis na seznam UNESCO?

Západočeský lázeňský trojúhel-
ník i hornické památky Krušnohoří 
mají unikátní příležitost stát se dal-
šími ze světově uznávaných a zvlášť 
chráněných kulturních statků. Zvy-
šuje to prestiž těchto oblastí i atrak-
tivitu Karlovarského kraje pro jeho 
návštěvníky. 

Věříme, že se nám vyplatí dlouho-
leté úsilí o zápis na Seznam světové-
ho kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO a  společně s  našimi part-
nery ho završíme tím, že se připojí-
me k dalším českým regionům, které 
už na seznamu fi gurují.

V případě našich lázeňských měst 
se jako nejvhodnější ukázala mož-
nost spojení jednotlivých evrop-
ských lázeňských lokalit do přeshra-
niční sériové nominace. Bylo dohod-
nuto, že  bude realizována nadná-
rodní sériová nominace,  zatím s ná-
zvem „Významné evropské lázně 19. 
století“. Termín pro předložení no-
minační dokumentace Výboru svě-
tového dědictví v  Paříži byl zatím 
stanoven na rok 2015.

Do projektu „Hornická kultur-
ní krajina Krušnohoří“ se na saské 
straně zapojilo 44 míst se zhruba 500 
historickými objekty. Na české stra-
ně je doplňuje dalších devět  objek-
tů. Ty se nacházejí v Krupce, Měděn-
ci, Jáchymově, Horní Blatné, Aberta-
mech a Božím Daru. Nominační do-
kumentace by měla být předložena 
v únoru 2014.

Dalším magnetem pro milovní-
ky historie hornictví může být zpří-
stupnění Dolu Jeroným, národní 
kulturní památky v  Čisté u  Krás-
na…

Na stránkách zářijových Krajských 
listů o  tom podrobně hovoří ředitel 
sokolovského muzea Michael Rund. 
My jsme velice rádi, že se už teď na 
podzim podaří zpřístupnit první část 
dolu Jeroným pro naše obyvatele, 
ale i turisty, kteří se zajímají o histo-
rii dobývání rud. Proto Karlovarský 
kraj poskytl Muzeu Sokolov fi nanč-
ní příspěvek ve výši 400 tisíc korun, 
což umožnilo upravit vstup do této 
technické památky. Do budoucna 
bychom byli rádi, kdyby se podařilo 
otevřít větší část dolu. 

Může Karlovarský kraj ovlivnit 
vznik pracovních míst také pro-
střednictvím obnovy památkových 
budov?

Bezesporu, například letos šlo na 
obnovu památek pět a  půl milio-
nu korun. Příspěvky jsme se snaži-
li rozdělit tak, aby se s rekonstrukce-
mi a  opravami mohlo začít co nej-
dříve. Tím, že příspěvky udělujeme 
každoročně, mohou vlastníci těchto 
objektů žádat i opakovaně, například 
o podporu v další etapě prací. 

Samozřejmě se potýkáme se znač-
ným převisem žádostí, ale na jejich 
pokrytí krajský rozpočet v  této ob-
lasti nestačí. Peníze šly v  tomto ro-
ce mimo jiné na rekonstrukci čás-
ti Horního hradu, kostela sv. Miku-
láše v  Chebu nebo na opravu stře-
chy zámeckého hospodářského dvo-
ra v Lázních Kynžvart.

Cestovní ruch. Pro náš kraj
klíčové odvětví ekonomiky

Oleg Kalaš

STRUČNĚ Z REGIONU

  Dne 26. září se v prostorách Střední zdravotnic-
ké školy a vyšší odborné školy v Chebu (Hradební 
ul.) a na Krajince uskuteční den zdravotnické osvě-
ty s názvem „Cesta za zdravím“. První ročník toho-
to projektu si klade za cíl seznámit nejširší veřejnost 

s možnostmi péče o vlastní zdraví. Přesný celoden-
ní program naleznete na webových stránkách školy 
http://szs.szsavoscheb.cz/. Vstup je zdarma. 

 V úterý 24. září od 17 hodin se v Alžbětiných láz-

ních uskuteční veřejná debata o rozvoji města Karlo-
vy Vary. Vedení města chce prostřednictvím veřej-
ného fóra získat zpětnou vazbu k rozvoji města, pro-
to bude mít široká veřejnost i zástupci veřejné správy 
prostor pro vyjádření se k jakémukoli tématu.

Máte zájem poskytnout pomoc 
a podporu opuštěnému dítěti? Nebo-
jíte se spolupráce s  odborníky? Byli 
byste ochotni se odborně vzdělávat? 
Tak právě vy máte šanci stát se pěs-
touny, a  to i  na přechodnou dobu, 
a  poskytnout náhradní rodinu dě-
tem, které potřebují vaši péči a lásku. 

Pěstounská péče je vedle osvojení 
další formou náhradní rodinné pé-
če. Je určena dětem, které ne vlast-
ní vinou nemohou vyrůstat v rodině. 
Jedná se tedy o službu (pomoc) dítě-
ti, která je i  fi nančně podporovaná 
státem. Pěstoun o dítě pečuje osobně 
a při péči o něj také vykonává přimě-
řeně práva a povinnosti rodičů. Zá-
konnými zástupci dítěte však zůstá-

vají biologičtí rodiče. Podrobnější in-
formace lze získat na:

www.pestounskapecevkk.cz
Případně se můžete obrátit na so-

ciální pracovnici úřadu obce s  roz-
šířenou působností dle místa vaše-
ho trvalého bydliště. V  našem kraji 
se jedná o městské úřady v Marián-
ských Lázních, Chebu, Aši, Sokolově, 
Kraslicích, Ostrově a Magistrát měs-
ta Karlovy Vary. Také je možné kon-
taktovat přímo pracovnice krajského 
úřadu, odboru sociálních věcí, které 
vykonávají agendu náhradní rodinné 
péče, tel.: 354 222 425, 354 222 592, 
a to po celý týden v době od 8.00 hod 
– 15.00 hod., v pondělí a středu až do 
17.00 hod.

Hledáme náhradní rodiny

POZVÁNKA

Ve středu 25. září od 16 hodin  
proběhne již třetí neformální se-
tkání na téma náhradní rodin-
né péče v Karlovarském kraji. Ak-
ce se uskuteční na adrese Závodu 
míru 122, Karlovy Vary-Stará Role. 
Tentokrát bude hlavním tématem 
PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Během 
dvouhodinového setkání se dozví-

te základní informace o  tomto ty-
pu náhradní rodinné péče, zjistí-
te, jaké jsou rozdíly oproti osvojení 
a s praktickými zkušenostmi se po-
dělí lektorka příprav pěstounů Bc. 
Jana Lexová, která sama vychovává 
dítě v pěstounské péči a dlouhodo-
bě pracuje v  Asociaci náhradních 
rodin ČR.
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NABÍZÍME LÉČBU PRO
DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ PACIENTY
(také pro pacienty po operacích, kdy je potřebná 
rehabilitace a pacienty trpících syndromem
demence) v léčebně s národní akreditací kvality 
v Dolním Rychnově - v Domě ošetřovatelské péče

PACIENTYACIENTY

 24h lékařská a 
ošetřovatelská péče

 rehabilitace v tělocvičně 
 i na pokoji
 bazální sitmulace v 

ošetřovatelské péči 
(masážní a rehabilitační 
techniky)

 psychoterapie, paliativní 
péče, zajištění duchovní 
péče

 aktivizační techniky 
(trénink paměti, 
arteterapie, muzikoterapie, atd.)

 snoezelen - relaxační multismyslová místnost
 velká zahrada s fontánou a altánem, kulturní akce

ě 

íí  

pie attatdddddd )))))

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

Edmund Janisch (vlevo) 

Karlovarský kraj spolu se svými 
středními školami naváže na tra-
dici každoročních výstav středních 
škol a uspořádá podzimní přehlíd-
ku možností středního vzdělávání 
v regionu.

Aby přehlídku mohlo navštívit co 
nejvíce žáků základních škol, usku-
teční se tato akce ve všech třech ně-
kdejších okresech kraje. 

Jako první se přehlídka bude ko-
nat 11.–12. října v Ostrově (garan-
tem bude SPŠ Ostrov), další pro-
běhne ve dnech 25.–26. října v So-
kolově (garantem je ISŠTE Soko-
lov) a poslední přehlídka se usku-

teční dne 7. listopadu v  Chebu 
(garantem je ISŠ Cheb).

„Tato přehlídka by měla pomo-
ci žákům, kteří budou končit po-
vinnou školní docházku, při výbě-
ru oboru vzdělání v některé střední 
škole. Mnohé střední školy nabízejí 
celou řadu oborů vzdělání a někdy 
se v nabídce žáci či rodiče hůře ori-
entují. Tady mohou žáci ZŠ získat 
bližší informace nejen o  podmín-
kách vyučování, ale také o průběhu 
odborných praxí či odborném vý-
cviku nebo o možnostech profesní-
ho uplatnění,“  vysvětlil náměstek 
hejtmana Václav Sloup.

V kraji se uskuteční 
přehlídka středních škol

krajske_listy_2013_09.indd   3 9.10.2013   16:58:53
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V  těchto dnech byla veřejnosti 

zpřístupněna část unikátního cí-

nového Dolu Jeroným ze 16. stole-

tí. Sešel jsem se proto s ředitelem 

Muzea Sokolov, p. o. Karlovarské-

ho kraje, Michaelem Rundem, aby 

tuto kulturní památku v  Slavkov-

ském lese blíže představil…      

„Národní kulturní památka Důl 
Jeroným je unikátní památkou 
hornické kultury našeho regionu 
a  dovednosti našich předchůdců. 
V  důlních prostorách z  poloviny 
16. století jsou zachovány komo-
ry, chodbice a odpočívadla. V do-
le jsou desítky metrů čtverečních 
chodeb a komor, kde je krásně vi-
dět práce želízkem i  ranně novo-
věká metoda sázení ohněm, kdy 
oheň narušil horninu, z  níž pak 
horníci získávali cín.“

Kolik práce je za otevřením čás-
ti dolu pro veřejnost?

Na zpřístupnění prozatím jedné 
ze dvou části dolu, tzv. horního Je-
ronýmu u Krásna, jsme intenzivně 
pracovali několik posledních let.  

Vloni jsme dostali 120 tisíc ko-
run od Nadace Georgia Agricoly 
RSL a letos 400 tisíc korun od Kar-
lovarského kraje, které jsme pou-
žili na úpravu dolu. Zvyšovali jsme 
průchozí profi l, udělali schůd-
ky, zábradlí, vyčistili jsme chodby 
od nánosů. A třináctého září jsme 
měli kolaudaci. Zatím nám ale 
chybí zázemí s  parkovištěm, kte-
ré bychom rádi vybudovali před 
vstupem do dolu s přispěním do-
tačních peněz. 

Pokud si lidé chtějí podzemí 
dolu prohlédnout, jak teď mají 
postupovat?

Do dolu budeme vodit zájem-
ce do poloviny října, pak znovu až 
na jaře. Vypsali jsme termíny, na 
které se lidé mohou přihlásit. Od 
nás obdrží pokyny, vybavíme je ta-
ké přilbou a světlem. Doporučuje-
me takové oblečení, které případ-
ně mohou umazat, a pevnou obuv 
nebo gumovky. Zájemci se pak se-
jdou v Hornickém muzeu v Krás-
ně, kde je čeká teoretická část. Od-
tud se pak po vlastní ose přesunou 
do zhruba osm kilometrů vzdále-
ného dolu.

Uvažujete také o  zpřístupnění 
druhé části dolu?

Ano, protože také ona je zajíma-
vá. Konkrétně jsou v ní například 
podzemní jezírka nebo tzv. my-
ší díra. Do budoucna chceme obě 
části propojit buď překopem ne-
bo jinou cestou. Víme, že důl bude 
pro turisty zajímavý. Zatím bude 
přístupný jen nárazově, jak jsem 
uvedl, ale do budoucna ho chce-
me otevřít v  rámci sezony. Tak, 
aby se Důl Jeroným mohl stát jed-
nou z  vlajkových lodí Česko-Ba-
vorského Geoparku. To je jak na-
ším cílem, tak cílem všech organi-
zací a spolků, se kterými spolupra-
cujeme.

Projekt Česko-Bavorský Geo-
park... Tento termín není mezi 
lidmi v regionu ještě příliš zažitý, 
můžete proto vysvětlit, o co přes-
ně se jedná?

Lidé se skutečně ptají, co přesně 
ten geopark je? Jestli se jedná o ně-
jakou chráněnou krajinnou oblast, 
o národní park nebo o něco jiné-
ho? Geopark je v postatě jasně vy-
mezená oblast, ve které se prezen-
tují fenomény spojené s  geologií. 
Na rozdíl od národních parků ge-
oparky nic nezakazují, naopak se 
snaží ukazovat geologické zajíma-

vosti toho kterého regionu. Vzác-
né jevy, které jsou esteticky půso-
bivé a mají určitou vědeckou hod-
notu.  

Česko-Bavorský Geopark za-
hrnuje na německé straně území 
okresů Bayreuth, Wunsiedel, Neu-
stadt an der Waldnaab a Tirschen-
reuth, na české straně pak praktic-
ky celý Karlovarský kraj, s výjim-

kou vojenského újezdu Hradiště, 
a oblast Tachovska. 

V  rámci geoparku se snažíme 
ukazovat, že krajina, ve které žije-
me, je velmi zajímavá. Konkrétně 
na našem území prezentujeme za-
jímavosti, které jsou spojené s geo-
logií jako takovou, například Sva-
tošské skály nebo čedičové varha-
ny u Hlinek. Dále věci spojené s lá-
zeňstvím, takže několik cedulí ge-
oparku máme třeba přímo v Kar-

lových Varech, s  vulkanismem je 
zase spojený SOOS u  Františko-
vých Lázní nebo sopka Komorní 
hůrka. Prostřednictvím internetu, 
Geopark Journalu, QR kódů a tiš-
těných průvodců prezentujeme 
místa jak vyhlášená, tak málo zná-
má. A tím nám vzniká samostatná 
odnož cestovního ruchu v  regio-
nu, která přitahuje specifi cké sku-

piny turistů, zabývajících se mon-
tánní turistikou. Jsou to lidé, kteří 
cestují po celém světě za geologic-
kými zajímavostmi regionů.

Jak si česká část Česko-Bavor-
ského Geoparku stojí v  konku-
renci ostatních v naší zemi?

Pomineme-li Český ráj, který 
už evropským geoparkem je, tak 
z  hlediska infrastruktury a  celko-
vé odvedené práce jsme nejdál. Asi 

jako každý máme trochu problé-
my s fi nancemi, ale snažíme se je 
řešit v součinnosti s Karlovarským 
krajem.  

Jaké máte plány s  geoparkem 
dál?

Máme snahu zahrnout Česko-
Bavorský Geopark do sítě Evrop-
ských geoparků UNESCO, takže 
do budoucna by mohly být v Kar-
lovarském kraji tři zvláštnosti 
pod ochranou UNESCO – lázeň-
ský trojúhelník, hornická kultur-
ní krajina Krušnohoří a právě ge-
opark.

Abychom nezůstali jen u  geo-
parku a  v  Dole Jeroným… Jaké 
jsou současné aktivity sokolov-
ského muzea?

Samozřejmě jich je celá řada. Na-
příklad se dlouhodobě zabýváme 
obdobím 2. světové války na So-
kolovsku. S Vladimírem Bružeňá-
kem jsme proto spolupracovali na 
jeho knize Květen bez šeříků, kte-
rá se věnuje konci 2. světové vál-
ky na Sokolovsku a která vyšla le-
tos v květnu.

Mapujeme také například věci 
kolem koncentračního tábora ve 
Svatavě, včetně pochodů smrti na 
konci války. S  koncem 2. světové 
války je spojená i další věc. V na-
šich výstavních prostorách v soko-
lovském zámku připravujeme vý-
stavu obrazů s  hornickou témati-
kou od Davida Friedmanna, kte-
rý v  roce 1946 přišel na Sokolov-
sko zapomenout na to, co se mu 
stalo za války (v Osvětimi mu ze-
mřela manželka i  dcera). Výsta-
va bude zajímavá nejen z  hledis-
ka obrazů, které namaloval v mís-
tech, kde dnes vzniká jezero Me-
dard, ale i z hlediska celého příbě-
hu. Právě na něm se dá ukázat, co 
byl holocaust.

A s koncem války je spojená i pa-
mětní deska režiséra Samuela Ful-
lera, jehož tvorba ovlivnila napří-
klad Quentina Tarantina a kterou 
zde máme od karlovarského fi lmo-
vého festivalu v roce 2011. 

Fuller se v  roce 1945 dostal 
s  americkou armádou přes Cheb 
do Sokolova, kde objevili tzv. zaja-
tecký lazaret pro ruské vojáky. Spíš 
než lazaret to však byl likvidační 
tábor, kde našli například márni-
ci plnou mrtvol. Velitel americké 
jednotky pak Němcům, které tady 
ve městě Američané pochytali, na-
řídil, že musí mrtvá těla obléknout, 
odvézt na hřbitov a pohřbít. 

A o tom celém natočil Fuller do-
kumentární fi lm, který měl od vál-
ky až do 80. let schovaný v trezoru. 
Tehdy se však přestěhoval do Fran-
cie, kde se dral k moci Jean-Marie 
Le Pen, známý popíráním holo-
caustu. A tak se Fuller rozhodl, že 
o svém poznatku z konce 2. světo-
vé války na Sokolovsku s režisérem 
Emilem Weissem natočí fi lm. Sní-
mek zde vznikal v roce 1987 a mi-
mo jiné se v něm objevuje známý 
pomník Ypsilonka u Chebu. 

Kromě pamětní desky, zde má-
me i  malou expozici, věnovanou 
Fullerovi.

Jinak jsme v rámci v moderniza-
ce výstavních prostor vybudova-
li zámeckou miniexpozici, věno-
vanou rodu Nosticů, kterým so-
kolovský zámek po staletí patřil. 
Připravujeme také velkou výstavu 
ke stoletému výročí od zahájení 1. 
světové války v příštím roce, pro-
vozujeme štolu č. 1 v  Jáchymově 
a  rozvíjíme a  průběžně doplňuje-
me o další exponáty Hornické mu-
zeum v Krásně. O všech našich ak-
tivitách i  aktuálních výstavách se 
zájemci dočtou na našich interne-
tových stránkách - www.omks.cz.

                                    Václav Fikar

Důl Jeroným: Vstupte a obdivujte cínovou historii

Ing. Michael Rund
- 43 let, rodák ze Sokolova, ženatý, synové Jakub a Martin. Od roku 
2010 je ředitelem Muzea Sokolov, p. o. Karlovarského kraje. Je auto-
rem či spoluautorem tří knih. K jeho zálibám patří historie se zamě-
řením na architekturu první poloviny 20. století, geoturistika a nově 
i vycházky se psem Chrýsesem.   
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PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL
BŘEZOVÁ U SOKOLOVA

Březová - lokalita Drahotín

Město Březová nabízí k prodeji 

poslední tři volné stavební parcely:
 velikost parcel: 907–1030 m2

 lokalita Březová, čtvrť rodinných 
 domů – Drahotín
 termín ukončení (kolaudace) 
 probíhajícího zasíťování 10/2013
 k dispozici: komunikační systém, 
 kanalizace, voda, plyn, 
 elektřina, veřejné osvětlení

Bližší informace: Bc. Jakub Fajt, telefon: 602 110 574, e-mail: fajt@mu-brezova.cz
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V sobotu 31. srpna 2013 se v ruině kostela sv. Jana Křtitele konal koncert muzikálo-
vých melodií. Zpěváci  M. Nosková, O. Teuber a další se těšili přízni téměř stovky di-
váků z regionu Mariánskolázeňska i z nedalekých obcí  z Bavorska. 
Ruina kostela projde na podzim letošního roku stavebními úpravami v rámci pro-
jektu č. 302 Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavor-
sko 2007 – 2013. Cílem projektu je obnovení důstojného místa pro realizaci kultur-
ních a společenských akcí s důrazem na vzájemnou spolupráci, odbourávání hra-
nic mezi obyvateli příhraničních obcí a na zatraktivnění oblasti z hlediska cestovní-
ho ruchu.  Bližší informace najdete na www.marianskolazensko.org.

Kostel Sv. Jana Křtitele ve Vysoké u Staré Vody ožívá kulturou

ARABELLA  BIJOUX   PRAGUE
nabízí

spolupráci všem zájemcům při výrobě bižuterie

Atraktivní výdělky od 50 do 300 Kč/ kus
                                    

V případě zájmu volejte na tel: 274 777 844-8 od 9.00 do 17.00 hod.

Střední škola živnostenská Sokolov
příspěvková organizace

ŠKOLNÍ JÍDELNA
ulice K. H. Borovského v Sokolově nabízí:

KOMPLETNÍ

MENU 45Kč

 výběr ze 2-3 jídel
 Po - Pá od 11:00 - 15:00 hod.
 včetně nápoje
 lze použít centrální stravenky
Kontakt:

tel.: 359 574 106, mob.: 775 700 832

Okresní hospodářská komo-
ra Cheb ve spolupráci s  Měs-
tem Cheb vyhlásila 2. září 2013 
soutěž Podnikatel okresu Cheb 
2013. Během prvního týdne by-
lo do soutěže přihlášeno již té-
měř dvacet podnikatelů. Soutěž 
je určena pro právnické a fyzic-
ké osoby, které mají sídlo či pro-
vozovnu na území okresu Cheb. 

Podnikatelé se mohou regis-
trovat k  účasti v  soutěži a  ob-
čané mohou nominovat své 
favority na vítěze do 11. říj-
na 2013 na www.ohkcheb.cz 
nebo www.podnikatelokresu-
cheb.cz.  

„Soutěží o  nejlepšího podni-
katele okresu Cheb navazujeme 
na podobnou soutěž, která se 
s velkým úspěchem uskutečnila 
v  roce 2011,“ informuje ředitel 

OHK Cheb Stanislav Kříž. „Za-
tímco tehdy se mohli do soutěže 
přihlásit pouze podnikatelé pů-
sobící na území města Chebu, 
tentokrát mohou o vítězství usi-
lovat podnikatelé z celého okre-
su. Chceme tímto způsobem 
především zviditelnit a  ukázat 
místní podnikatele a  ocenit je-
jich každodenní práci.“ 

Hodnocení registrovaných či 
nominovaných podnikatelů bu-
de probíhat dvojím způsobem 
– veřejným hlasováním a hod-
nocením odborné poroty. Slav-
nostní vyhlášení výsledků sou-
těže se uskuteční na začátku 
prosince 2013. 

Generálním partnerem akce je 
Raiff eisenbank im Stift land eG, 
hlavním sociálním partnerem 
Integrovaná střední škola Cheb.

Do soutěže „Podnikatel okresu 
Cheb 2013“ se přihlásily již téměř 

dvě desítky podnikatelů!

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
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SNIŽTE SI ÚČTYSNIŽTE SI ÚČTY
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Slavní rodáci 
z Karlovarského kraje

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého 

čísla zněla: Štefan Fülle. 
Výhercům, kterými jsou 

Jarmila Vorlovská z Toužimi, 
Petra Jelínková ze Pšova 
a Michaela Kondelová 
z Karlových Varů, gratulujeme. 
Zasíláme jim publikace 
o našem kraji.

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

Mezi díla tohoto věhlasného 
barokního architekta patří Vier-
zehnheiligen, několik kostelů ve 
Würzburgu, Schoenbornská kap-
le würzburgské katedrály, posta-
vil ale také residenční palác bis-
kupa z  rodiny Schönbornů Resi-
denz nebo navrhl přestavbu věží 
kostela sv. Mikuláše v Chebu.

Zemřel v  srpnu roku 1753 ve 
Würzburgu, narodil se však 
v Chebu (v lednu 1687), kde žil do 
svých 24 let. Poté se přestěhoval 
do Würzburgu, kde se stal patro-
nem rodiny Schönbornů.

Mimochodem... Jeho portrét 
se nachází na původní padesáti-
markové bankovce, kde je zobra-
zený spolu se známým schodiš-
těm Würzburgské Residenze.

   
Vyluštěnou tajenku spolu s  vaší 
adresou posílejte do 6. 10. 2013 
na e-mail: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na 
poštovní adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika 
Severová, Závodní 353/88, 
36021, Karlovy Vary

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 oře-
chový salám, který vyrábí Řeznic-
tví a uzenářství Jelen v Palackého 
ulici v Chebu.

Popis výrobku:
Jemnozrnný fermen-

tovaný salám je 
vyroben z ruč-

ně opra-
cova-

n é -
ho ma-
sa z vybra-
ných jatečních 
kusů zvířat. Tr-
vanlivý výrobek pro-
chází uzením, sušením 
a patnáctidenním zráním. 

Kde výrobek koupíte?
Ořechový salám se vyrábí v pro-

vozovně v  Chebu, na Palackého 
ulici, kde je také nabízen celý sor-

timent výrobků Jelenova řeznictví.
 
Stručně o historii fi rmy:
Jelenovo řeznictví vzniklo jako 

odinný podnik v  roce 1994, 
dnes má šest zaměstnan-

ců. Řeznictví se za-
bývá prodejem 

masa a výro-
bou celé 

řady 

v l a s t -
ních polo-

tovarů a  masných výrobků podle 
tradičních receptur z místního re-
gionu (Dyleňská klobása, Chebský 
kabanos, Ašský salám, Ořechový 
salám). V obchodě je navíc mož-
né zakoupit i další regionální pro-
dukty z okolních pekařských pro-
vozů.

Ostatní k  výrobku (zajímavos-
ti apod.).

Inspirací pro receptury fi rmy je 
stará německá učebnice řeznic-
tví z roku 1939  od Rudolf Schlei-
fa, který působil v Chebu před vál-
kou. Poté byl odsunutý, ale vrátil 
se zpět a učil staré chebské řezní-
ky, kteří pak jeho znalosti předali 
dnešnímu majiteli fi rmy.

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

Po vyhlášení výsledků soutěže 
se podstatně zvýšil prodej vítěz-
ného výrobku. Nárůst prodeje byl 
ale zaznamenán i u ostatních vý-

robků fi rmy dle regionálních 
receptů. 

Úspěch v  soutěži pomo-
hl rozšířit informovanost 
o řeznictví, což se projevilo 
na jeho větší návštěvnosti.

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

Ořechový salám

Začátek školního roku si mohou 
středoškolští studenti v  Karlovar-
ském kraji zpestřit zajímavou čin-
ností, která jim pomůže lépe pro-
zkoumat zákoutí evropské proble-
matiky. A to hned ze dvou pohle-
dů pomocí dvou akcí Eurocenter.

Tou první je soutěž „Navrhni 
projekt“, kterou pořádá Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR ve spo-
lupráci s  Eurocentry. Podstatu 
soutěže odhaluje samotný název. 
Dvou až pětičlenné týmy studen-
tů mají za úkol vymyslet a sestavit 
projekt, který by měl šanci na zís-
kání evropských dotací. Kreativitě 
se meze nekladou a tak se mohou 
soutěžící zaměřit na cestovní ruch, 
dopravní infrastrukturu či oblast 
sociálních služeb. 

Tři vybrané projekty z Karlovar-
ského kraje bude čekat prezentace 

v regionálním kole (společně s tý-
my z Ústeckého kraje), přičemž ví-
těz se může těšit na celostátní fi ná-
le a zajímavé ceny.

Bližší informace o soutěži nalez-
nete na stránkách:

www.navrhniprojekt.cz,
nebo prostřednictvím karlovar-

ského Eurocentra (www.euroskop.
cz/eurocentrum.kv).

Druhou soutěží je společná ak-
ce Odboru informování o  evrop-
ských záležitostech Úřadu vlády 
ČR a  Zastoupení Evropské komi-

se v ČR „Staň se na den tvůrcem 
evropské politiky“. V ní si tříčlen-
né týmy středoškolských studen-
tů navléknou do kůže předních ev-
ropských politiků ve snaze dohod-
nout se nad závažným celoevrop-
ským tématem. Tím letošním je 
problematika kouření a s ním spja-
tá tabáková směrnice.

Týmy se střetnou v  Plzni začát-
kem listopadu a  bližší informace 
o akci nebo jak se soutěže zúčast-
nit vám poskytne karlovarské Eu-
rocentrum. 

Soutěže pro studenty středních škol: 
Navrhni projekt a Zahraj si na politika

Plánek Vřídla z roku 1772 z kni-
hy Rudolfa Mannla „Karlsbad, se-
ine Quellen und deren Versen-
dung“ či třeba zařízení na přívod 
minerální vody z  knihy Johan-
na Tobera „Mineralwasser-Hebe-
maschine für Gesundheits-Quel-
len in Kurorten“ z roku 1860. Tyto 
a další unikátní skici, plánky či re-
cepty, obsažené v  historicky cen-
ných knihách o Karlových Varech 
a krajském lázeňství, jsou nyní ve-
řejně dostupné na internetu. 

Díky projektu Digitalizace bal-
neologické knihovny Krajské 
knihovny v Karlových Varech to-
tiž pracovníci knihovny a  kraj-
ského úřadu převádějí staré kniž-
ní originály do elektronické podo-
by. Lázeňská historie, často zazna-
menaná švabachem, se tak ze za-
žloutlých stránek pečlivě uchová-
vaných knižních originálů přená-
ší do moderního světa 3. tisíciletí.

„Balneologická knihovna je po-
měrně ucelený soubor. Z více než 
700 tisíc stran tiskovin vhodných 
pro digitalizaci jsme vytipovali 
ucelený soubor 150 tisíc stran Bal-
neologické knihovny, které v rám-
ci projektu digitalizujeme. Vybrali 
jsme takové knihy, které jsou nebo 
mohou být zajímavé z pohledu ce-
lé republiky. Takhle rozsáhlá sbír-
ka publikací s  balneologickou té-
matikou je ojedinělá,“ vysvětluje 
Petr Kulda, vedoucí odboru pro-
jektového řízení a  informatiky 
krajského úřadu. Právě jeho tým 
projekt digitalizace balneologické 
knihovny realizuje.

Samotné převádění jednotlivých 

stránek ze starých originálů je při-
tom práce pro pečlivé. Ve speci-
álním kamerovém skeneru, který 
Karlovarský kraj pro tento účel za-
koupil, otáčí pověřená pracovnice 
stránku po stránce. Přístroj za je-
den milion korun každou z  nich 
oskenuje a  uloží do počítače. Po 
opatření naskenovaných stránek 
potřebnými údaji pak digitalizo-
vané kniha míří do počítačového 
depozitáře a odtud už na internet. 

Nejen badatelé, ale všichni zá-
jemci pak jimi mohou listovat na 
veřejném portále – http://k4.kr-
karlovarsky.cz.

Prozatím takto bylo oskenováno 
více jak 300 starých knih. „Smys-
lem celého projektu je především 
ochrana vzácných knižních origi-
nálů. Pokud badatele zajímá jen 
text nebo obrázky, přečte nebo 
prohlédne si je v elektronické po-
době,“ dodává Petr Kulda.

Projekt Digitalizace balneologic-
ké knihovny krajské knihovny je 
realizován s přispěním dotace Ev-
ropské unie z Integrovaného ope-
račního programu, prioritní osy 
2, zavádění ICT v územní veřejné 
správě, Oblast podpory 2.1 Zavá-
dění ICT v územní veřejné správě. 

Vzácné balneologické knihy
jsou nyní ke čtení na internetu
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ANKETA

Jaké pozitivní změny 
v našem kraji vás potěšily?

Nejviditelnější proměnou je pro 
mě zvýšený zájem o  krajinu a  její 
kuturně-historické dědictví v závis-
losti na cestovním ruchu, doprová-
zený navázáním nadregionální spo-
lupráce při propagaci oblastí, pře-
sahujících rozlohou hranici našeho 
kraje. Jedním z příkladu je přeshra-
niční spolupráce na nominaci Hor-
nické kulturní krajiny Krušnohoří 
k zápisu na seznam UNESCO. 

Největší radost mi udělala jistě 
změna přístupu k  chátrajícím láz-
ním v  Kyselce, tedy počínající zá-
chrana zdevastovaných objektů, 
založená na vzájemné spolupráci 
a  dohodě, které přišla patrně v  tu 
poslední možnou chvíli.

Jaroslav Vyčichlo,
Karlovy Vary

Určitě areál Krajinka a  s  ní také 
nově upravený levý břeh v chebském 
Poohří s lanovým centrem a dalšími 
možnostmi k aktivnímu odpočinku. 
Na Krajinku i do nového sportovně-
relaxačního areálu chodíme téměř 
denně s  dcerou, a  to kvůli nabíd-
ce atrakcí i možnosti posezení v re-
stauraci. Moc se jí tam líbí.  

Lucie Andělová,
Cheb

Slunečné léto v Karlovarském kraji 
bylo bohaté na kulturní akce

Slunce, voda, fesťáky... I  tak bychom se mohli ohlédnout za letošním létem v Karlovarském kraji, 

které přineslo desítky nejrůznějších akcí napříč celým regionem - od Aše až po Velichov. Od sportov-

ních, přes koncerty a hudební festivaly, až po všelijaké slavnosti nebo mezinárodní fi lmový festival. 

Atmosféru některých z nich jsme pro vás zachytili...                                                                  Foto Václav Fikar

Valdštejnské slavnosti

Valdštejnské slavnosti

Ostrovské kulturní léto

Myslivecké slavnosti

Mezinárodní fi lmový festival

M
e

zi
n

á
ro

d
n

í fi
 l

m
o

v
ý

 f
e

st
iv

a
l

Krajinná výstava

Slavnosti princezny Alvíny

Akce na hradech

Napadají mě věci kolem Chebu. 
Na prvním místě je úprava levého 
břehu Ohře a  s  tím spojené opra-
vy domů, které byly v hrozném sta-
vu. Další, co mě napadá, jsou upra-
vené kruhové objezdy nebo vjezdy 
do Chebu, to na první dojem pů-
sobí krásně. Co mě ale vždy potěší, 
tak jsou květinové výzdoby po ce-
lém Chebu, ale centrum je nejhezčí. 
A  zeleninový kout? Tak ten nemá 
chybu. Nevím, zda autobusové ná-
draží a renovace nemocnice do to-
ho spadá, ale i to má obrovské plus. 
Město Cheb je krásné a navíc jsou 
zde čím dál lepší kulturní akce. Jen 
tu něčeho přebývá, a  to lidí, kteří 
nepracují nebo žebrají. To celému 
krásnému městu dělá pouze ostudu. 

Barbora 
Navrátilová,
Velký Luh

Strašně se těším na prodlouže-
ní cyklotrasy podél Ohře. Nadšená 
jsem byla z  výškového „lezeníčka“ 
na Linhartu a co mě opravdu dosta-
lo, to byla perfektní a přátelská at-
mosféra na prvním půlmaratonu ve 
Varech. Konečně jsem se také letos 
prvně dostala do bazénu u KV Are-
ny, který mě mile překvapil, i když 
někdy mi je zima.

Hana Kalivodová,
Nejdek

Pronajměte pěknou chatu, 

chalupu,v záp. a již. Čechách,

pro rekreanty TUI Wolters ze SRN.

Jsme CK se 70 letou tradicí, 
solidní jednání, 

platba za pobyt předem.
Kontakty: 

tel.: 318 624 080, 606 227 707
pronajemchaty@seznam.cz

Přerostly vám dluhy
přes hlavu?

Bojíte se exekutorů
a soudů?

Bojíte se o svůj majetek?

Nabízíme nový život
bez dluhů.

Poradna pro oddlužení
Karlovy Vary - Rybáře

tel.: 724 75 65 65
www.klidnyzivot.cz

Neodkládejte svá rozhodnutí,
zítra může být pozdě.

Co mě v Karlovarském kraji v po-
sledním roce zaujalo? Tak určitě je 
to nový krytý bazén v  Karlových 
Varech, na jehož výstavbě jsem se 
měl možnost podílet. A  dále se mi 
líbilo Sokolovské kulturní léto. Pro-
tože bydlím vedle náměstí, tak jsem 
vše měl hned z první ruky. 

Roman Schiefner,
Sokolov

Podmínky pro přijetí studentů na 
střední školy zřizované Karlovar-
ským krajem budou přísnější. Ve-
dení kraje totiž nechce, aby se na 
maturitní obory dostávali žáci, kte-
ří mají na základní škole průměr-
ný či dokonce podprůměrný pro-
spěch, jako se až dosud občas stá-
valo. 

„Chceme zvýšit kvalitu studentů 
gymnázií coby výběrového studia, 
a  ostatních středních škol. Jedno-
duše nemůžeme připustit, aby na 
gymnázia nastoupilo dítě, které vy-
šlo z 9. třídy se čtyřkami,“ vysvětlil 
náměstek hejtmana Václav Sloup. 
Podle něj by přísnější pravidla při-
jetí na střední školy mohla začít 
platit už od příštího školního roku.

Přijímací zkoušky na střední ško-
ly zavedl Karlovarský kraj před ně-
kolika lety. V  současné době ale 
stačí, když uchazeč o  studium na 
střední škole získá v  testu 19,5 
bodu ze 130 možných, v  případě 
gymnázií je pak minimum 30 bo-
dů. Výsledkem benevolentního 
přijímání potom v  některých pří-
padech je, že na pracovní trh při-
cházejí ze středních škol absol-
venti, kteří nenacházejí uplatně-

ní v praxi. Anebo si zaměstnavate-
lé stěžují, že školy opouštějí absol-
venti, kteří neumí ani základy stu-
dovaného oboru. 

„Gymnazisté mají být připrave-
ni ke studiu na vysoké škole, niko-
liv k  nástupu na úřad práce,“ do-
dal Sloup s tím, že v současné době 
tvoří gymnazisté dvanáct procent 
všech studentů. V budoucnu by to 
ale mělo být deset procent. Vedle 
toho žáci s podprůměrnými a prů-
měrnými výsledky na základních 
školách by se hlásili na učební obo-
ry, jako to kdysi bývalo. Výzhodou 
by pro ně mohlo být, že Karlovar-
ský kraj podporuje některé učňov-
ské obory formou stipendií. Žáci 
takových oborů, například zámeč-
ník nebo tesaři, mohou na konci 
pololetí získat 2 až 3,5 tisíce korun.

Kraj bude zvyšovat úroveň 
studentů na středních školách

        Ilustrační foto Václav Fikar
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V  neděli 14. 7. 2013 zahájila skupi-
na občanů Karlovarského kraje, vede-
ná krajským zastupitelem Ing. Kotkem, 
štafetovou protestní hladovku proti ko-
munismu, proti KSČM ve vedení Kar-
lovarského kraje a proti Václavu Slou-
povi ve funkci náměstka hejtmana Kar-
lovarského kraje. Každý účastník se roz-
hodl držet 24 hodin protestní hladov-
ku za jednoho konkrétního člověka, je-
hož jméno je uvedeno na kovovém pylo-
nu, umístěném na památku obětí želez-
né opony v prostoru mezi osadou Svatý 
Kříž a státní hranicí se SRN. Je napros-
to mimo diskusi smutný fakt, že každé-
ho zmařeného lidského života je škoda. 

Na druhou stranu je na škodu celé akci, 
pokud účastník protestu drží jednoden-
ní hladovku za na pylonu umístěné jmé-
no Zdeňka Poláška (21 let), samopalem 
ozbrojeného vojenského zběha, který při 
pokusu o násilný přechod státní hranice 
do SRN dne 21. 1. 1981 zastřelil pohra-
ničníka - psovoda, vojína Jozefa Ludase 
(21 let), jehož úmrtí připomíná pomní-
ček v osadě Svatý Kříž, stojící u silnice, 
po níž se přesouvali účastníci protestní 
akce k železnému pylonu. Na tomto po-
mníku „hrdinům“ železné opony je uve-
deno i  jméno Dietra Sudarse, po jehož 
„hrdinném činu“ zůstal pomník, stojí-
cí nedaleko lesíku u  železničního mos-
tu u Hamrů, jako připomínka desátní-
ka Jaroslava Soukupa. V roce 1964 vo-
jenský zběh, stíhaný v tehdejší NDR, za-
střelil dvěma výstřely z blízka desátníka 
Soukupa při rutinní kontrole dokladů. 
I za tohoto vojenského zběha–vraha dr-
žel zastupitel Ing. Kotek hladovku? Je na 
škodu celé protestní akce, pokud nebylo 

možné předem nikde zjistit čas zahájení 
akce, neboť jsme s několika přáteli mě-
li zájem o protestní hladovku a výměnu 
názorů s  jejími účastníky. Chtěli jsme 
si ověřit míru demokratického smýšle-
ní účastníků akce, pakliže vstoupili do 
protestní jednodenní štafetové hladovky 
proti Komunistické straně Čech a  Mo-
ravy. Řádné parlamentní strany, proti 
- v řádných svobodných volbách - zvole-
ným zástupcům KSČM ve vedení Karlo-
varského kraje – mimochodem zástup-
cům vítězné politické strany v krajských 
volbách roku 2012. Každého zmařeného 
lidského života je škoda a bylo by ško-
da každého zbytečně ztraceného živo-
ta v  důsledku protestní hladovky. Bylo 
by však škoda i každého zmařeného ži-
vota v důsledku vyhrocení ideového an-
tagonismu v násilnou formu prosazová-
ní ideologických myšlenek. Začíná to ta-
kovýmto pokusem o  politickou šikanu, 
a čím může nenávist skončit? Každého 
zmařeného lidského života je škoda.

Škoda je každého zmařeného života 
Václav Sloup,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Oprávněně zastavený Regionální ope-
rační program NUTS II Severozápad se 
opět může rozběhnout a uvolnit tak zbylé 
miliardy, které byly určeny pro rozvoj celé-
ho karlovarského a ústeckého regionu. Ne-
transparentní rozdělování peněz a „podiv-
né postupy“ některých žadatelů byly po-
trestány vysokou pokutou, jejíž velkou část 
se zavázaly uhradit kraje. Největším pro-
blémem však bylo zastavení programu, 
a tím ohrožení čerpání peněz, které mohly 
zlepšit podmínky v obou krajích, které jsou 
v  mnoha ohledech nejzaostalejší v  České 
republice. 

Vystavená stopka byla trestem i  výstra-
hou a její dopad se s největší pravděpodob-
ností bude počítat na miliardy, o které náš 
kraj v  konečném důsledku přijde. Dosud 
jsme na řádných i mimořádných jednáních 
krajského zastupitelstva hledali pouze ces-
tu ke znovuotevření programu a snažili se 
minimalizovat škody, které nyní poneseme 
všichni. Spuštěním ROPu však tato naše 
práce nesmí skončit. Je třeba najít a pojme-
novat ty, kteří na škodách, jež jsme utrpě-

li všichni, nesou odpovědnost! Netranspa-
rentní rozhodování řídících orgánů, hrubé 
chyby jednotlivých žadatelů, špatně nasta-
vené kontrolní systémy a na druhé straně 
přebyrokratizovanost podmínek jsou hlav-
ní důvody, za které bude pouze Karlovar-
ský kraj platit svoji  část pokuty ve výši 307 
milionů Kč. Další stovky milionů zaplatí-
me na základě zjištění Evropského úřadu 
pro boj proti podvodům (OLAF) případ-
ně krácením dotací u chybových projektů. 

Nyní je nutné se ptát: Kdo za to může? 
Kdo je a byl odpovědný za netransparent-
ní čerpání či hrubé chyby v  jednotlivých 
projektech? Kdo způsobil škody, na které 
si bude kraj muset vzít obří úvěry a splá-
cet je například na úkor rozvoje svých ne-
mocnic, záchranné služby, škol či oprav 
krajských silnic? Vládnoucí koalice na mi-
mořádném zasedání zastupitelstva 19. 8. 
2013 konstatovala, že nenese odpověd-
nost za hospodaření Regionální rady regi-
onu soudržnosti Severozápad a že nadále 
odmítá jakoukoliv odpovědnost Karlovar-
ského kraje za plošnou fi nanční opravu. Je 
to tak ale opravdu? Výbor regionální rady 
ROP jako nejvyšší orgán se skládá z členů, 
které jmenují krajská zastupitelstva Karlo-
varského a  Ústeckého kraje. Kdo jiný má 
nést odpovědnost za své lidi než ten, který 
je do funkcí dosadil, byť třeba odpovědnost 
pouze politickou? Pokuta byla nastavena 
mimo jiné i  za hrubé chyby v projektech, 

kdy největší problémy v Karlovarském kra-
ji byly na straně jeho organizací. Jak tedy 
může krajský politik odmítnout odpověd-
nost za fi nanční opravu výrazně způso-
benou mimo jiné svými subjekty? Očeká-
val jsem, že noví zastupitelé budou ochot-
ni a  schopni pojmenovat problémy a hle-
dat konkrétní viníky stamilionových škod. 
To se zatím nestalo, nicméně stále věřím, 
že obnoveným čerpáním peněz celá záleži-
tost „neusne“ a viníci ponesou svůj díl vi-
ny minimálně tím, že budou pojmenováni. 

Protože jsme ztratili spoustu času, bu-
de záležet jenom na nás, na připravenosti 
měst, krajů i  soukromých subjektů, nako-
lik uspějeme se svými projekty a kolik pro-
středků ze zhruba 6 miliard dokážeme ješ-
tě získat před defi nitivním uzavřením to-
hoto zdroje. Nikdy v budoucnu již nebude 
příležitost čerpat peníze za tak výhodných 
podmínek do nejrůznějších oblastí rozvoje, 
vyřešit letité problémy, podpořit zaměstna-
nost. Nový Výbor Regionální rady nasta-
vil nová transparentní pravidla hodnocení 
projektů, a proto věřím, že se do této sou-
těže o  evropské peníze přihlásí co nejvíce 
zájemců se smysluplnými projekty. Kaž-
dá nevyčerpaná koruna je pro nás ztrá-
tou, kterou si v  Karlovarském kraji roz-
hodně nemůžeme dovolit. Máme co dohá-
nět a teprve suma propadlých stovek mili-
onů ukáže, jak špatnými či naopak dobrý-
mi hospodáři jsme byli.

Poslední šance na peníze z ROPu
Dalibor Blažek,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Jako krajský zastupitel i radní města Lo-
ket jsem měl příležitost se hned na dvou 
frontách seznámit se záměrem krajské-
ho náměstka pro oblast školství Václa-
va Sloupa, který ve svém důsledku povede 
k tzv. reorganizaci, nebo přímo ke zrušení 
čtyř středních škol v kraji. 

V srpnu navštívil nejprve loketskou rad-
nici, kde nás informoval o  zamýšlených 
krocích, tzv. stabilizace školství v  Karlo-
varském kraji. Z  té vyplývá, že navrhu-
je loketskou průmyslovku sloučit (rozu-
měj zavřít) s  ISŠTE Sokolov s  účinností 
od 1. 7. 2014. Argumenty, kterými zavření 
průmyslovky zdůvodňoval, byly v podsta-
tě zástupné, neboť i v samotném materiá-
lu stojí, cituji: „v rámci projektu ROP by-
la realizována rozsáhlá přestavba ISŠTE 

v Sokolově s cílovou kapacitou 1200 žáků, 
kde je v současnosti jen 705 žáků“. Je tedy 
jasné, že by se jim našich 241 studentů ná-
ramně hodilo.

Mohu s  veškerou odpovědností za ve-
dení loketské radnice potvrdit, že jsme 
se proti zrušení průmyslovky a  smyšle-
ným odůvodněním takovéhoto rozhod-
nutí velmi ostře ohradili a  uděláme vše 
proto, abychom školu v  Lokti zachráni-
li (viz. usnesení městského zastupitelstva 
v Lokti schválené napříč politickým spekt-
rem, které žádá kraj o zachování loketské 
průmyslovky). Náměstek Sloup naráží na 
tvrdý odpor i v ostatních městech, kde se 
chystá tamní školy „restrukturalizovat“, 
ať už je to v Aši (opět je zde silná protest-
ní petice), Nejdku nebo v Chodově. Stejně 
tak nepochodil ani na jednání s opoziční-
mi kluby v  krajském zastupitelstvu, tedy 
u Alternativy, TOP 09 nebo Hnutí za har-
monický rozvoj měst a obcí a ODS. 

Nedovedu odhadnout, zda-li se náměs-
tek Sloup pokusí či nepokusí i přes veškerý 
odpor prosadit svůj záměr v  radě Karlo-
varského kraje (listopad) a zda-li se tento 

materiál vůbec dostane až na jednání pro-
sincového krajského zastupitelstva. Jedno 
je ale zřejmé - všechna ta opatření a  ru-
šení škol mají kraji údajně uspořit zhru-
ba 6 miliónů korun z 36 miliónové částky, 
kterou je třeba každoročně v kraji střední 
školství dofi nancovávat. Z  pohledu kraj-
ského rozpočtu, vyhozených stovek mili-
onů za megalomanské školy v  Sokolově 
a  Ostrově (nemluvě o  vyfasované poku-
tě 250 miliónů právě za chyby v realizaci 
těchto dvou projektů!), je to směšně zane-
dbatelná úspora na úkor devastace regio-
nů Lokte, Nejdku nebo Aše.

Je s podivem, že rušení škol chce krajská 
vláda ČSSD a  KSČM vůbec navrhnout. 
Ta vláda, která neustále tvrdí, jak mys-
lí především na lidi! V  tomto ekonomic-
kém světle je „stabilizační“ návrh změn 
v krajském školství spíše politickým trapa-
sem. Je-li myšlen skutečně vážně a bude-li 
jej dál soudruh Sloup společně s  KSČM 
a ČSSD prosazovat hlava nehlava (vlast-
ně Loket neLoket), pak si budu zarputile 
stát za svým, že takový návrh nemá hla-
vu ani patu!

Tomu se říká koncepce středního školství?
Petr Zahradníček,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Dosavadní každodenní nároč-
ná a kvalitní práce cestářů Údržby 
silnic Karlovarského kraje na 1830 
km silnic II. a III. tříd a na 300 km 
silnic I. tříd se opět osvědčila. 

V tvrdé konkurenci v tendru Mi-
nisterstva dopravy ČR jsme to-
tiž na další čtyři roky znovu získa-
li zakázku na údržbu silnic I. tříd 
a  rychlostní komunikace R6 v  re-
gionu. Zakázka přitom nezahrnuje 
jen zimní údržbu, ale i odstraňová-
ní závad ve sjízdnosti, výspravy vý-
tluků hlavně v  zimních měsících, 
čištění komunikací, opravy svis-
lého dopravního značení, opra-
vy a  osazování směrových sloup-

ků, opravy krajnic a  výřez křovin 
a další činnosti.

Zcela nově se teď budeme navíc 
starat o  frekventovanou komuni-
kaci I/21 z Mariánských Lázní přes 
Planou až po křižovatku s  dálnicí 
D5 v  Plzeňském kraji. Délka úse-
ku je 21 km, což je pro nás u silnic 
I. třídy nárůst o 6,5 %.

Zakázky na silnicích I. tříd jsou 
pro ÚSKK velmi významné. Tvo-
ří totiž 20 % všech jejích výkonů. 
Společně s  výkony na vozovkách 
II. a III. tříd a také s našimi rostou-
cími úspěchy v  dílčích veřejných 
zakázkách obcí, měst i poptávkách 
soukromých fi rem v  Karlovar-
ském kraji nám umožňují i v dneš-
ní vleklé ekonomické krizi dosaho-
vat stabilních hospodářských vý-
sledků a  zároveň zachovávat za-
městnanost u naší společnosti.

O tom, že celoroční práce cestářů 
ÚSKK za každého počasí není žád-
ný med, svědčí její extrémně široký 

záběr. Nezahrnuje totiž jen posyp, 
výspravu vozovek podle požadav-
ku jejich správců, sekání travních 
porostů kolem všech komunikací, 
ale třeba i  starost o 132 tisíc met-
rů svodidel, devět tisíc směrových 
sloupků, 450 mostů, tři tisíce pro-
pustků, 2300 silničních vpustí, 13 
tisíc značek a  mnoho dalších čin-
ností.

Jen za zimní období 2012/2013 
najely posypové vozy ÚSKK na 
všech silnicích v  Karlovarském 
kraji přes 490 tisíc kilometrů, což 
je vzdálenost rovnající se 11 x cestě 
kolem zeměkoule, z toho na silni-
cích I. tříd 130 tisíc kilometrů. 

V  zimě 2012/2013 s  velkým po-
čtem dnů, kdy sněžilo, bylo pou-
ze na komunikace I. tříd zapo-
třebí 9.000 tun soli, zatímco v  zi-
mě 2011/12 byla spotřeba na úpl-
ně všech komunikacích, udržo-
vaných  cestáři ÚSKK v  kraji, jen 
13005 tun.  (pr)

Cestáři Údržby silnic znovu skvěle zabodovali

Do školství v kraji jsem trochu proni-
kala za minulého vedení a  myslím, že 
jsem měla dostatek informací ohledně 
všech plánovaných změn. Že se žádná 
neuskutečnila, je pravda. A  proč? Je to 
opravdu jednoduché – bylo před volba-
mi. Před volbami do poslanecké sněmov-
ny a  kandidátům z  vysokých krajských 
postů se nehodilo zavřít některé ško-

ly. Následovalo období příprav na volby 
do kraje a v rámci udržení se ve vedení 
kraje opět nebylo na pořadu dne cokoliv 
v krajském školství měnit. Po volbách byl 
post radního pro školství nejvíce ošemet-
ným a je v podstatě dodnes. 

Teď ovšem opět krajský odbor škol-
ství vyrukoval s  novou koncepcí a  ej-
hle - z původně čtyř či pěti škol, které by 
se mohly zrušit, už jich zbývá asi polo-
vina. A protože je opět před volbami do 
poslanecké sněmovny, nemám obavu, že 
se něco v dohledné době ve školství změ-
ní. Argumenty o úsporách kraje, o nena-
plněnosti požadovaných oborů, o propa-
du výuky, o  nekvalifi kovaných vyučují-
cích, o  špatném rozložení oborů, o  sla-

bých přijímacích řízeních..., jsou sice 
pěkné, možná i  pravdivé, ale to je tak 
všechno. Návrh na zrušení jedné školy ve 
Varech místo tří malých v okolí zde také 
byl. Možná v rámci podpory studentské 
turistiky bychom to měli udělat. Vždyť 
i dopravci v kraji chtějí žít. Nevím, zda 
při přesunu takového počtu studentů, ví-
ceméně v jednom čase, se můžeme bavit 
o komfortu cestování. 

Vážení, nezmění se nic. Jen se zase tro-
chu pohádáme na zastupitelstvu, vymě-
níme si pár argumentů pro a proti, mož-
ná zase přijde návrh na odvolání radní-
ho a tím to usne. Škoda zbytečně vyna-
ložené práce a času všech zainteresova-
ných.

Střední škola - zřizovatel kraj 
Věra Bartůňková,
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje

Na posledním zasedání zastupitel-
stva jsem podal možná překvapivě ná-
vrh usnesení, ve kterém bylo konstatová-
no, že člen KSČM a bývalé KSČ, JUDr. 
Sloup, je vhodným člověkem, který má 
vést školství v kraji. I přes svoji minulost 
politruka Pohraniční stráže, přes jeho pí-
semně vyjádřený souhlas s  invazí vojsk 
Varšavské smlouvy na naše území, i pře-
sto, že lidé v  kraji kvůli němu pořáda-
jí demonstrace a podepisují petice a tak 
dále. Tento návrh usnesení byl delší než 
obvykle. A  nepodpořil ho nikdo, všich-
ni přítomní zastupitelé byli proti nebo se 
zdrželi. K mému údivu ani sami členo-
vé KSČM, kteří do funkce JUDr. Sloupa 
navrhli, svého kolegu nepodpořili. Jeden 
ze zastupitelů KSČM pak novinám řekl: 
„Nevěděli jsme pořádně, o  čem hlasuje-
me.“ Možná by bylo dobré před hlasová-
ním číst návrhy usnesení, které se na za-
sedání předkládají, i když ho předkládá 
názorový odpůrce.

Dovolil jsem si v  názvu svého článku 
parafrázovat slavný výrok „Lidé, bděte!“ 
Julia Fučíka, jedné z  vytvořených ikon 
komunistického režimu. Přestože Fučí-

kova role v  protinacistickém odboji by-
la přinejmenším sporná a  podle někte-
rých badatelů udal mnoho lidí, všichni, 
co jsme totalitu zažili, jsme se o něm ve 
škole učili jako o hrdinovi. Nechci v žád-
ném případě rozpoutávat diskusi o tom, 
jestli se dalo či nedalo odolat mučení na-
cistů a jak to bylo s Fučíkem. Ať tak ne-
bo tak, je to velmi smutný lidský příběh. 
Chci tím pouze poukázat na to, že to, 
co komunisti uměli a  umějí velmi dob-
ře, je manipulování dějin a faktů. Proto 
je absurdní, že o středních školách v na-
šem krásném kraji rozhoduje komunista 
a bývalý politruk pohraniční stráže. 

Soudruzi, čtěte! Možná byste si mě-
li něco přečíst o železné oponě, kolik lidí 
na ní zahynulo, a o tom, kdo byli vlast-
ně příslušníci pohraniční stráže. Nemys-
lím tím vojáky základní služby, osmnác-
tileté kluky, kteří povinně a nedobrovol-
ně narukovali tam, kam je u odvodu ko-
munistická armáda poslala a  nemoh-
li si vybírat. Myslím tím důstojníky, kte-
ří si tuto svou roli sami vybrali a podíle-
li se vědomě na zabíjení vlastních obča-
nů, kteří se provinili pouze tím, že chtě-
li opustit totalitní vlast. Současný kraj-
ský radní pro školství, JUDr. Sloup, ta-
kovým důstojníkem byl, je na svou služ-
bu u pohraniční stráže v době normali-
zace dodnes hrdý a netají se tím. Hájí se, 
že neporušoval zákony. Ano, ale byly to 
komunistické zákony, které odporova-
ly v  mnohém mezinárodním úmluvám 

i listině lidských práv a svobod. Je to po-
dobně absurdní, jako by se bývalý dozor-
ce v  nacistickém koncentračním tábo-
ře hájil tím, že neporušoval zákony Tře-
tí říše. Soudruzi, čtěte! Možná byste si 
měli přečíst něco o tom, kdo to byl polit-
ruk, něco o komunistických lágrech v Já-
chymově, o tom, jak StB zatýkala a mu-
čila názorové odpůrce, o soudech s disi-
denty a hudebníky za doby normaliza-
ce, o tom, jak se za doby socialismu po-
rušovala základní lidská práva nebo jak 
si v  současnosti vedou vaši komunistič-
tí kolegové na Kubě nebo v KLDR. Ale 
vraťme se do našeho kraje.

Náš kraj má mnoho problémů. Nejniž-
ší ekonomickou výkonnost v ČR, nejniž-
ší mzdy v ČR, jednu z nejvyšších neza-
městnaností v ČR, nejnižší podíl obyvatel 
s jiným než základním vzděláním v ČR. 
Náš kraj má také pozastavený tok fi nancí 
z EU na investice do našeho regionu pro 
ROP Severozápad a  pokuty v  řádu sta-
milionů kvůli neprůhledným výběrovým 
řízením v režii staronové koalice KSČM 
a ČSSD. Máme tu nové a veliké a krásné 
a poloprázdné střední školy, podprůměr-
nou infrastrukturu, neexistenci napojení 
R6 na dálniční síť, problémy s fi nancová-
ním Krajské nemocnice, a tak dále. Z to-
hoto pohledu by se mohlo zdát, že ohlíže-
ní se do minulosti a obsazení pozice ná-
městka pro školství není příliš důležité. 
Ale je. Právě z těchto důvodů. Soudruzi, 
čtěte. Alespoň občas.

Je důležité, kdo vede krajské školství
Miroslav Balatka,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

V  současnosti jsme svědky stále rostou-
cí  obliby originálních a  původních po-
travinářských výrobků z našeho kraje. Li-
dé hledají kvalitní produkty místních far-
mářů a výrobců, chtějí mít záruku, že ku-
pují domácí a hlavně kvalitnější potraviny. 
Orientaci v množství nabízeného zboží jim 
má usnadnit soutěž o  regionální potravi-
nu, která se koná i  v  Karlovarském kraji 

(www.regionalnipotravina.cz). Soutěž má 
zároveň pomoci malým a středním potra-
vinářským fi rmám, které nabízejí kvalitní 
potraviny místního původu. Podle ohlasů 
nejen v našem kraji, ale i z dalších regio-
nů neustále stoupá zájem výrobců potra-
vin o  toto ocenění, protože zákazníci čím 
dál více vyhledávají zboží se značkou Re-
gionální potravina. Jedním z hlavních dů-
vodů rostoucího zájmu je přitom skuteč-
nost, že občané jsou hlavně v supermarke-
tech zaplaveni obrovským množstvím vel-
mi levných potravin z celého světa, jejichž 
kvalita je mnohdy sporná. 

Produkce regionálních potravin přispívá 
samozřejmě k podpoře zaměstnanosti v re-
gionech. Prosperující zemědělci, zpracova-

telé i  prodejci mohou poskytnout záruku 
udržení nebo dokonce rozšíření počtu pra-
covních míst. Tyto důvody jasně ukazují, 
jak je nutné podporovat a propagovat regi-
onální potraviny. V mnoha vyspělých stá-
tech tyto podpůrné programy fungují a již 
delší dobu se úspěšně využívají. Za nemé-
ně důležité považuji to, abychom dokáza-
li s kvalitou regionální produkce potravin 
seznámit i děti. Měly by vědět, že se v  je-
jich blízkosti vyrábějí regionální pekařské 
speciality, že mohou navštívit farmu, kde 
vznikají vynikající sýry, nebo včelaře, který 
nabízí několik druhů místního medu. Ur-
čitě pak budou inspirovat své rodiče, kte-
ří hledají alternativu k  často nekvalitním 
potravinám. 

Řekněme „NE“ nekvalitním potravinám
Markéta 
Wernerová,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje
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Člen JK Cheb Štěpán Novotný 
se stal mistrem České republiky 
pro rok 2013 v lodní třídě LASER 
RADIAL. Mistrovský titul vybo-
joval v závěru srpna na moravské 
přehradě Nové Mlýny, kde se ko-
nalo Mezinárodní Mistrovství ČR 
v jachtingu.

„Vítězství v  tomto závodě mi 
hodně pomohlo před účastí na 
Mistrovství světa v  irském Dub-
linu, kam tento týden odlétám 

s  cílem umístit se na předních 
příčkách (konalo se před uzávěr-
kou tohoto vydání Krajských listů, 
pozn. red.),“ radoval se novopeče-
ný mistr republiky.

Novomlýnský závod se odjel ve 
slabším větru, který dovolil uspo-
řádat 8. rozjížděk, ve kterých star-
tovalo devětadvacet závodníků. 
Novotný se mezi nimi prosadil na 
vrchol, přestože mu slabý vítr ne-
vyhovuje.

Jachtař Štěpán Novotný
mistrem republikyÚspěch SCM Cheb v Peci pod Sněžkou

Chebský jachtař Štěpán Novotný se na jižní Moravě raduje z titu-

lu mistra České republiky. 

Regenerace pokožky laserem, radiofrekvencí: 

rejuvanace obličeje, krku, dekoltu, stimulace 

novotvorby kolagenu, odstraňováni 

pigmentových skvn, pih, jizev, strií, chloupků, 

žilek včetně metličkovitých na dolních 

končetinách.

 Modelace a výplň vrásek kyselinou hyaluro-
novou a MetaCrillem kanylovou metodou 
jehlami Magie Needle

 Tvarování a zpevňováni postavy radiofrekven-
cí, injekční lipolýzou a mezoterapií

 Endermologie pomáhá proti celulitidě, zpev-
ňuje, tvaruje, zeštíhluje, zlepšuje elasticitu 
pokožky a obnovuje pojivové tkáně

 Neinvazivní lifting obličeje, obočí, krku, dekol-
tu a prsou. Bez skalpelu a rekonvalescence.

 Chemický peeling Easy TCA a Renophase
 Zdravé opálení: nástřiky ve 3 přirozených od-
stínech

 Rázová vlna pro léčebné i kosmetické účely
 Aplikace kyseliny hyaluronové do kolenních 
kloubů.

 Ošetření akné modrým a červeným světlem 
OMNILUX

Pomůžeme Vám být ještě krásnější.

RunCzech otevřel zbrusu nový 
registrační systém, který usnadní 
celý proces přihlašování závodní-
ků na závody v příští sezoně, včet-
ně 2. ročníku Mattoni 1/2Marato-
nu Karlovy Vary. 

Do 30. září je pro běžce nachys-
taná také speciální cenová nabíd-
ka. Na regionální závody, včet-
ně Mattoni 1/2Maratonu Karlo-
vy Vary, mohou pořídit startov-
ní číslo od 400 Kč, na Volkswagen 
Maraton Praha od 700 Kč a Her-
vis 1/2Maraton Praha od 600 Kč. 
Uvedené ceny jsou spojené s při-
hlášením do Českého maraton-
ského klubu. 

Členství zájemce nic nestojí, na-
opak jim přináší výhody. Kromě 
zvýhodněného startovného mo-
hou získat i slevy u partnerů Run-
Czech.

Podle RunCzechu je nový při-
hlašovací systém pouze prvním 
krokem v celé sérii změn. V blízké 
době na vás čeká spoustu dalších 
nových funkcí a, jak zjistily Kraj-
ské listy, také vůbec první běžecká 
sociální síť.

Přípravy
půlmaratonu 
již začaly

V Peci pod Sněžkou se 19. srpna na trati ČP utkala sportovní centra mládeže v závodě horských kol. Nej-
lépe si tam vedli závodníci Sportovního centra mládeže (SCM) Trutnov, hned za nimi ale skončili zástup-
ci Karlovarského kraje - družstvo SCM Cheb, třetí příčku obsadil SCM Jablonec nad Nisou. „Je to další 
úspěch chebského SCM, které zajišťuje komplexní a systematickou přípravu mladých cyklistů Karlovar-
ského kraje. Po 4. místě na dráhových závodech SCM a 3. místě na LODM jde o další medailové umístě-
ní v rámci celorepublikového hodnocení a skvělý výsledek naší práce s mládeží,“ hodnotil po závodě tre-
nér SCM Cheb Petr Fiala.

Hejtman ocenil medailisty z olympiády
 Medailisté, kteří reprezentovali 

náš kraj na VI. Hrách letní olym-
piády dětí a  mládeže ve Zlíně 
a  Uherském Hradišti, převzali na 
krajském úřadě z  rukou hejtma-
na Josefa Novotného a  náměstka 
hejtmana Václava Sloupa ocenění 
za vynikající reprezenaci Karlovar-
sého kraje. 

Výprava krajských sportovců při-
vezla z  olympiády celkem devět 
medailí. „Málokdo si umí předsta-

vit, kolik vůle a času je třeba vyna-
ložit, aby mladí sportovci z  malé-
ho kraje mohli uspět v celorepubli-
kové konkurenci. Jak je vidět, v in-
dividuálních sportech má náš kraj 
dobrou základnu,“ poděkoval tre-
nérům hejtman Josef Novotný.

„Sledoval jsem vaše výkony pří-
mo v centru dění, atmosféra i vaše 
nasazení byly neuvěřitelné,“ vzdal 
hold mladým sportovcům náměs-
tek hejtmana Václav Sloup.

Nejvíce medailí přivezl ostrovský 
cyklista David Zadák, který získal 
dvě zlata a jedno stříbro. Pro sport-
testery a další dárky si ale také při-
šli koulařka Pavlína Kocurová, pla-
vec Philip Ryšavý, střelkyně Sil-
vie Získalová a  cyklista Miroslav 
Svatek. Poslední z medailistů Kar-
lovarského kraje, vzpěrač Václav 
Manhart, se setkání nezúčastnil, 
protože reprezentoval na evrop-
ském šampionátu v Litvě. 

Karlovarský kraj i  v  letošním ro-
ce udělí příspěvky ze svého rozpoč-
tu v oblasti sportu a volného času dě-
tí a  mládeže pro rok 2014. Žádos-
ti přijímá krajský úřad do 31. říj-
na. Organizace zaměřené na volno-
časové aktivity dětí a mládeže i spor-
tovní kluby by s  přípravou žádostí 
neměly váhat, dokumenty došlé po 
tomto termínu nebudou do dotač-
ního programu zařazeny. „Šanci zís-
kat příspěvek z tohoto dotačního ti-

tulu mají nejen velké sportovní klu-
by nebo oddíly, tradičně se zamě-
řujeme i na menší organizace, které 
pracují s dětmi a mládeží a nabízejí 
jim možnost rozvíjet svůj talent – ať 
jsou to krasobruslaři, fl orbalisté nebo 
plavci,“ uvedla Markéta Wernerová, 
předsedkyně Komise pro tělovýcho-
vu a sport Rady Karlovarského kraje.

Formuláře a informace lze získat 
na Krajském úřadě Karlovarského 
kraje, odbor školství, mládeže a tě-

lovýchovy, tel: 354 222 491, 354 222 
184 nebo na internetových strán-
kách s informacemi o dotacích.

V  uplynulém roce rozdělil Karlo-
varský kraj mezi žadatele v  této ob-
lasti více než 11,2 milionu korun. 
„Jsem ráda, že díky naší spolupráci 
se vydařila i prezentace našich spor-
tovců na dětské olympiádě ve Zlín-
ském kraji, výkony cyklistů, plavců 
nebo atletů si zaslouží obdiv,“ uza-
vřela Wernerová.

Kraj znovu přispěje na sport a volný čas

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

15.00  - 18.00

krajske_listy_2013_09.indd   8 9.10.2013   17:12:03


