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Kraj rozšiřuje možnosti 

VŠ studia v regionu   

Krajský úřad vystavuje 
výtvarné práce seniorů
Fotografi e či malby. Díla seniorů, pro které není věk 
překážkou, jsou přístupné veřejnosti.        více strana 6

Termín pro podání přihlášek k tzv. dálkovému studiu 
Fakulty strojní ZČU v Sokolově se blíží.      více strana 2

Nový milník v historii 
karlovarské urologie
Šest hodin trvala unikátní operace močového mě-
chýře v karlovarské nemocnici.                     více strana 7 

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení a milí čtenáři,
s nadcházejícím jarem má na-

pilno nejen příroda, ale také za-
hrádkáři, chovatelé nebo rybá-
ři. S velkým úsilím a minimál-
ním rozpočtem se právě oni 
snaží o to, aby dosáhli ve svém 
oboru co nejlepších výsledků. 
Navíc často bývají, především 
v malých obcích, hlavním orga-
nizátorem místního dění. I pro-
to je letos Karlovarský kraj opět 
podpoří. Abych byl konkrétní, 
v tomto měsíci Rada Karlovar-
ského kraje například schválila 
pro Český rybářský svaz (ČRS) 
příspěvek 150 tisíc korun na 
nákup a  vysázení ryb do řek 
v našem regionu.

Často se na mě obracíte s kri-
tikou stavu našich silnic, ale 
v  poslední době vás trápí také 
znečišťování komunikací pře-
devším nákladními vozy, kte-
ré převážejí suroviny z  kaoli-
nových dolů nebo kamenolo-
mů. Okamžitě jsem v  této vě-
ci kontaktoval Krajskou sprá-
vu a  údržbu silnic, jež by mě-
la zajistit nápravu zvláště v ob-
lastech, odkud se odváží vytěže-
ný kaolin nebo štěrk. Zároveň 
apeluji na dopravce, aby nebyli 
lhostejní a řešili tento problém 
dřív, než jim budou hrozit ne-
příjemné sankce.

Určitě už jste zaznamena-
li snahu vedení Karlovarského 
kraje otevřít od nového škol-
ního roku pracoviště plzeňské 
strojní fakulty v Sokolově. Pod-
mínkou ze strany Západočeské 
univerzity Plzeň ovšem je, že ke 
studiu nastoupí okolo 40 stu-
dentů. Oslovili jsme fi rmy, kte-
ré požadují technicky kvalifi -
kované síly, hospodářskou ko-
moru i školy, a zatím se k baka-
lářskému studiu hlásí asi 30 zá-
jemců, což považuji za úspěch. 
Máte-li zájem studovat vyso-
kou školu technického směru 
přímo v  našem kraji, přihlaste 
se ke studiu ještě do 15. dubna, 
více informací najdete na inter-
netových stránkách strojní fa-
kulty Západočeské univerzity 
Plzeň.               Krásné jaro přeje

             hejtman Josef Novotný

Otázku nedostatku praktických 

lékařů nebo lékařů-záchraná-

řů na Ašsku, ale i problematiku 

sběru a výkupu kovového odpa-

du řešil s ašským starostou Da-

liborem Blažkem hejtman Kar-

lovarského kraje Josef Novot-

ný během další ze svých pracov-

ních cest po regionu.

„Domluvili jsme, že Karlovarský 
kraj zorganizuje setkání u  kulaté-
ho stolu, kterého se zúčastní sta-
rostové Ašska, Toužimska, Kraslic-
ka a Žluticka, zástupci zdravotních 
pojišťoven a zdravotnických zaříze-
ní a budeme řešit náhradu odchá-
zejících praktických lékařů v  od-
lehlých částech kraje, a  také zá-
chranku,“ oznámil po setkání se 
starostou Aše hejtman.

Společně se přitom zabývali ne-
jen tématem zdravotnictví v okra-
jových částech kraje, ale také na-
příklad sběrnami kovového odpa-
du. Ty totiž mnohdy vykupují ko-
vy, které byly předtím někde odci-
zeny. Podle hejtmana by se k pro-
blematice sběren měla vrátit posla-
necká sněmovna. 

V  doprovodu Dalibora Blažka 
pak Josef Novotný navštívil pláno-
vaný průmyslový Panattoni Park 

Aš u  frekventovaného přeshranič-
ního spojení s německým Selbem, 
kde by mělo v budoucnu vzniknout 
až 1000 pracovních míst.

Na Ašsku však hejtman nezůstal 
jen v  Aši, ale navštívil i  Trojme-

zí. Místo, kterým prochází hojně 
navštěvovaná naučná stezka, leží 
v  chráněné přírodní lokalitě a  na-
vštívily ho už tisíce turistů z Čech 
i Německa. Obec v současnosti usi-
luje o  dobudování schodů, které 

jsou součástí stezky, a  o  příspěvek 
požádala i Karlovarský kraj.

Hejtman Josef Novotný poté na-
vštívil i další obce v okolí. Ve strojí-
renské fi rmě Abydos v Hazlově in-
formoval jednatelku Olgu Kupec 

na záměr Karlovarského kraje ote-
vřít v  Sokolově pracoviště Fakul-
ty strojní Západočeské univerzi-
ty. „Aby měla možnost zvážit dal-
ší vzdělávání zaměstnanců fi r-
my,“ vysvětlil hejtman. Ve Vojtano-
vě  hovořil se starostou, kromě ji-
ného, o problému zrušení pobočky 
České pošty v obci. V Pomezí nad 
Ohří, kam poté hejtman přejel, in-
formoval starosta obce Radek Tla-
čil o plánované výstavbě kanaliza-
ce, která by mimo jiné měla prospět 
přehradě Skalka. „Půjde o investič-
ní akci fi rmy CHEVAK Cheb ve 
spolupráci s městem Cheb a s kraj-
ským příspěvkem, přičemž celkové 
náklady se budou pohybovat někde 
kolem třiceti milionů korun,“ uve-
dl starosta Pomezí.

O  den později si hejtman pro-
hlédl provoz fi rmy GR – Electro-
nic v  Hranicích, kde se vyrábějí 
komponenty do vyhřívaných seda-
del automobilů. „Překvapilo mě, že 
fi rma část své výroby provozovala 
v Bechyni, protože v našem regio-
nu nesehnala potřebné pracovní sí-
ly. Přislíbil jsem vedení společnos-
ti, že Karlovarský kraj ve spolupráci 
s městy pomůže fi rmě najít vhodné 
pozemky či prostory pro její pláno-
vaný rozvoj,“ uzavřel hejtman.

Lékaři, zaměstnanost, ale i sběrny.
Hejtman se zajímal o problémy Ašska

Desítky kamionů, naložených 

například kulatinou a směřují-

cích na pilu do Tirschenreuthu, 

by už za rok a půl neměly pro-

jíždět po Evropské ulici centrem 

Chebu a ucpávat průjezd důle-

žitou okružní křižovatkou u Tes-

ca. Nedaleko městské části Há-

je totiž byla 12. března zahájena 

stavba jihovýchodního obchva-

tu Chebu.

Jihovýchodní obchvat Chebu, 
který má odvést nejkratší mož-
nou cestou kamionovou dopravu 
z  hraničního přechodu Waldsas-
sen-Svatý Kříž na rychlostní silni-
ci R6, je největší silniční stavbou 
Karlovarského kraje letošního ro-
ku. Vyžádá si více než 390 milio-
nů korun, když 85 procent nákladů 
pokryje schválená dotace Evrop-
ské unie ve výši 333 miliony korun. 
Dlouhý bude 3,37 kilometru.

„Schvalování bylo jednodu-
ché, protože v  této vý-
zvě byl jen jediný pro-
jekt. V  dalších vý-
zvách, kde o  peníze 
usiluje více projektů, 
než kolik je peněz, 
už mezi sebou budou 
projekty soutěžit,“ ře-
kl předseda výboru re-
gionální rady ROP Severo-
západ Petr Navrátil, který je záro-
veň náměstkem hejtmana pro ob-
last dopravy.

Do silnic v  regionu letos Karlo-
varský kraj investuje, pokud uspě-

je s  žádostmi o  evropské dotace 
v ROPu Severozápad, více než jed-

nu miliardu korun. Dotace z to-
hoto programu na opra-

vy krajských silnic 2. a 3. 
tříd, ale i výstavby no-
vých, by mohly činit 
680 milionů korun. 
Z  dalších zdrojů, na-
příklad z  operačního 

programu životní pro-
středí, by mohl kraj získat 

další potřebné miliony.
„V minulých dvou letech jen do-

bíhaly některé starší investice. Ny-
ní se celá výstavba natlačila do jed-
noho a  půl roku. Bude to velmi 
hektické a  bude to představovat 

i řadu omezení,“ uvedl Navrátil.
Na neinvestiční opravy a údržbu 

silnic v roce 2014 uvolní Karlovar-
ský kraj 278,6 milionu korun, tedy 
zhruba stejnou částku jako vloni.  
„Počítáme přitom, že díky teplé zi-
mě něco ušetříme,“ dodal.

Kromě zmíněného jihovýchod-
ního obchvatu Chebu patří mezi 
největší silniční investice roku také 
modernizace silnic v  okolí Hroz-
nětína. Pro tuto stavbu se letos po-
čítá s  200 miliony korun. Karlo-
varský kraj rovněž zainvestuje při-
bližně šestatřicet milionů korun do 
průtahu Lubů u Chebu, do silnice 
ve Slapanech nebo do rekonstruk-
ce mostu v Nivách.      Václav Fikar

U chebské části Háje byla zahájena 
stavba jihovýchodního obchvatu města

Když loňská červnová povo-

deň sevřela Kynšperk a jeho 

okolí, nasadili místní hasiči do 

boje s všudypřítomnou vodou 

výkonné čerpadlo. Svou prá-

ci odvedlo, nakonec se ale sta-

lo obětí této povodně. Vypo-

vědělo službu a hasiči v Kyn-

šperku se ocitli bez nezbytné-

ho pomocníka.

Tato situace už dnes ale nepla-
tí. Přestože suchá zima i  stejně 
suché předjaří nehrozilo tradiční 
velkou jarní vodou a vytopenými 
sklepy, kynšperští hasiči získa-
li nové čerpadlo ještě před začát-
kem jara. Stroj stál přibližně 300 
tisíc korun, celou polovinou na 

něj přispěl Karlovarský kraj.
„Hasiči zachraňují životy i ma-

jetek lidí, navíc na vesnicích jsou 
často motorem místního spol-
čenského dění a organizátory řa-
dy akcí. Proto se jim snažíme při-
spívat, ať už na věcné vybavení 
nebo obnovu potřebné techniky,“ 
vysvětlil hejtman Josef Novotný.

Jak uvedl velitel jednotky Ma-
rek Matoušek, kynšperští hasi-
či plánují do budoucna řešit stav 
budovy hasičské stanice, který se 
každým rokem zhoršuje, a  také 
mají v plánu získat od krajského 
hasičského sboru repasovanou 
cisternu. Nahradit by měla jejich 
zastaralé vozidlo. 

                                     Václav Fikar

Kraj přispěl hasičům 
na nové čerpadlo  

Ašský starosta Dalibor Blažek ukazuje hejtmanovi Josefu Novotnému místo, kde by měl vyrůst průmyslový park.  

Hasiči v Kynšperku nad Ohří opět vlastní výkonné čerpadlo. Na jeho ná-
kup přispěl z jedné poloviny Karlovarský kraj. 

Ve středu 12. března začala na poli nedaleko chebské části Háje výstav-
ba jihovýchodního obchvatu Chebu. Stavba silnice, která propojí Svatý Kříž 
s rychlostní silnicí R6, potrvá do konce srpna 2015.    
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Od 1. dubna tohoto roku bu-
de spuštěn Národní registr po-
skytovatelů zdravotních služeb. 
O tom, jaké informace bude ob-
sahovat a  jaké povinnosti mají 
poskytovatelé zdravotních slu-
žeb, jsme hovořili s  ředitelem 
Krajského úřadu Karlovarského 
kraje Romanem Rokůskem.

Můžete nám přiblížit, o  jaký 
registr se konkrétně jedná?

Národní registr poskytovatelů 
zdravotních služeb bude základ-
ním článkem Národního zdra-
votnického informačního systé-
mu, který v  současné době sdru-
žuje celkem patnáct zdravotnic-
kých registrů, jejichž účelem je 
nejenom sledovat vážná onemoc-
nění a zranění u obyvatel, ale také 
evidovat statistická a vědecká data 
týkající se zdravotního stavu oby-
vatelstva a  poskytované zdravot-
ní péče. 

Správcem registru bude Minis-
terstvo zdravotnictví ČR, které 
ovšem může pověřit správou jed-
notlivých částí další subjekty, jako 
je například Ústav zdravotnických 

informací a  statistiky ČR či Ko-
ordinační středisko pro rezortní 
zdravotnické informační systémy. 

Jaké informace bude registr 
obsahovat?

Národní registr poskytovatelů 
zdravotních služeb bude obsaho-
vat celou řadu důležitých infor-
mací. Za všechny zmiňme napří-
klad identifi kační údaje o  posky-
tovateli a  jeho odborném zástup-
ci, kontaktní údaje, jako jsou tele-
fon, fax, adresa elektronické poš-
ty, internetových stránek či iden-
tifi kátor datové schránky. V regis-
tru rovněž najdeme údaje o  for-
mě, oboru a  druhu poskytované 
zdravotní péče, o provozní a ordi-
nační době či o zdravotních pojiš-
ťovnách, s nimiž má poskytovatel 
uzavřenou smlouvu podle zákona 
o veřejném zdravotním pojištění. 
Nebudou chybět ani informace 
o zahájení, přerušení či ukončení 
poskytovaní zdravotních služeb.

Kdo ponese odpovědnost za 
naplňování registru?

Odpovědnost za naplňování re-

gistru ponesou nejenom správní 
úřady, ale i  samotní poskytovate-
lé. Ode dne zřízení registru mají 
180 dní na to, aby do registru za-
psali všechny požadované údaje. 

Jak je to s  poskytovateli zdra-
votních služeb, kteří získali 
oprávnění nebo přerušili či do-
konce ukončili činnost?

Požadované údaje musí posky-
tovatelé zapsat do registru do 10 
pracovních dnů ode dne vydání 
nebo získání oprávnění k  posky-
tování zdravotních služeb nebo 
průběžně v případě změny v uve-
dených údajích nebo přerušení či 
ukončení činnosti.

Jakým způsobem se budou za-
pisovat údaje do registru?

Poskytovatelé jsou povinni pře-
dávat údaje do registru pouze 
v  elektronické podobě přímým 
zápisem nebo na technických no-
sičích způsobem stanoveným vy-
hláškou č. 116/2012 Sb., o předá-
vání údajů do Národního zdravot-
nického informačního systému.

Přímý zápis je prováděn se za-

bezpečeným protokolem přeno-
su dat prostřednictvím vzdálené-
ho přístupu na určenou elektro-
nickou adresu uvedenou na in-
ternetových stránkách Minister-
stva zdravotnictví ČR nebo na 
stránkách jím pověřeného správ-
ce informačního systému. Pro-
vádí se buďto dálkovým přeno-
sem, on-line zápisem prostřednic-
tvím webové aplikace nebo vypl-
něním elektronického formuláře 
a  jeho odesláním do příslušného 
úložiště dat. Na technickém no-
siči dat jsou údaje do informační-
ho systému předávány osobně ne-
bo prostřednictvím držitele poš-
tovní licence, což musí být dolo-
ženo doručenkou. Předávané sou-
bory musí být zašifrovány veřej-
ným klíčem správce.

Pro úplnost musím dodat, že 
předávání údajů do Národní-
ho zdravotnického informačního 
systému je jednou z  povinností, 
které ukládá zákon o zdravotních 
službách poskytovatelům zdra-
votních služeb. Pokud tak neuči-
ní, hrozí jim pokuta až ve výši 100 
tisíc korun.

Ředitel krajského úřadu informuje:
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Roman Rokůsek

V Y  S E  P T Á T E ,  H E J T M A N  O D P O V Í D Á

Dobrý den, 

dočetl jsem se, pro mě jako Slavkováka radostnou zprávu, že se 

plánuje obnova úseku trati z Kounic do centra Horního Slavkova. 

V souvislosti s tím mě ale zamrazilo, protože jsem zaslechl informa-

ci, že se plánuje demolice nádražní budovy v Horním Slavkově. Co 

je na tom pravdy? Než toto, to bych byl skoro radši, aby na nádra-

ží vlaky nejezdily a budova zůstala stát. Jistě víte, jak to v Horním 

Slavkově po minulém režimu vypadá. Zbylo tam tak 5% původní 

staroměstské zástavby. Každý dům, který ve městě stojí, by se měl 

zachovat. Nemluvě o tom, že po celém starém městě je památková 

zóna, a myslím si, že tento dům by do ní měl také náležet. Kromě to-

ho je to velice hezký dům. Fasáda pokrytá šindelem je vzácnost. Po-

kud má tato trať turistický potenciál, jak ukázal loňský provoz, pak 

by ho měla určitě větší s touto budovou, a ne s prázdným mrtvým 

nádražím. Jsem si vědom toho, že stavbu bohužel nevlastní město, 

ale SŽDC, ale pokud skutečně tato organizace plánuje její demoli-

ci, ať jí radši prodá nějakému soukromníkovi, nebo rovnou městu. 

Když pro dům nebude využití, mohlo by se v něm vybudovat třeba 

muzeum železnice, které rovněž zvýší další turistický potenciál tra-

ti. Nedopusťte, prosím, její zbourání.

S přátelským pozdravem                                                                           Jan Kabát

Vážený pane Kabáte,
jsem rád, že vítáte snahu o  zprovoznění dalšího úseku trati č. 144 
z  Horního Slavkova do Kounic a  zároveň chápu, že se strachujete 
o osud místního nádraží. To zcela jistě dotváří kolorit dříve využívané 
trati a je nepřehlédnutelné díky své šindelové fasádě. Jak jste uvedl 
ve svém příspěvku, nádražní budova je majetkem Správy železniční 
dopravní cesty. S Vaším dotazem jsem se proto obrátil přímo na její 
vedení. To mne informovalo, že se jedná o dezinformaci a že o demo-
lici nádražní budovy neuvažuje. Pokud jde o její budoucnost, Správa 
železniční dopravní cesty mne ujistila, že se snaží maximálně vychá-
zet vstříc jakýmkoliv projektům, které mají ambici oživit historické 
nádražní budovy. V případě, že se najde projekt muzea, informační 
turistické kanceláře, knihovny či jiné služby pro veřejnost, bude roz-
hodně vítán. V této souvislosti jsem rovněž informoval starostu měs-
ta Horní Slavkov.  

STRUČNĚ Z REGIONU

  Seriál o šestnácti městských částech Karlových Varů, který vychá-
zel v Karlovarských radničních listech v letech 2011 a 2012, vyšel nyní 
v knižní podobě. Kniha novináře Jaroslava Fikara, nazvaná Karlovarská 
předměstí, má 230 stran a oproti seriálu nabízí čtenářům mnohem více 
unikátních fotografií a textů. Navíc byly doplněny údaje a fakta o pro-
měnách čtvrtí Rybáře, Dvory, Olšová Vrata a vilové části Westend. Kni-
ha rovněž ukazuje dnes již neexistující zákoutí Staré Role, Bohatic a dal-
ších městských částí Karlových Varů. Podobná publikace o předměst-
ských čtvrtích dosud v našem městě nevyšla. 
   
 V Aši byla zahájena revitalizace Goethova náměstí. To bude vydláž-
děno, s ostrůvky zeleně, vrátí se sem demontovaná kašna se sochou Goe-
tha. Nově bude kašna situována o několik metrů dál od původního mís-
ta, sochu Goetha nechává odbor správy majetku a investic zrestaurovat. 
Samozřejmostí je, že dlouhá léta nefunkční kašna bude znovu chrlit vo-
du. Společně s náměstím se revitalizace dotkne také komunikace ulice 
Zámecké až po křižovatku s Moravskou, a stejně tak části ulice Karlovy, 
po křižovatku s ulicí Moravská.  

 Společnost Lidl postaví jedno ze svých dvaceti letošních Rákosníč-
kových hřišť v Chebu. Rozhodlo o tom hlasování veřejnosti. Lidl rozdě-
lil města do čtyř kategorií podle jejich velikosti, Cheb byl spolu s Karlo-
vými Vary zařazen do 3. kategorie. V ní se o pět Rákosníčkových hřišť 
utkalo celkem 46 míst v Česku, přičemž Cheb obsadil v hlasování ve-
řejnosti 4. místo (první tři místa získala moravská města Hodonín, 
Přerov a Šumperk). Ve 2. kategorii, kde se soutěžilo o sedm Rákosníč-
kových hřišť, neuspěla města Ostrov, Aš, Mariánské Lázně a Chodov, 
když i tuto kategorii zcela ovládla moravská města. Neuspěly ani Fran-
tiškovy Lázně v 1. kategorii.     

Starostové obcí jednali s představiteli kraje

Karlovarské letiště má za sebou další úspěšný rok.        Ilustrační foto V. Fikar

Rychlejší obnovy zastaralého 
vozového parku se dočká Zdra-
votnická záchranná služba Kar-
lovarského kraje. Během čtyř let 
nakoupí formou operativního 
leasingu dvacet nových sanitek 
a čtyři vozidla typu rendez-vous.

„Nová vozidla za celkem 41,6 
milionu korun bude fi nanco-
vat záchranka ze svého rozpočtu. 

Operativní leasing zajistí, aby sa-
nitky nebyly starší než čtyři roky.  
Dodavatel navíc garantuje i jejich 
opravy, čímž se ušetří asi půl mi-
lionu ročně,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana Miloslav Čermák. 

Prvními novými vozidly bude 
záchranka disponovat na podzim. 
Půjde o pět sanitek a jedno vozi-
dlo rendez-vous.

Nové sanity pro záchranku

Karlovarský kraj je připravený 

pomoci obětem násilí v Kyjevě 

a jejich rodinám. Pokud to dub-

nové zastupitelstvo odsouhla-

sí, uvolní k tomuto účelu celkem 

200 tisíc korun.

 „Peníze postupně odešleme na 
sbírkové konto, které otevřela obec-
ně prospěšná společnost Člověk 
v tísni v reakci na velké počty raně-
ných v ukrajinské metropoli,“ infor-
moval hejtman Karlovarského kraje 
Josef Novotný.

Společnost Člověk v  tísni organi-
zuje humanitární pomoc přímo na 
místě. V Kyjevě působí skupina čes-
kých zdravotníků, kteří jsou k  dis-
pozici obětem násilných střetů. Dal-
ší prací týmu byla i organizace ne-
dávného převozu asi deseti pacien-
tů do ČR. Sbírkové konto je otevře-
no všem, kteří chtějí vyjádřit solida-
ritu a podpořit oběti protestů.

Sbírka Pomoc Ukrajině
93209320/0300
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Kraj pošle 200 tisíc 
obětem násilí v Kyjevě

Karlovarské letiště má za se-

bou další úspěšný rok. Jak uvedl 

náměstek hejtmana Petr Navrá-

til, jeho hospodaření by mělo být 

i nadále ziskové. Proto se již nyní 

připravuje na další investice do 

rozvoje infrastruktury. 

„Letiště Karlovy Vary počítá 
v tomto roce s obratem ve výši 70 
milionů korun. Zároveň očekává, 
že by mělo hospodařit se ziskem 
zhruba osm milionů korun,“ infor-
moval Navrátil.

Finanční plán pro tento rok vy-
chází z  loňských provozních vý-
sledků. Ačkoliv letiště dosáhlo 

v uplynulém roce rekordních čísel, 
současně se také potýkalo s  mír-
ným poklesem v  oblasti tržeb vli-
vem zrušení některých pravidel-
ných linek.

Kromě splácení úvěru na rozší-
ření odbavovací plochy bude letiš-
tě investovat do zpracování projek-
tové dokumentace. Ta bude potře-
ba nejenom k plánovanému rozší-
ření a  prodloužení přistávací plo-
chy, ale také k rozšíření terminálu 
o VIP a business zónu či k výstavbě 
nového objektu stanice letištní Zá-
chranné a požární služby. Celkem 
by mělo letiště proinvestovat 9,37 
milionu korun.  

Ziskové letiště
plánuje další investice

O první ročník výtvarné sou-

těže „Věk pro nás není pře-

kážkou“ byl mezi seniory 

v Karlovarském kraji velký zá-

jem. Soutěže se zúčastnilo ví-

ce než 50 seniorů se 146 pra-

cemi. Nejstaršímu bylo 93 let.     

„Těší mne, že se přihlásilo to-
lik seniorů. Sešla se nám celá řa-
da krásných prací a vybrat vítě-
ze nebylo pro odbornou porotu  
jednoduché,“ uvedl hejtman Jo-
sef Novotný, když gratuloval de-
víti oceněným umělcům. Jak do-
dal, cílem soutěže bylo ukázat, že 
i v pokročilém věku lze žít aktiv-
ním a tvůrčím životem.  

Odborná porota ve složení Jan 
Samec (ředitel Galerie umění 
Karlovy Vary), Dagmar Svobo-
dová (vedoucí výtvarného obo-
ru na ZUŠ Antonína Dvořáka 
Karlovy Vary) a Stanislava Petele 
(profesionální fotografk a) nako-
nec vybrala ze 146 přihlášených 
děl devět vítězných prací bez ur-
čení pořadí.

Kategorie „Ruční práce“
Miloš Nováček, 69 let, asam-

bláž, „Makromikro“
Marie Hlaváčková, 75 let, 

asambláž, paličkované obrazy na 
námět I. Proškové

Jana Volčíková, 62 let, pa-
tchwork, „Listopadová deka“

Kategorie 
„Kresba, malba, grafi ka“
Štefan Černý, malba, „Zimní 

motiv z Tatrovic“
Jiří Brabec, 73 let, kresba, 

„Stařenka“
Alena Musilová, 62 let, malba, 

„Jedině radostný – Hostokryje“

Kategorie „Fotografi e“ 
Jaroslav Jirásek, 66 let, „Cheb 

– Kramářská ulice“
Vlastimil Rataj, 88 let, 

„Nejdecké nebe“
Marie Poláčková, 60 let, „Stře-

chy - Chorvatsko“
(ukázky soutěžních prací 

i snímky z vernisáže výstavy „Věk 
pro nás není překážkou“ na str. 6)

Hejtman ocenil 
nadané seniory

O nedostatku praktických léka-

řů nebo o  rušení poboček České 

pošty se diskutovalo na společ-

ném pracovním jednání starostů 

měst a  obcí s  vedením Karlovar-

ského kraje. 

Hejtman Josef Novotný infor-
moval starosty o  chystaném kula-
tém stolu se zástupci obcí a  zdra-
votních pojišťoven. Hlavním téma-
tem setkání bude diskuse o nedo-
statku praktických a lékařů a léka-
řů pro děti a dorost. „Vím, že men-

ší města a obce těžko hledají léka-
ře, proto chci, abychom se pokusili 
situaci řešit,“ uvedl hejtman.

Podle zástupkyně regionální ře-
ditelky VZP pro zdravotní péči 
Kristy Krenkelové je ale velmi ob-
tížné lékaře do obcí získat. 

„Studenti lékařských fakult se 
v  poslední době nechtějí specia-
lizovat na všeobecné lékařství. Po 
absolutoriu zůstávají raději ve vět-
ších městech nebo jdou pracovat 
do zahraničí,“ uvedla.

Hejtman dále hovořil o svém jed-

nání s premiérem Bohuslavem So-
botkou a  ministrem průmyslu 
a obchodu Janem Mládkem o ob-
sazování průmyslových zón na So-
kolovsku a v Ostrově. 

Starostové se také zajímali o mož-
nost získání fi nančních prostředků 
z ROP Severozápad. 

„Nové výzvy byly vyhlášeny 
v  pondělí 17. března. Pro střed-
ní obce, které mají pod 50 tisíc 
obyvatel, je k dispozici 945 milio-
nů korun. Většina projektů má te-
dy šanci uspět,“ oznámil náměstek 

hejtmana Petr Navrátil.
Dalšími tématy, o  nichž se dis-

kutovalo, byl radonový program 
a  školská zařízení či problemati-
ka veřejných dražeb. Největší zá-
jem byl ale o vystoupení pracovní-
ků České pošty, kteří informovali 
o pobočkové síti pošty v západních 
Čechách a o doručovací síti v regi-
onu. Zejména starostové menších 
obcí si totiž dlouhodobě stěžují na 
rušení poboček České pošty a  na 
prodej doplňkového zboží, které 
nijak s chodem pošty nesouvisí.

Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný předává cenu MUDr. Ale-
ně Musilové, která zaujala porotu obrazem nazvaným „Jedině radost-
ný - Hustokryje“.                                                                                  Foto Václav Fikar

Celkem 29 zájemců (do uzá-

věrky tohoto vydání Kraj-

ských listů) se přihlásilo ke 

studiu na odloučeném praco-

višti Fakulty strojní Západo-

české univerzity Plzeň, které 

by se mělo od nového školní-

ho roku otevřít v Sokolově.      

„Zástupci ZČU podmínili ote-
vření odloučeného pracoviště 
strojní fakulty v Sokolově tím, že 
ke studiu nastoupí okolo 40 stu-
dentů. Snažili jsme se informa-
ci předat školám, zaměstnavate-

lům, hospodářským komorám 
a ostatní veřejnosti, protože zná-
me poptávku trhu práce po tech-
nicky zdatných odbornících. Po-
čet dosud přihlášených uchaze-
čů o studium dává naději, že se 
do 15. dubna, kdy fakulta uza-
vírá příjem přihlášek, skutečně 
podaří získat dostatek zájemců,“ 
uvedl hejtman Josef Novotný 
s tím, že zájemci o kombinované 
(tzv. dálkové) studium v Sokolo-
vě se mohou přihlásit na interne-
tových stránkách fakulty - www.
fst.zcu.cz.

Přihlásit se ke studiu strojní 
fakulty je možné do 15. 4.
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Často diskutovaným tématem 

posledních dnů je vysoký po-

čet nekvalifi kovaných peda-

gogů v naší zemi. Karlovarský 

kraj patří k regionům, které se 

s touto problematikou potýka-

jí ve zvýšené míře. Jak kraj situ-

aci řeší, jsme se zeptali náměst-

ka hejtmana pro oblast školství 

Václava Sloupa.

Školstvím nyní otřásá diskuze 
o tom, že od příštího roku nemo-
hou pedagogové, kteří nemají po-
třebnou kvalifi kaci, učit děti ne-
jen na střední, ale i  na ostatních 
typech škol…

Zákonem č. 563/2004 Sb., o peda-
gogických pracovnících, byla stano-
vena doba deseti let od nabytí účin-
nosti zákona (původně 5 let), v níž 
měli všichni učitelé možnost si do-
plnit předepsané odborné vzdělá-
ní ve smyslu paragrafu 3 tohoto zá-
kona. Zákon nabyl účinnosti dnem 
1. ledna 2005 a desetiletá zákonem 
stanovená lhůtě uplyne dnem 31. 
prosince 2014. To znamená, že od 
1. ledna 2015 nemůže pedagog, ne-
splňující kvalifi kaci podle zákona, 
vyučovat či vychovávat děti v  ma-
teřské škole, základní škole či střed-
ní škole. 

Situace se ale nyní po dohodě 
ministra školství s odbory mění...

Ministr školství Marcel Chládek 
se s  odboráři a  zástupci vysokých 
škol jednak domluvil, že budou ote-
vřeny mimořádné termíny studia 
pro ty, kteří chtějí studium zahájit 
ještě letos a doplnit si tak chybějící 
pedagogické vzdělání. Samozřejmě 
to bude vyžadovat velkou součin-
nost ze strany vysokých škol, jež se 
musejí na tuto změnu připravit. Dá-
le vznikne tzv. plošná výjimka pro 
vyučující cizích jazyků, kteří jsou 
rodilými mluvčími, a  pro učitele 

odborných předmětů, pracujících 
do poloviny úvazku. Ti budou mo-
ci na školách působit i nadále. Do-
plnit si kvalifi kaci nebudou muset 
také učitelé, kterým již bylo 55 let 
a mají alespoň dvacetiletou praxi.

Můžete připomenout, jak jsme 
na tom v našem kraji s kvalifi ko-
vaností učitelů?

V  České republice má nedosta-
tečnou kvalifi kaci asi 17.000 učite-
lů a  Karlovarský kraj je v  této ob-
lasti jedním z  nejhorších, když se 
na tomto čísle podílí počtem 250 
nekvalifi kovaných pedagogických 
pracovníků ve školách a zařízeních 
zřizovaných Karlovarským krajem 
(z toho jich ale v současné době 117 
studuje) a počtem 697 nekvalifi ko-
vaných učitelů celkem. 

Na školských zařízeních, zřizo-
vaných Karlovarským krajem, bylo 
na konci školního roku 2012/2013 
23,17 % nekvalifi kovaných pedago-
gů a k 30. 9. 2013 bylo 20,98 % ne-
kvalifi kovaných. Tento stav zname-
ná, že od 1. ledna 2015 by nemohlo 

pedagogicky působit 133 pedago-
gů školských zařízení zřizovaných 
Karlovarským krajem.

Kde se stala chyba, že se ani 
v průběhu let situace nezměnila?

Pominu-li nízké platy pedago-
gů, upadající zájem o  vysokoškol-
ské pedagogické vzdělání, jakož-
to i neúctu k povolání učitele, po-
tom vidím hlavní příčinu neblahé-
ho stavu kvalifi kace pedagogické-
ho sboru v  tom, že někteří peda-
gogové naprosto nevyužili lhůty 10 
let, dané zákonem k tomu, aby zís-
kali potřebnou kvalifi kaci. Někte-
ří pedagogové, a  v  mnohých pří-
padech i jejich vedoucí pracovníci, 
nebrali v úvahu legislativní úpravu 
a doufali, že dojde k posunu termí-
nu pro splnění podmínek kvalifi ka-
ce. To by však bylo nesolidní vůči 
těm odpovědným pedagogům, kte-
ří si v průběhu lhůty kvalifi kaci do-
plnili.

Jak může popsaný stav ovlivnit 
v regionu přímo vedení kraje?

Vedení Karlovarského kraje si je 
vědomo faktu, že jednou z hlavních 
podmínek realizace změn v  rezor-
tu školství je kvalitní a kvalifi kova-
ný učitel, a proto se snaží napomá-
hat ke zlepšení v oblasti kvalifi kova-
nosti pedagogů.

Od roku 2010 zahájil Karlovarský 
kraj ve spolupráci s Fakultou peda-
gogickou Západočeské univerzity 
v  Plzni organizaci vzdělávání pro 
pedagogy. Učitelé po jeho absolvo-
vání mohou nastoupit do vyššího 
ročníku studia vysoké školy.  Mno-
zí absolventi dvou kurzů pro 100 
nekvalifi kovaných učitelů, které se 
uskutečnily přímo v Karlových Va-
rech, již studuje bakalářské či ma-
gisterské studium na fakultě v Plz-
ni. Tento a  další kurzy fi nancoval 
z větší části Karlovarský kraj v část-
ce více než 2,5 milionu korun. 

Karlovarský kraj také fi nančně 
motivuje střední i  základní ško-
ly, jejichž učitelé si začnou dopl-
ňovat kvalifi kaci. Podle Pravidel 
pro poskytování fi nanční podpo-
ry pro získání odborné kvalifi ka-
ce učitelů vyčleňuje Karlovarský 
kraj ve svém rozpočtu každoročně 
celkem 1.500.000,- Kč, avšak do-
sud tato částka nebyla ani zdaleka 
studujícími učiteli čerpána. Pod-
le těchto pravidel má škola na kaž-
dého pedagoga, který si začne do-
plňovat vzdělání, k dispozici 25 ti-
síc korun ročně. Kraj nabízí i pod-
poru základním školám, jejichž zři-
zovateli jsou obce. Školy dostanou 
až 12.500 na učitele, ale za podmín-
ky, že stejnou část dá i obec. 

Za účelem zvyšování společenské 
prestiže pedagogické profese roz-
hodl kraj o obnově tradice Dne uči-
telů a  již čtvrtým rokem letos při 
slavnostním aktu převezmou peda-
gogové ocenění za dlouholetou vy-
nikající práci v  oblasti vzdělávání 
a výchovy mladé generace.

Situaci s nekvalifi kovanými 
pedagogy pomáháme řešit 

Hejtman Josef Novotný nabí-

dl novému řediteli karlovarské 

správy Ředitelství silnic a dálnic 

ČR (ŘSD) Lukáši Hnízdilovi spo-

lupráci se starosty i hejtmany do-

tčených krajů při řešení proble-

matických výkupů pozemků na 

trase rychlostní komunikace R6. 

Na společném setkání se také za-

jímal o budoucnost stavby silnice 

v úseku Trstěnice-Drmoul.  

Hejtman vyzval zástupce ŘSD, 
aby písemně formuloval veškeré 
problematické body týkající se pří-
pravy staveb jednotlivých úseků. 

„Už delší dobu je například zná-
mo, že se neúspěšně řeší výkup 
pozemků v Lubenci, proto by by-
lo dobré společným postupem do-
táhnout přípravu staveb do konce. 
V případě, že by hrozilo vyvlast-
nění, je možné o věci jednat se sta-
rosty a dalšími hejtmany, aby nic 

nebránilo zahájení stavby dalších 
částí silnice,“ uvedl Josef Novot-
ný, který ocenil iniciativu starostů 
obcí po trase R6. Ti se totiž nedáv-
no obrátili dopisem na preziden-
ta České republiky Miloše Zema-
na a apelovali na něj, aby se z titulu 
svého úřadu zasadil o dostavbu R6.

Ředitel karlovarské správy ŘSD 
Lukáš Hnízdil hejtmana informo-
val, že na výkupy a zpracování pro-
jektové dokumentace staveb dal-
ších úseků R6 od Karlových Varů 
směrem na Prahu vyčerpali silni-
čáři v loňském roce okolo 48 mi-
lionů korun. Na letošní rok mají 
k dispozici 60 milionů.

Hejtman se dále zajímal o do-
stavbu úseku silnice Trstěnice–Dr-
moul, tedy o pokračování obchva-
tu obce Drmoul. 

„V případě pokračování stav-
by obchvatu Drmoulu máme vy-
koupené zhruba dvě třetiny po-

zemků, během letošního roku by-
chom chtěli vykoupit i dosud zbý-
vající. Předpokládáme, že samotná 
stavba přijde celkem na půl miliar-
dy korun, v úvahu by přicházelo fi-
nancování z Operačního progra-
mu Doprava II,“ řekl Hnízdil. 

Hejtman Josef Novotný mu na zá-
věr setkání nabídl, aby se opět se-
šli u jednacího stolu v květnu letoš-
ního roku, kdy se bude připravovat 
návrh státního rozpočtu. 

„Bude-li stavba kompletně při-
pravena, mohu se jako člen rozpoč-
tového výboru sněmovny snažit ře-
šit financování tohoto projektu,“ 
připomněl.

V současnosti se na rychlostní 
silnici R6 z Karlových Varů smě-
rem na Prahu buduje úsek Lubenec  
-Bošov. K celkové dostavbě komu-
nikace je třeba dokončit ještě dva-
náct úseků o přibližné délce 82 ki-
lometrů.

Hejtman nabídl pomoc s výkupem 
pozemků kolem budoucí rychlostní silnice

Náměstek hejtmana Karlovarsého kraje pro oblast školství, mládeže a tělo-
výchovy Václav Sloup.                                                                               Foto Václav Fikar

Stop jarní únavě!

AKCE SPOJENÁ S OCHUTNÁVKOU MLADÉHO JEČMENE 
VŽDY V PO 15-18, ST 16.30-18, ČT 14-18. HOD. 

KLUB ZDRAVÍ ENERGY, CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI
Kamenná 40, Cheb, tel.: 603486331, www.energy-cheb.cz 

Kvůli mírnému průběhu i  závě-
ru končící zimy mohli letos cestá-
ři z Údržby silnic Karlovarského kra-
je (ÚSKK) začít s komplexem údržbo-
vých prací, jako jsou prořezy stromů, 
výřezy křovin, opravy svodidel, čištění 
a  odvodnění příkopů, čištění vpustí, 
úklid vozovek, opravy a čištění značek 
a  směrových sloupků a  mnohé další, 
hned o několik týdnů dříve.

Bude-li navíc dosavadní přízni-
vé počasí pokračovat, pak brzy ob-
noví provoz obalovny, které za mra-
zů z technologických důvodů asfalto-

vé směsi neprodukují, a cestáři budou 
moci podle požadavků správců silnic 
o dost dříve než v předchozích letech 
začít také s částečnými výspravami vo-
zovek po zimě i s rozsáhlejšími opra-
vami silnic. „S  předstihem také za-
čnou provádět různorodé jiné zakáz-
ky pro obce, města, jednotlivce i fi rmy, 
například opravy či výstavbu chodní-
ků a  prostranství, místních komuni-
kací, účelových cest, areálů, opěrných 
zdí a další,“ upřesňuje předseda před-
stavenstva ÚSKK Jaroslav Fiala.

V  důsledku slabé zimy cestáři spo-
třebovali od 1. 11. 2013 do poloviny 
února 2014 při zajišťování sjízdnos-
ti silnic, které mají smluvně na staros-
ti, přibližně 6 500 tun posypové soli. 
Ve srovnání se spotřebou 19 000 tun 
za celou zimu 2012 – 2013, která by-
la atypická hlavně výrazně vyšším 
poč tem dnů, v nichž sněžilo déle než 

6 hodin, tedy jde zhruba o třetinovou 
spotřebu. 

„Zatímco za celý únor 2014 jsme 
pro zajištění sjízdnosti silnic potřebo-
vali pouze 400 tun posypové soli, v re-
kordní předešlé zimě 2012 – 2013 se 
spotřeba soli v  jednom období, mezi 
9. – 12. prosincem 2012, vyšplhala až 
na 500 tun – ale denně,“ vyčísluje je-
den z markantních rozdílů ve spotře-
bě posypových materiálů Fiala.

Zimní pohotovost cestářům sice tr-
vá pouze do konce března, ale i  pak 
budou zachovávat bdělost a  budou 
stejně jako v  jiných letech připraveni 
k  operativním zásahům. Ve výše po-
ložených lokalitách kraje totiž nejsou 
neobvyklé ani květnové námrazy, tak-
že do defi nitivního ukončení letoš-
ní zimní údržby cestáře řada výjezdů 
zřejmě ještě čeká.

 (pr)

S opravami silnic po zimě 
začínají cestáři s předstihem

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

ŘŘŘeeedddiii ttteeelllkkkaaa   llléééčččeeebbbnnnyyy      
MMMaaagggdddaaalllééénnnaaa   RRRaaadddooošššooovvvááá       

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

         

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

Maggaagggggaaaaggggdaléna Radošoooooooooooooooovvvvvvvááááááááááááááááááááá

U nás se pacienti 
nenudí 

INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH
tel.: 739 544 445  |   e-mail: info@mediaas.cz
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Čtyři nemocnice v našem kraji 

řídí dvě společnosti. Krajem zři-

zovaná Karlovarská krajská ne-

mocnice (KKN) provozuje ne-

mocnice v K. Varech a Chebu, 

soukromý NEMOS pak v Ostro-

vě a Sokolově. S jednatelem 

NEMOSu Davidem Soukupem 

jsme hovořili o spolupráci Kar-

lovarského kraje a soukromého 

provozovatele při rozvoji soko-

lovské nemocnice.     

V současné době probíhá v Sokolo-
vě přestavba pavilonu C sokolovské 
nemocnice, kam má přesídlit chirur-
gická nebo ortopedická ambulan-
ce. Je to další z investic Karlovarské-
ho kraje do sokolovské nemocnice, 
v tomto případě ve výši 13,5 milionu 
korun. Jak vlastně hodnotíte spolu-
práci s Karlovarským krajem od do-
by, kdy jste získali sokolovskou ne-
mocnici do pronájmu?

Z  počátku chvíli trvalo, než se obě 
strany zorientovaly v  nové situa-
ci a  našly optimální formu spoluprá-
ce. Ale už od samého začátku byl zřej-
mý zájem obou stran, aby nemocnice 
v Sokolově fungovala a aby se rozvíje-
la. Jsme ve třetím roce společné spo-
lupráce a myslím si, že je možné hod-
notit spolupráci jako kvalitní a  efek-
tivní. Když se do nemocnice a na vý-
sledky nemocnice podíváme, najdeme 
i řadu konkrétních příkladů, které toto 
hodnocení potvrdí. Věřím, že i obyva-
telé z regionu a návštěvníci nemocnice 
vnímají nějaký rozvoj a posun, i když 
zdaleka na vše je již dokonalé.  

Na podzim 2013 dokončil Karlo-
varský kraj v  sokolovské nemocni-
ci obnovu pavilonu G, přebudované 
je také ambulantní a lůžkové rehabi-
litační oddělení v  pavilonu D. Vlo-
ni tedy kraj investoval do nemocice 
v Sokolově kolem 40 milionů korun, 
letos plánuje další 50 milionů. Jaké 
konkrétní investice plánujete s  kra-
jem dál? 

V  letošním roce plánujeme realizo-
vat výměnu oken, zateplení a  opravu 
fasády na celém pavilonu B. Komplex-
ní modernizací projde i lůžkové oddě-
lení ARO, oční oddělení a bude zahá-
jena i  první etapa rekonstrukce GY-
N-POR oddělení, včetně modernizace 
porodních sálů. Další akce jsou během 
roku realizovány za fi nanční podpory 

Sokolovské uhelné. Zahajujeme již ta-
ké práce na projektových dokumenta-
cích pro akce plánované na rok 2015. 
Kromě stavebních investic jsou důleži-
té i další kroky, které vedou ke zvyšo-
vání kvality služeb a bezpečnosti pro-
středí, to je potřeba také vnímat. 

Jestli se nepletu, na jaře by měla být 
zahájena stavba parkovacího domu... 

Dne 8. března proběhlo předání sta-
veniště a tím de facto byly práce zahá-
jeny. Jsme moc rádi, že se vše poved-
lo připravit a  do konce tohoto roku 
by tak mohl parkovací dům stát. Ak-
ce přinese během realizace řadu ome-
zení a  komplikací směrem k  zajištění 
provozu nemocnice, ale vybudování 
parkovacího domu nemocnici výrazně 
pomůže a posune ji dopředu. Ten limit 
stávajícího počtu parkovacích míst nás 
velmi tížil a způsoboval nám obrovské 
komplikace. Kromě vytvoření nových 
parkovacích kapacit je také přínosem 
zajištění vstupu do nemocnice suchou 
a bezbariérovou cestou. 

Když se podívám na zdravotnictví 
jako celek, jaké problémy nejvíc trá-
pí provozovatele nemocnic? Jsou to 
platby od pojišťoven či něco jiného?

Zdravotnictví obecně je velmi per-

spektivní obor, a pokud se daří případ-
né obtíže správně a efektivně řešit, lze 
v něm najít i spoustu radosti. Na dru-
hou stranu problémy jsou všude a  ve 
všech odvětvích. Nám nejvíce vadí ab-
sence dlouhodobé koncepce a absence 
nastavení trvale platných, dodržova-
ných a predikovatelných pravidel. 

Vaše společnost připravuje pro 
Karlovarský kraj vlastní koncepci 
krajského zdravotnictví. Je možné 
podle Vašeho názoru udržet veřej-
noprávní zdravotnictví dlouhodobě 
mimo propast červených čísel? 

Pokud je ve zdravotnických zaříze-
ních pořádek, zaměstnanci pracují pro 
společnost, jsou motivováni a práce je 
organizovaná efektivně, pak je možné, 
aby zařízení nebylo dlouhodobě a  tr-
vale ve ztrátě. V  rámci republiky na-
jdeme celou řadu příkladů. Uvedené 
nemá dopad jenom na ekonomiku ne-
mocnic, je to pak i  o  jiné kvalitě pé-
če, kterou pocítí každý návštěvník ne-
mocnice. To jsou spojené nádoby. 
Náš návrh je založen ale ještě na jed-
nom zásadním aspektu. V rámci kraje 
je možné na základě kooperace mezi 
všemi nemocnicemi výrazně lépe or-
ganizovat poskytování péče tak, aby 
byla poskytována efektivněji, s  lepší 
dostupností a návazností. Jsme krajem 
s největším odlivem péče mimo regi-
on, to by se mohlo a mělo změnit. 

Skupina Nemos provozuje i  ne-
mocnici v Ostrově, kde chystáte oční 
operace femtosekundovým laserem, 
kdy dotyčný může jít za dvě hodiny 
po operaci domů. Můžete k této no-
vince v nemocnici říct víc?

Jedná se o  unikátní sestavu laserů, 
kde budeme schopni operovat  fem-
tosekundovým laserem šedý zákal a   
provádět i refrakční operace na rohov-
ce, tj. odstranit dioptrie. To jsme za-
tím u nás neprováděli. Nyní se snaží-
me nabídnout našim klientům maxi-
mum technologií, které jsou ve světě 
k dispozici. Operační zákrok je méňě 
invazivní pro klienta, je zaručena vyšší 
přesnost prováděného zákroku a hlav-
ně bezpečnost v  porovnání s  klasic-
kou metodou ultrazvukem. Tím pá-
dem i  následná rehabilitace je mno-
hem rychlejší. Celý operační zákrok, 
jak odstranění šedého zákalu, tak od-
stranění dioptrií na rohovce, je rychlý 
a bezbolestný.

 Václav Fikar

Šéf Nemosu: Spolupráce 
s krajem je efektivní 

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. 
Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149 -185,- Kč/ks dle stáří. 

Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
 Prodej ve čtvrtek 3. dubna 2014 
Cheb - prodejna Selka - 16.15 hod
 Prodej v neděli 6. dubna 2014

Horní Slavkov - parkoviště u restaurace U Karkulky -14.00 hod.
Loket - u čerpací stanice EuroOil - 14.20 hod.

Sokolov - u vlakového nádraží - 15.15 hod.
Habartov - u autobusového nádraží - 15.50 hod.

Cheb - prodejna Selka - 17.10 hod.
 Prodej v neděli 13. dubna 2014

Děpoltovice - u obchodu - 11.00 hod.
Nejdek - vlakového nádraží - 11.40 hod.

Černava - u Obecního úřadu - 12.20 hod.
Oloví - nádraží ČD - 13.20 hod.
Krajková - u kostela - 13.40 hod.

Josefov - u autobusové zastávky - 13.55 hod.
 Prodej v pátek 18. dubna 2014

Cheb - prodejna Selka - 12.30 hod. 
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod. 
tel.: 6015 76 270, 606 550 204, 728 605 840 

Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek, cena 20-30 Kč/ks.

Unikátní plzeňská Techmania 

Science Center, která se skládá 

z prvního 3D Planetária v Česku 

a vlastního science centra, se roz-

růstá. Od soboty 29. března bu-

de třikrát větší než dosud, na 10 

000 m2 nabídne ke stávajícím no-

vé expozici i nejmodernější labo-

ratoře v Plzeňském kraji.

„Nově otevřené science center na-
bízí zábavně podanou vědu a  tech-
niku na 10 000 m2. Je to nové místo 
pro objevování tajů fyziky, biologie, 
matematiky, chemie, ale také tře-
ba sportu. Je to turistický cíl i cen-
trum neformálního vzdělávání,“ ří-
ká  Vlastimil Volák, ředitel Techma-
nia Science Center.

Všichni zvídaví, kteří chtějí roz-
víjet osobní vztah k  vědě, technice 
a  přírodě, se mohou nově těšit na 
expozice Člověk a  zvíře a  Obnovi-
telné zdroje energie.

V  expozici Člověk a  zvíře se ná-
vštěvníci například dozvědí, v  čem 
je lidské tělo lepší než zvířecí, ne-
bo jak dobře či špatně běháme ve 
srovnání s  konkrétními živočišný-
mi druhy.

„Nová expozice návštěvníkům bez 
rozdílu věku umožní poměřovat své 
fyzické vlastnosti s různými zástup-
ci fauny. Naučí se něco nového ne-
jen o  sobě samém, ale zasadí tyto 
poznatky do kontextů zvířecí říše. 
Expozice přiměje člověka uvědomit 

si, že všichni jsme nedílnou součástí 
přírody, světa plného ohromujících 
výkonů širokého spektra živých tvo-
rů,“ upozorňuje Volák s tím, že kon-
krétně v  této expozici bude na 800 
m2 vystaveno pětatřicet exponátů. 

Další z  nových expozic se věnuje 
obnovitelným zdrojům energie. Ná-
vštěvníci v ní naleznou odpovědi na 
otázky, jak skutečně čerpáme ener-
getické zdroje ze svého životního 
prostředí nebo třeba jaké jsou jejich 
možnosti na návrat zpět do přírody.

„Původní expozice Techmania 
Science Center se těmto fenomé-
nům věnuje s pozorností, jakou za-
sluhují. Expozice je koncipována 
hravě, nikoliv však nevážně. Její ex-

ponáty kladou důraz na energie a na 
hranice konkrétních energetických 
zdrojů. Určena je stejně tak pro ši-
rokou veřejnost, jako pro žáky zá-
kladních a  středních škol,“ vysvět-
luje projektová manažerka expozice 
Petra Kokošková.

Plzeňská Techmania dále nabíd-
ne tři nové, špičkově vybavené labo-
ratoře, které poskytnou profesionál-
ní zázemí pro doplnění výuky che-
mie, fyziky a biologie, a to nejen pro 
školy. „Budou využívány i o víken-
du, kdy Techmanii navštěvuje širo-
ká veřejnost, zejména rodiny s dět-
mi,“ upozorňuje Volák.

Do science centra se vrací i Entro-
pa, slavná plastika výtvarníka Davi-
da Černého. V  Techmanii byla in-
stalována s  podporou evropského 
informačního centra Europe Direct 
Plzeň, aby sloužila jako originální 
pomůcka pro rozšířenou výuku ob-
čanské výchovy a výtvarného umě-
ní.                                                        (pr)

Praktické informace:
Web: www.techmania.cz
Otevřeno:
PO, ÚT, ČT - 8:30 – 17:00
ST, PÁ - 8:30 – 18:00
SO, NE - 10:00 – 18:00
Adresa: 
Techmania Science Center
Roh ulic Borské a Břeňkovy
301 00 Plzeň

Plzeňská Techmania nabídne
po rekonstrukci nové expozice

3D Planetárium v plzeňském Techmania Science Center

Třikrát větší Techmania otevírá 29. března. 

Mgr. David Soukup 
- jednatel společnosti Nemos So-
kolov, s.r.o. pracuje s cílem po-
zvednout úroveň zdravotnictví 
v regionu a vybudovat vstřícnou, 
bezpečnou a moderní nemoc-
nici v Sokolově. Ve volném ča-
se se věnuje rodině, sportu a ces-
tování.

Galerie výtvarného umění v Che-

bu (GAVU) zve všechny zájemce 

o umění na dvě aktuální výstavy.

Výstava významného německého 
malíře Petera Angermanna s  ná-
zvem „Streetview“ probíhá v  re-
konstruovaných prostorách gale-
rie do 20. dubna. Druhou výstavou 

je projekt Luďka Rathouského „Pe-
nězoměnci“, který potrvá do 27.4. 

Luděk Rathouský byl dlouho 
známý hlavně jako člen skupiny 
Rafani, založené roku 2000. Rafa-
ni jsou nejvýraznějšími představi-
teli českého kolektivního aktivis-
mu, specifi ckého fenoménu spole-
čensky angažovaného umění.

Výstavy v GAVU

easy patrový:
2

GSM: 602 480 321

BRIKETY

1 kg rašelinových briket 
= 2,5 kg uhlí

 www.djb-trade.com
 parimuchav@seznam.cz

 602 480 321

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  

V rámci projektu Zdravé stromy 

pro zítřek budou v Karlovarském 

kraji během jara odborně ošetře-

ny dva stromy. Dvě lípy velkolisté 

v Krásném Údolí a Toužimi. 

Památná  Lípa velkolistá v  Touži-
mi tvoří spolu s  kostelem sv. Blaže-
je výraznou dominantu obce. Je sou-
částí významného krajinného prv-
ku Blažejský rybník, kde se vysky-

tuje mnoho chráněných druhů rost-
lin a živočichů. Její stáří se odhadu-
je na 300 let. 

Zhruba stejně stará je i lípa v Krás-
ném Údolí, která roste na východním 
okraji návsi u  zbytků zdi bývalé ze-
mědělské budovy. 

Ošetření, jejichž cílem je zlepšit 
zdravotní stav a  zajistit bezpečnost 
stromů, zdarma provedou certifi ko-
vaní Evropští arboristé. 

Ošetří staleté lípy 
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Křížovka o ceny 
POZORUHODNÁ MÍSTA 
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: Komorní hůrka.

Výhercům, kterými jsou 
Alena Levková z Krásného 
Údolí, Yvona Umlaufová 
z Hroznětína a František 
Tůma z Aše, gratulujeme. 
Zasíláme jim publikace 
o našem kraji.
 
Rozprostírá se na ploše 221 hek-
tarů mezi Františkovými Lázně-
mi a  Skalnou a  patří mezi nej-
významnější přírodní rezervace 
v České republice. 
Typická jsou pro ni rozsáhlá raše-
liniště a  minerální slatiniště, po-
krytá žlutou a  bílou vrstvou vy-
srážených solí, stejně jako bub-
lající mofety, tedy výdechy su-
chého oxidu uhličitého, často ne-
správně označované jako bahen-
ní sopky. 
Na jejím území žije řada chráně-
ných živočichů a roste v ní množ-
ství mokřadních a  slanomilných 
rostlin. Protože je prastará, na-
jdou v  ní návštěvníci evropskou 
raritu. Křemelinový štít – nahro-
maděnou křemelinu ze schránek 
jezerních řas rozsivek, usazených 
na dně dávno vyschlého jeze-
ra. Byla tam také nalezena zcela 
nová řasa – Percursaria percursa.
Přesně před padesáti lety byla 
vyhlášena rezervací, veřejnosti 
přístupná je však jen její část - 1,2 
kilometru dlouhá naučná stezka, 
která vede po dně již zmíněného 
vyschlého jezera, které mělo sla-
nou (minerální) vodu.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 6. 4. 2014 
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na 
poštovní adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika 
Severová, Závodní 353/88, 
36021, Karlovy Vary.

SLOVÁCI - historie a přítomnost v regionuZdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. 

Desítky osobností, které každý den zachrání ně-

komu z nás život. Ať již instrukcemi z operační-

ho střediska, při zásahu v terénu nebo na ope-

račním sále. Je nám ctí vám je představit.     

Co mě přivedlo k mé současné práci:
K záchranné službě jsem nastupovala až po skonče-

ní mateřské dovolené. Předtím jsem pracovala v ne-
mocnici v Kraslicích na gynekologicko-porodnickém 
a novorozeneckém oddělění, krátce i na chirurgii a in-
terně, tak, jak postupně docházelo k rušení a reorga-
nizaci nemocnice. Měla jsem tedy možnost seznámit 
se s péčí o pacienta hned v několika oborech. V Kras-
licích bylo nově otevřeno i stanoviště záchranné služ-
by a pro mě to byla jasná volba. Musela jsem si dopl-
nit  své znalosti v intenzivní péči o pacienta, a proto 
jsem nastoupila na anesteziologicko-resuscitační od-
dělení v nemocnici Sokolov a doufala, že se časem ně-
jaké místo na záchrance uvolní.

Můj první zásah:
Na svůj první výjezd si pamatuji přesně. Vyjíždě-

la jsem za dozoru své nadřízené k  závažnému stavu 
v posádce rychlé lékařské pomoci. Místem zásahu by-
la malá obec v části Slavkovského lesa a vedla k ní jistě 
ta nejdelší a nejklikatější silnice v regionu. Jízda k pa-
cientovi probíhala standardně, v hlavě jsem si probí-
rala, co vše bude třeba připravit, jaké budou postupy. 
Výstup po schodech do x-tého patra jsem zvládla v ča-
se srovnatelném s  výjezdem výtahu, kterým jel zby-
tek posádky. Pacient byl zaléčen a odmítl převoz do 
zdravotnického zařízení,  takže se vším vybavením za-
se hezky šup, šup do sanitky a hurá zpět na základnu. 
Řidiči přitom blesklo hlavou, že tu ,,novou“ musí pře-
ce pěkně svézt, ať si zvykne. A pak to přišlo...

Seděla jsem sama vzadu, adrenalin opadl a mé tělo si 
vzpomnělo, jak nerado cestovalo v dětství  jakýmko-
liv motorovým prostředkem, takže po dojezdu na zá-
kladnu jsem si připadala jako generál ve fi lmu „Taxi, 
taxi“. Úplně zelená! Na nejhorší naštěstí nedošlo. Uvě-
domila jsem si, že s tímto jsem nepočítala, proto - mi-
lí adepti na záchranáře - je nutné brát v potaz i  tuto 
stránku věci. Ale člověk je tvor přizpůsobivý a zvyk-
ne si časem na vše.

Případ, který se mi vryl do paměti:
Jistě každý, kdo pracuje v  složkách IZS, mi dá za 

pravdu, že v  paměti se snaží uchovat jen příběhy 

s  dobrým koncem. Když se vám ro-
zesmátý pacient připomene na ulici nebo v obchodě 
a poděkuje za péči, to je to, co nás nabíjí a těší, proč 
tuto práci děláme. 

Tedy jeden z nich... Výzva zněla: bezvědomí se zásta-
vou oběhu, přičemž tam probíhala telefonicky asisto-
vaná resuscitace rodinou. Ihned po příjezdu posádky 
na místo jsme pokračovali v rozšířené resuscitaci. Jěš-
tě před příjezdem lékaře se nám podařilo obnovit sr-
deční akci a pacient se probral k plnému vědomí. A je-
ho první slova zněla: „Já s vámi nikam nejedu, dnes 
slavím narozeniny!“ Vysvětlili jsme mu nutnost další-
ho odborného vyšetření a navrhli, aby narozeniny sla-
vil opět od začátku, tedy s  jednou svíčkou na dortu. 
Zásluhu na jeho záchraně měla též jeho rodina, kte-
rá prováděla srdeční masáž do příjezdu naší posádky. 

Co mě má práce naučila:
Možná to bude znít otřepaně, ale daleko víc vní-

mám, že zdraví máme jen jedno a je skutečně tím nej-
cennějším, co máme. A že když nejde o život, tak jde 
o  … (tedy samozřejmě o  nic). Proto užívejte života, 
dbejte o své zdraví a zbytečně se nestresujte.

Čemu se věnuji ve volném čase:
Mám ráda přírodu, trošku adrenalinu - hory, sjíždě-

ní řek, kolo, lyžování. Chovám dvě čičiny a mám akč-
ní fenku borderkolie, tedy o  zábavu postaráno. Od 
svých studií se věnuji karate, dnes již nezávodně, ale 
předávám své zkušenosti v sportovním oddíle Shoto-
kan Ryu Kraslice.

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

Zachraňují naše životy

Jméno: Kateřina Herčíková
Věk: 47 let
Znamení: kozoroh/koza
Záchranářem jsem od roku: 1999

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

Obec Slovákov v Karlových Va-
rech vznikla v roce 1993 jako jed-
na z regionálních obcí, které jsou 
ustaveny v rámci Obce Slovákov 
v ČR. Spolu s ní byla následně ta-
ké založena Obec Slovákov v So-
kolově. Spoluzakladatelé byli pan 
Papcún (KV), pan Valenta (SO), 
pan Harakal, a také dnešní před-
seda Obce Slovákov v Karlových 
Varech, pan Varga.  

Cílem sdružení je udržová-
ní a  pěstování národního povědo-
mí Slováků a  vytváření podmínek 
pro naplňování jejich kulturních 
a  společenských potřeb. Obsahem 
činnosti sdružení je pak pěstová-
ní slovenskosti, vzájemnosti Slová-
ků a Čechů a účast na veřejném dě-
ní ve městě i kraji v ČR.

Mezi hlavní aktivity sdružení patří 
rozvoj vzdělanosti, kulturní a osvě-
tová činnost, besedy se slovenskými 
umělci, organizace kulturních, spo-
lečenských a sportovních akcí, udr-
žování slovenských tradic, folklo-
ru a vytváření informačního servi-
su. V duchu shora uvedeného naše 
krajanská sdružení aktivně pořáda-
la a každoročně pořádají akce jako 
Vítaní jara, Májová setkání, Pochod 

Česko-Slovenské vzájem- n o s t i , 
zájezd na Jánošíkův dukát do Rož-
nova pod Radhoštěm, společné se-
tkání Vatra – připomenutí SNP, Slo-
venskou veselici při Karlovarském 
folklorním festivalu, Den národ-
nostních menšin, besedy s  uměl-
ci a sportovci, Předvánoční setkání 
členů a příznivců sdružení.

V  září 2013 tak již pátým rokem 
organizoval Výbor pro národnost-
ní menšiny Karlovarského kraje ve-
lice úspěšný „Den národnostních 
menšin“, na kterém se opět předsta-
vily skupiny národnostních menšin 
v  kraji a  předvedly společně svoji 
kulturu a zvyky. 

Významný podíl na organizaci to-
hoto dne měly také obce Slovákov 
v  Karlových Varech a  v  Sokolově, 
kdy hlavním hybatelem organiza-
ce DNM byl za slovenskou menšinu 
zvolený Ing. Peter Surňák.

Organizátoři 20 tisícům návštěv-
níků připravili např. poutavé a spe-
cifi cké projevy pěveckého sboru 
Heimatchor z  Kraslic, pěvecké vy-
stoupení paní Růžičkové za do-
provodu citery a pana Šulka za ně-
meckou menšinu, vystoupení rom-
ského tanečního souboru Kha-
moro z  Chodova, tance vietnam-

ských děvčat, zpěv a hudbu ruských 
a  ukrajinských skupin. Na setká-
ních se představily významné slo-
venské folklorní soubory (Magura, 
Skejušan..), které vždy přinesly vý-
razné oživení programu. 

Na dnech národnostních menšin 
se také veřejnosti představuje gast-
ronomie všech účastníků. A  tak se 
předložené slovenské halušky, rus-
ký boršč, ukrajinské koláče, maďar-
ský guláš, vietnamské závitky, rom-
ská goja a bobaĺki aj. setkaly u ná-
vštěvníků slavností s  ohromným 
úspěchem a ohlasem.

Tyto „svátky menšin“ v  našem 
kraji se staly již tradicí. Byly orga-
nizovány a  připraveny za podpo-
ry Krajského úřadu Karlovy Vary, 
kdy  garantem výboru je náměstek 
hejtmana Karlovarského kraje, pan 
Miloslav Čermák, a  také starosty 
Sokolova pana Zdeňka Berky. 

Na posledním ročníku potěšila ta-
ké osobní účast hejtmana Karlovar-
ského kraje, pana Novotného.

Ing. Peter Surňák, 
člen Výboru národnostních

menšin pro Karlovarský kraj 
Štefan Varga, 

předseda Obce Slovákov
v Karlových Varech

Členové Obce Slovákov
na Dni národnostních menšin v Sokolově

Zdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. s  dobrým koncem. Když se vám ro-
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Padesátka uměleckých prací, od fotografií až po keramické vý-

robky, a zcela zaplněný vestibul A budovy Krajského úřadu Kar-

lovarského kraje. Zahájení výstavy výtvarných prací seniorů 

z Karlovarského kraje vypadalo právě tak. Vystavovaná díla mů-

žete zhlédnout ve vestibulu hlavní budovy krajského úřadu do 

konce března.   Foto Václav Fikar

Kraj vystavuje 
umění seniorů 

Třináct miliard korun na opravy 

silnic 2. a 3. třídy mohou získat 

kraje České republiky. Uvedla to 

ministryně pro místní rozvoj Vě-

ra Jourová na březnovém jedná-

ní rady Asociace krajů ČR v So-

kolově. Peníze na krajské silnice 

by mohly jít z Operačního pro-

gramu Životní prostředí, kte-

rý má potíže s čerpáním dotací 

z Evropské unie. 

 „Požádala jsem o  podklady, jak 
jsou kraje připraveny na případné 
rychlé profi nancování těchto tři-
nácti miliard, které, pokud se nám 
nepodaří profi nancovat právě do 

těchto akcí, tak se nám podaří pro-
fi nancovat jen těžko,“ řekla Jouro-
vá. 

Předseda Asociace krajů ČR a ji-
homoravský hejtman Michal Ha-
šek ocenil konstruktivní spolu-
práci ministerstva pro místní roz-
voj s  kraji v  otázce nastavení čer-
pání peněz z fondů Evropské unie. 
Ministryni ubezpečil o schopnosti 
krajů okamžitě předložit projekty, 

například na opravy silnic II. a III. 
tříd, v  případě, že by bylo možno 
dočerpat peníze zbylé v  operač-
ních programech ministerstev. 

„Považoval bych také za užiteč-
né, kdyby se v novém období zno-
vu ustavil pracovní tým, jehož čle-
nem by byl premiér, ministr fi nan-
cí, ministr pro místní rozvoj a zá-
stupci Asociace krajů. Pracovní 
skupina by si pravidelně vyměňo-
vala informace o průběhu čerpání 
peněz z evropských fondů a moh-

la by operativně řešit případné pro-
blémy,“ přeje si Hašek.

Ministryně Věra Jourová označi-
la kraje za přirozené a  silné part-
nery ministerstva a  vlády v  otáz-
ce společného postupu čerpání ev-
ropských peněz. 

„Kraje jsou připraveny dotace vy-
čerpat, protože jejich krajské sprá-
vy a údržby silnic mají v zásobníku 
dostatečný počet projektů, na které 
nebyly již ve stávajících dotačních 
programech peníze na profi nanco-
vání,“ zdůraznil Hašek. 

Karlovarský kraj by z  celkového 
balíku 13 miliard korun mohl zís-
kat 800 milionů korun.

Podle hejtmana Karlovarského 
kraje Josefa Novotného by náš kraj 
potřeboval na opravy silnic niž-
ších tříd celkem asi čtyři miliardy 
korun. „Při použitelném rozpočtu 
kolem 1,7 miliardy to ale není re-
álné,“ uvedl. 

Představitelé všech regionů, kteří 
do Sokolova přicestovali ve směru 
od Prahy, také společně poukáza-
li na nutnost řešit stav nedostavě-
né rychlostní silnice R6. Hejtmani 
se zástupci ministerstva diskutova-
li také o nově nastaveném systému 
čerpání evropských dotací, přede-
vším o stanovených aglomeracích, 
které by měly o dotace žádat. 

„Jsme ze zákona zodpovědní za 
rozvoj kraje. Pokud bude nový sys-
tém předkládání projektů a  čer-
pání peněz nastaven pro několik 
územních celků a  nebude respek-
tovat krajské uspořádání země, 
pak vedení regionů nebudou moci 
rozvoj svého území dostatečně za-
bezpečit. Což může být například 
pro Sokolovsko, kde je třeba řešit 
útlum těžby a nová pracovní mís-
ta, velký problém,“ upozornil Josef 
Novotný. 

Získají české kraje miliardy 
na opravy silnic nižších tříd?

V Sokolově se uskutečnilo další jednání Asociace krajů ČR. Zleva: Věra Jou-
rová, ministryně pro místí rozvoj, Michal Hašek, hejtman Jihomoravského 
kraje, a Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje.

Mezi žadatele z  řad soukro-

mých osob, institucí nebo ob-

cí rozdělí Karlovarský kraj v ro-

ce 2014 více než pět milionů ko-

run na opravu památek.  

 „Celkem jsme obdrželi 135 žá-
dostí, zatím jsme mezi jednotli-
vé žadatele rozdělili 1,765 milionu 
korun. O dalších příspěvcích v cel-
kové výši 3,735 milionu budou 
v  dubnu rozhodovat krajští zastu-
pitelé,“ uvedl radní pro oblast pa-
mátkové péče Oleg Kalaš.

Díky fi nančnímu příspěvku Kar-
lovarského kraje tak bude pokra-
čovat rekonstrukce budovy pro-
bošství  v Chlumu sv. Maří, v kos-
tele sv. Jiří v Bečově nad Teplou bu-
dou moci restaurátoři opravit uni-
kátní varhany. Příspěvek kraje rov-
něž umožní zrealizovat stavební 
úpravy farního areálu v Toužimi.

Miliony
na památky

Rada Karlovarského kraje pra-

cuje od 1. března v novém 

složení. Dosavadního náměst-

ka hejtmana Jaroslava Bor-

ku, který měl na starosti ob-

last ekonomiky a vnitřních zá-

ležitostí, nahradila Eva Val-

jentová.      

První náměstek hejtmana Ja-
roslav Borka (KSČM) totiž uspěl 
v  podzimních volbách do po-
slanecké sněmovny, a  proto se 
k poslednímu únoru vzdal funk-
ce, aby se mohl plně věnovat 
práci poslance. 

Ve funkci ho nahradila dosa-
vadní předsedkyně zastupitel-
ského klubu KSČM Eva Valjen-
tová, která už v krajské radě pů-
sobila v letech 2008 – 2012 jako 
radní pro oblast kultury, památ-
kové péče, lázeňství a cestovního 
ruchu. „Mým úkolem nyní bude 
převzít oblast ekonomiky a  po-
kračovat v  práci svého kolegy. 
S  koaličními partnery bych ta-
ké chtěla řešit konkrétní podobu 
naší budoucí spolupráce,“ uved-
la Eva Valjentová, která bude za-
stávat namísto odstoupivšího Ja-
roslava Borky i pozici členky Vý-
boru Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad.

Změna 
ve vedení 
kraje

vydavatelství a reklamní agentura MEDIA a.s., 

hledá do svého týmu kandidáta/ku na pozici 

GRAFIK JUNIOR
Nabízíme: zajímavou práci, příjemné pracovní prostředí 

a mladý kolektiv, firemní kulturu založenou na otevře-

nosti a přátelských vztazích, flexibilní pracovní dobu, 

nástup možný ihned, vhodné i jako dlouhodobá  brigá-

da pro studenty

Požadujeme: středoškolské vzdělání, uživatelské zna-

losti PC, MS Office, internet, Photoshop, znalost progra-

mu Adobe InDesing výhodou

Své profesní životopisy zasílejte na e-mail: 

fikar@mediaas.cz 

Studio JANAN - Vědomáček, Klínovecká 998 (budova Finančního 
úřadu) pořádá dne 26. března od 17 hod. besedu 
s Mgr. S. Emmerlingovou na téma dětská traumata, 

poruchy chování, učení a jak je úspěšně zvládnout pomocí 
prověřených technik. Vstupné dobrovolné.
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Vážení čtenáři, chtěla bych vás po-
zvat na velmi zajímavou výstavu, 
kterou jsem navštívila se svou tepr-
ve pětiletou dcerkou, a i ji velice za-
ujala. Výstava probíhá v  prosto-
rách krajského muzea na Nové louce 
v Karlových Varech (otevřeno je mi-

mořádně každý den - tedy i v pondě-
lí - od 9.00 do 17.00 hodin). Muze-
um si zapůjčilo exponáty z IQ parku 
v Liberci a na své si přijdou jak do-
spělí, tak i zvídavé děti. A co na vás 
čeká? Pokusy, zajímavosti a otázky. 
Házení mincí do černé díry, hlavo-
lamy, vyzkoušet můžete optické kla-
my. Zkrátka, hravou a  zábavnou 
formou se dozvíte spoustu zajíma-
vých informací o fungování lidského 
těla, o  lidských smyslech, nebo i  to, 
jak někdy vlastní smysly klamou. 
Můžete se sami pokusit sestavit lid-
ské tělo, vyzkoušet pevnost své ruky, 
otestovat vlastní čich, zjistit citlivost 

svého sluchu, poznat rychlost své re-
akce i sílu svého stisku. Umíte vyluš-
tit zvukové pexeso nebo provést ku-
ličku složitým labyrintem? Změřit 
si můžete i  hlasitost svého výkřiku. 
A hlavně – přijatelnou formou, mů-
žete dětem představit muzeum – po 
této interaktivní výstavě navíc mů-
žete navštívit další prostory muzea 
se stálou expozicí o dějinách a příro-
dě Karlovarska. Najdete zde arche-
ologické objevy, které dokumentují 
vývoj osídlení kraje, počátky hornic-
ké činnosti. A to nejdůležitější... Vý-
stavu „Poznávej se“ můžete navštívit 
až do 6. 4. Určitě stojí za to. 

Navštivte zajímavou výstavu

Dlouhodobě nejhorší situace je 
pro matky samoživitelky, které jsou 
nejvíce ohroženy chudobou a  pra-
covním vyloučením. Jako novope-
čený otec dobře vím, jak fi nančně 
zatíží rodinný rozpočet nový poto-
mek, a to nemluvím o péči, kterou 
mu musí maminky celodenně po-
skytovat. 

Nová situace pro nastávající ro-
dičky, ale nezačíná porodem, nýbrž 
již samotným sdělením gynekolo-

ga. Mnozí lidé ignorují skutečnost, 
že „jiný stav ženy“ je třeba chápat 
doslovně! 

Představte si, že během roku při-
berete někdy i 20 kg navíc a devět 
měsíců si je nosíte neustále sebou. 
Především apeluji na muže, aby si 
uvědomili, že tento „jiný stav“ je 
zátěž na ženu - na páteř, imunitu 
i psychiku. A to vše se může projevit 
i na plod matky. K tomu se u matek 
samoživitelek přidají ještě fi nanč-
ní potíže. Stát dlouhodobě musí ga-
rantovat pomoc matkám – samoži-
vitelkám. Druhý šok často zažívají 
tyto matky při návratu do zaměst-
nání či hledání práce po ukonče-
ní mateřské dovolené, kdy zaměst-
navatelé se obávají vysoké absen-
ce v práci z důvodu nemocnosti dě-
tí. I zde by mohl stát pomoci napří-

klad snížením odvodové zátěže na 
pojištění za tyto matky - samoživi-
telky. Tím se zatraktivní zaměstná-
vání matek s dětmi. Možností je ví-
ce, například v  nižších nebo děle-
ných úvazcích. 

Veřejní zadavatelé a  stát musí 
jít příkladem a  pomáhat v  hledá-
ní zaměstnání. Stát nemůže přená-
šet svou společenskou povinnost na 
soukromé podniky, ale musí aktiv-
ně pomáhat vytvářet nová pracov-
ní místa. 

Na smysluplné rodinné politice je 
potřeba spolupracovat s  odborní-
ky a do budoucna přijímat taková 
opatření, která rodinám a jejich dě-
tem skutečně pomohou. Dobré so-
ciální zázemí dětí je předpokladem 
jejich dalšího úspěšného zapojení 
v produktivním věku.  

Stát musí zajistit lidem práci

Barbora Vojtová,
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje

Richard Ullisch,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Se stářím je spojeno mnoho nega-
tivních projevů, tedy kromě špat-
ného zdravotního stavu nebo imo-
bility k nim patří pasivita a ztráta 
elánu. Nejpodstatnějším momen-
tem přicházejícího stáří je pro kaž-
dého, aby se s tímto faktem vyrov-
nal a zaujal reálný a nepesimistic-
ký postoj ke zjištění, že dosáhl seni-
orského věku. 

Nejlépe se proto se stářím smiřují 
senioři, kteří se aktivně na stáří při-
pravují, dle svých možností si vybí-
rají přátele a přizpůsobují své záli-

by. Žádoucí je třeba již od produk-
tivního věku mít své záliby, které je 
možné aktivně vykonávat i  v  poz-
dějším věku. Sport je možné prak-
tikovat jen v  určitém období, pro-
to je vhodné průběžně přidávat i ji-
né záliby. 

Osvědčenou zálibou je práce na 
zahrádce nebo péče o  rodinu. Nej-
vhodnější postoj ke stáří je reálné 
akceptování svého věku a umění se 
přizpůsobit svým zdravotním i  vě-
kovým možnostem. Stárnutí způ-
sobuje jednak tělesné ale i psychic-
ké změny. Nejčastější jsou problémy 
s pohybovým ústrojím. Senioři jsou 
často pomalejší a  prodlužují se je-
jich reakční časy, zhoršuje se zrako-
vá nebo sluchová schopnost, či ori-
entace v prostředí. 

Typická bývá nemožnost si vzpo-
menout na notoricky známou věc. 
Obecně ale platí, že staří dostihne 

v určitém věku každého, v závislos-
ti na jeho genetické výbavě, život-
ních či stravovacích návycích.

Pro seniory je důležité mít dlou-
hodobě pozitivní společenské vazby, 
jistotu v  rodinném zázemí. A prá-
vě rodina může velmi významně 
prodlužovat aktivní věk seniorům. 
Odstranění apatie u  seniorů je vý-
znamným faktorem pro jejich du-
ševní zdraví. 

Proto je nutné se seniory pravi-
delně hovořit, důležité je ale hovo-
řit s nimi tak, aby vám porozumě-
li. Ne každý senior rozumí počíta-
čům a  pro ně neznámé nové tech-
nologie je odcizují. Sami to nepři-
znají, ale tím je tlačíte do vylouče-
ní, pocitu nepotřebnosti. Pamatuj-
te, že pokud chcete svým rodičům 
dopřát pěkné stáří, netlačte je do 
pasivity či stagnace. Naopak, pod-
pořte je v jejich úsilí!

Senioři potřebují také pozornost okolí
Marian Odlevák,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Karlovarský kraj již od roku 

2012 každoročně podporuje 

místní inovační firmy, které po-

třebují pro svůj další rozvoj na-

koupit specifické znalosti od 

vysokých škol nebo výzkum-

ných organizací. O inovační 

vouchery vypisované v hodno-

tě až 170 tisíc korun soutěží fir-

my z různých oborů.   

„Těší nás, že kromě žadatelů 
z tradičních odvětví jako je stro-
jírenství a stavebnictví jsou to 
i firmy z oblasti služeb nebo ta-
ké nově vzniklých oborů, kterým 
je recyklace odpadů mající velký 
potenciál pro další rozvoj,“ uve-
dl náměstek hejtmana Petr Na-
vrátil.

Jednou z úspěšných firem z to-
hoto oboru je firma MONTSTAV 
CZ s.r.o., sídlící v průmyslovém 
areálu v Dolním Rychnově u So-
kolova. Staré pneumatiky, hadice 
a ostatní odpadovou pryž tady na 
strojích recyklační linky postup-
ně zpracovávají a oddělují od se-
be jednotlivé komponenty, te-
dy kovová vlákna, textilní výplň 
a hlavní složku - pryžovou drť. 
Všechny tyto produkty mohou 
mít nějaké další využití. 

Gumovou drť už několik let 

úspěšně využívají jako náplň do 
protihlukových stěn nebo na bez-
pečné povrchy i dětských hřišť. 
Za jednu hodinu na recyklační 
lince vznikne ale také až 150 kg 
různě dlouhých, silných a zakři-
vených ocelových drátků, kte-
ré slouží hlavně jako kovový šrot 
v hutích. 

„Odbyt na drátky máme zajiš-
těný, ale chtěli jsme vědět, jest-
li by nebylo efektivnější je vyu-
žít jako náhradu průmyslově vy-
ráběných drátků do drátkobeto-
nu,“ říká technický ředitel firmy 
Karel Šafner. Po osvědčené spolu-
práci s ČVUT v Praze se rozhodli 
s pracovníky z Katedry železnič-
ních staveb podat v roce 2013 žá-
dost o voucher a uspěli. 

Zkušený tým Ing. Martina Lid-
mily, PhD. a Ing. Pavla Reiterma-
na, PhD. ze stavební fakulty, kte-
rá se zabývá vývojem a využitím 
drátkobetonů v ČR, postupně vy-
robil a otestoval čtyři různé vzor-
ky betonu. Předcházela tomu po-
drobná analýza drátků z recyk-
lační linky, které jsou na rozdíl 
od těch průmyslově vyráběných 
různě dlouhé, ale z velmi kvalit-
ní oceli. 

Konečné výsledky z laboratoře 
Experimentálního centra ČVUT 

potvrdily předpoklad, že drátky 
z recyklační linky lze velmi dobře 
využít do betonu místo těch vy-
ráběných a v některých paramet-
rech jsou i lepší. 

Na konci společného výzkumu 
byly tedy nejen vzorky kvalitní-
ho drátkobetonu za použití kovo-
vých vláken z recyklace, ale uká-
zaly se i další otázky k řešení, ja-
ko například možnosti úpravy 
recyklační linky (strojní techni-
ka) pro lepší nastavení vlastnos-
tí výsledných drátků nebo ověře-
ní vlivu délky drátků na vlastnos-
ti betonu. 

Protože nový drátkobeton se 
osvědčil a spolupráce s Experi-
mentálním centrem Fakulty sta-
vební šla „jako na drátkách“, roz-
hodli se zástupci firmy společně 
podat žádost znovu, tentokrát na 
odborné prověření možnosti vý-
roby jednotlivých tenkostěnných 
betonových dílců s nahrazením 
ocelové prutové výztuže drátky 
z recyklace. Ředitel firmy ocenil 
i jednoduché vyúčtování vouche-
ru z roku 2013 a nenáročnou ad-
ministrativu při podání žádosti.

Jestli bude firma MONTSTAV 
CZ s.r.o. letos zase úspěšná, se 
dozvíte v některém z dalších čísel 
Krajských listů.

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

Vážení spoluobčané, již jednou 
jsem se vyjadřoval ke stavbě jihový-
chodního obchvatu v Chebu, přesto 
mi to nedá a musím tak učinit ještě 
jednou. Budu se snažit být stručný 
a  výstižný. Až dopis pana hejtma-
na odpůrcům stavby mne skutečně 
zdravě motivoval. 

Na to, proč jej stavět, jsou různé 
pohledy a  také názory. Chápu, že 
ten, kdo bydlí v centru u silnice, kte-
rou projíždí dnem i nocí kamiony, si 
přeje, aby jezdili jinou trasou. Stej-
ně tak chápu, že ten, kdo si koupil 
parcelu v Chebu poblíž trasy pláno-
vaného obchvatu a  kouká ráno na 

les a do polí, se ani trochu netěší, až 
bude jeho první pohled směřovat na 
most a případná auta.

Osobně si myslím, že nápad na 
stavbu jihovýchodního obchva-
tu vznikl v době, kdy skutečně bylo 
třeba řešit hustou dopravu centrem 
Chebu, stejně tak jako nápad na ob-
chvat severní, který je dnes součástí 
silnice R6 vedoucí na Pomezí. Jen-
že obchvat severní byl postaven dří-
ve a je to stavba bezesporu užitečná. 
Splnila očekávání, skutečně odvedla 
velkou část dopravy z Chebu.  

Co je důležité, že i  těch pár ka-
mionů, které dnes projíždí Che-
bem směrem na Waldsassen, pří-
padně z Waldsassenu, by bylo mož-
né do města prostě nepustit. Posta-
čilo by pár značek a omezit kamio-
ny na místní zásobování. Jenže k to-
mu zjevně není vůle.

Postavíme si za 400 miliónů ko-
run tříkilometrovou zkratku pro 
kamiony, které kvůli úspoře sjedou 

z R6 na Cheb a přivedeme je tím do 
Waldsassenu! 

Pan hejtman nám ovšem vysvět-
lil, že omezit dopravu například 
značkami zákaz vjezdu kamionů 
bez přesně defi novaných zákonných 
důvodů nelze. Důvody pro omeze-
ní dopravy tu zjevně jsou a jsou zá-
konné.  

Ptám se, kdo a proč umístil znač-
ky zákaz vjezdu kamionů na okraje 
Sokolova, do jehož centra kamiony 
nesmí? Kdo umístil zákazové znač-
ky na bývalou silnici z Chebu na Po-
mezí? 

Namísto levného a  jednoduché-
ho řešení opět vítězí stavební lobby 
a zájmy partají, které potřebují pe-
níze na volební kampaně. 

Stavět se má, i  stavaři potřebují 
práci, ale nemohli jsme, myslím tím 
Karlovarský kraj, po dohodě s  mi-
nisterstvem dopravy například pro-
táhnout ve čtyřech pruzích silnici 
R6 směrem k německé hranici? 

Skutečně je obchvat potřebný?
Robert Pisár,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Novým milníkem v historii kar-

lovarské urologie se stala nároč-

ná operace močového měchýře, 

kterou u šedesátileté pacientky 

z Žatecka provedli lékaři karlo-

varské nemocnice. Během šesti-

hodinového zákroku jí odstra-

nili močový měchýř s nádorem 

a nahradili jeho funkci střevem.

„Operovali jsme pacientku, kte-
rá dojíždí na naše urologické od-
dělení. Prognóza je dobrá, pod-
le všech předpokladů by měla být 
úspěšně vyléčena i  přes pokročilý 
stav nádoru,” oznámil po operaci 
vedoucí týmu operatérů a  primář 
urologického oddělení Nemocni-
ce v Karlových Varech Jan Pokor-
ný s tím, že celková úspěšnost po-
dobných operací se pohybuje ko-
lem šedesáti procent dlouhodobé-
ho přežití pacienta v  závislosti na 
vstupních podmínkách. „A  v  pří-
padě naší pacientky je výhled příz-
nivý,” dodal.

Nádor močového měchýře je re-
lativně často rozšířený, podob-
ně jako nádor tlustého střeva ne-
bo plic. Mnohem častěji postihuje 
muže s maximálním výskytem nad 
60 let věku. Největším rizikovým 
faktorem pro jeho vznik je kouře-
ní a obezita.

„V Karlovarském kraji tuto radi-
kální operaci ročně vyžaduje zhru-
ba deset až dvanáct pacientů. Což 
je přibližně také počet operací, kte-
rý bychom chtěli ročně realizovat. 
Naše nemocnice disponuje veške-
rým potřebným vybavením i  tý-
mem s  nezbytnými zkušenostmi. 
Zcela zásadní je vysoká úroveň po-
operační intenzivní péče, což kar-
lovarská nemocnice jednoznačně 
má,” doplnil Pokorný.

Stejnou operaci v  současné do-
bě provádí v  Česku jen dvacítka 
fakultních nebo velkých krajských 

nemocnic. Pacienti z Karlovarské-
ho kraje ji dosud museli absolvo-
vat v Praze nebo Plzni, přestože ra-
dikální odstranění celého močové-
ho měchýře a náhrada jeho funk-
ce střevem nebyla historicky první 
operace tohoto druhu v Karlových 
Varech. Zákrok ve zdejší nemocni-
ci provedl už dříve bývalý primář 
urologie, dr. Tauš, se svým týmem. 
Avšak až nyní zavádí nemocnice 
tyto operace do běžného seznamu 
svých výkonů. Náklady na zákrok 
jsou pacientům hrazeny v  rámci 
zdravotního pojištění. 

Unikátní urologická operace 
ve Varech trvala šest hodin

                                                                                                                                      Ilustrační foto

Studenti Integrované střední 

školy v Chebu budou od škol-

ního roku 2014/2015 získávat 

praktické zkušenosti v nových 

dílnách, vybavených moderní-

mi přístroji. Díky modernizaci 

zázemí pro odborný výcvik bu-

de moci produkovat odborně 

zdatné absolventy, kteří se ori-

entují v současných trendech.

„Povinností Karlovarského kra-
je je investovat nejen třeba do ne-
mocnic, ale i  do škol, kde je za-
potřebí posílit technické vzdělá-
vání, aby byl na trhu práce dosta-
tek kvalifi kovaných sil, po nichž 
je poptávka. Proto jsem rád, že se 
škole podařilo dokončit projekt 
modernizace odborného vzdělá-
vání a  přál bych si, aby zároveň 
měla dostatek žáků v  nabízených 
oborech,“ uvedl hejtman Karlo-
varského kraje Josef Novotný bě-
hem slavnostního otevření no-
vých prostor.

Práce na budování Centra od-
borného a  praktického vzdělává-
ní začaly v září 2012. K původní-
mu objektu vojenské nemocnice 
z roku 1841 bylo přistaveno kříd-
lo novostavby. Došlo také ke kom-
pletní rekonstrukci interiérů pů-
vodního objektu s  částečným za-
chováním vnitřní dispozice škol-
ní budovy z 60. let 20. století. No-
vostavba je koncipována jako sou-
bor dílen odborného výcviku se 
sklady, kabinety a sociálním záze-
mím. V objektu pro asi 300 žáků 
a  25 učitelů bude probíhat teore-
tická výuka odborných předmětů 
a odborný výcvik oborů strojíren-
ských, elektrotechnických a  sta-
vebních.

„V  plném souladu s  koncepcí 
rozvoje naší školy a poptávkou za-
městnavatelů po technicky vzdě-
laných, všestranně kvalitních ab-
solventech, jsme k  dnešnímu dni 
dosáhli dílčího cíle v  podobě vy-
tvoření kvalitního zázemí pro rea-

lizaci výchovně-vzdělávacího pro-
cesu žáků z  velké spádové oblas-
ti,“ uvedl ředitel ISŠ Cheb Tomáš 
Mašek.

V původní rekonstruované části 
získala škola deset učeben odbor-
ného výcviku, šest učeben pro te-
oretické vyučování, osm kabinetů, 
10 šaten a 10 skladů. Rekonstruk-
ce se týkala i  sociálního zařízení. 
V novostavbě je celkem 14 učeben 
odborného výcviku, pět kabinetů 
a šest skladů. „Peníze na vybavení 
dílen, a  to jak elektrotechnických 
nebo strojírenských, tak i  napří-
klad pro výuku gastronomických 
oborů, by škola opět mohla získat 
z  ROP Severozápad. Rada Karlo-
varského kraje schválila přípravu 
zadávacího řízení na vybavení dí-
len v celkové hodnotě přes 20 mi-
lionů korun,“ doplnil hejtman. 

Integrovaná střední škola Cheb 
je jednou z  největších středních 
škol Karlovarského kraje. Letos ji  
navštěvuje 990 žáků.

Chebská ISŠ bude vychovávat 
nové techniky v moderních dílnách 

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

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

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

Domov pro seniory
 v Lázních Kynzvart 

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

zv

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.: 606 227 707

pronajemchaty@seznam.cz
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Možná, že pomalu přemýšlíte, 

kde „vyladit“ formu na květno-

vý Mattoni 1/2Maraton Karlo-

vy Vary. No, kde jinde, než opět 

mezi prameny – v Mariánských 

Lázních!

Rozšiřovat se zde o  osobitos-
ti jednoho z  nejnavštěvovanějších 
měst, oplývajících léčivou silou, je 
totéž, jako pít balenou vodu přímo 
na tamní kolonádě. Mimochodem, 
věděli jste, že v tomto městě a jeho 
okolí se nachází bezmála sto pra-
menů? Tak bohatá síť „občerstvo-
vacích stanic“ je jako stvořená pro 
delší výběh.

Úvodem budiž čistě praktická 
rada. Auto nechte stranou středu 

města, kupříkladu u  zimního sta-
dionu. V lázeňské zóně se parkuje 
těžko, navíc byste se ochudili o pa-
rádní proběhnutí mezi lázeňskými 
domy. Jen se připravte na to, že va-
še kroky povedou poměrně dlouho 
hezky do vršku. 

Odměnou za výběh vzhůru nad 
město vám bude ticho, klid a čisto-
ta Slavkovského lesa, jehož střed-
obodem ostatně „Mariánky“ jsou. 

Nejdříve si ale zakličkujete po ko-
lonádě mezi možná lehce udivený-
mi lázeňskými hosty. Přitom si bu-
dete neustále hlídat bezvadné tu-
ristické značení, zejména pak směr 
k Lunaparku. S nastoupanými me-
try bude lázeňských domů ubývat, 
až se nakonec ocitnete „na vrcho-

lu“. Zastavte se na chvíli a otočte se. 
Město, založené trochu překvapivě 
teprve zkraje devatenáctého stole-
tí, budete mít jako na dlani. Když 
už ale budete nahoře, byl by hřích 
neužít si běžecké přívětivosti Slav-
kovského lesa. Podívejte se kupří-
kladu k  vodní nádrži Mariánské 
Lázně, ti vytrvalejší se možná oto-
čí na zpáteční cestě až na Kladské, 
kam je to z kolonády bratru něja-
kých devět kilometrů. 

Ať už poběžíte po silnici či zvo-
líte některou z turistických stezek, 
dost možná vás na zpáteční cestě 
zláká některá z tamních rozhleden. 
V bezprostředním okolí města če-
ká na zdolání kupříkladu Mecscé-
ryho vyhlídka...             Michal Vítů

Už poosmnácté se uskuteční sé-

rie největších běžeckých závodů 

pro všechny střední školy v Čes-

ké republice - Juniorský mara-

ton. Studenti z Karlovarského 

kraje se mohou zúčastnit kraj-

ského semifi nálového běhu 24. 

dubna v Karlových Varech. Mot-

tem akce je tentokrát „Běžíme 

pro Evropu - 2014“.

 Vyzkoušet svou běžeckou zdat-
nost a vůli mohou mladí lidé v zá-
vodu desetičlenných družstev škol 
na trati o délce klasického marato-
nu, tedy 42,195 km. Celý úsek je 
rozdělen na deset částí a běží se ve 
štafetě. 

„V  uplynulém roce se do semi-
fi nálového juniorského marato-
nu v  našem kraji přihlásilo de-
vět družstev středních škol. I  le-
tos Karlovarský kraj obeslal všech-
ny střední školy a  věřím, že zá-
jem o účast bude ještě větší,“ uve-
dl hejtman Josef Novotný. Součás-
tí každého běhu je bohatý dopro-
vodný program. Nejúspěšnější tý-
my ze semifi nálových kol v krajích 

postoupí do květnového fi nálové-
ho závodu, který bude startovat na 
Staroměstském náměstí v Praze.

Do největší běžecké akce pro 
studenty středních škol ČR se lo-
ni přihlásilo ve školních kolech 11 
550 mladých lidí. I  letos projekt 
podporuje Ministerstvo školství, 

mládeže a  tělovýchovy ČR a  za-
stoupení Evropské komise v  ČR. 
Cílem juniorského maratonu je 
mimo jiné podpořit kladný vztah 
mládeže ke sportu, zdravý životní 
styl, týmového ducha a preventiv-
ně působit proti užívání návyko-
vých látek.
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Juniorský maraton podruhé 
ve městě horkých pramenů

Chystáte se na půlmaraton? 
Což takhle trénink v Mariánkách? 

Historické město Cheb se sta-

ne dějištěm jubilejního 80. Mi-

strovství České republiky v ter-

čové lukostřelbě dospělých 

a dorostu. Jak oznámili zástupci 

Českého lukostřeleckého svazu 

(ČLS) a klubu LK ESKA Cheb, do 

města se ve dnech 12. až 14. zá-

ří sjede na 140 nejlepších luko-

střelců z celé republiky.

„Cheb jsme zvolili hlavně kvů-
li tradici zdejší lukostřelby, kterou 
založil dosud jediný český mistr 
světa v tomto sportu František Ha-
daš,” řekl Zdeněk Horáček, před-
seda ČLS, podle kterého jde, ved-
le navázání na tradici, také o zvidi-
telnění tohoto olympijského spor-
tu na západě Čech. 

A  rozhodně je co zviditelňovat. 
Vždyt v  barvách zdejšího klubu 
startuje například Martin Hámor, 
český reprezentant a dvojnásobný 
mistr republiky, nominovaný do 
přípravy na nadcházející olympij-
ské hry v Riu. A navíc město dis-
ponuje i  špičkovým sportovním 
zázemím. 

„Mistrovství proběhne v  lo-
ni otevřeném sportovním areálu 
na levém břehu Ohře, který nabí-
zí naprosto špičkové zázemí. Na-

víc přímo navazuje na naši střelni-
ci, kde v těchto dnech dokončuje-
me, díky pomoci města, další eta-
pu výstavby lukostřeleckého areá-
lu,” vysvětlil ředitel závodu Vladi-
slav Podracký, podle kterého tak 
střelce čeká jedinečná kulisa no-
vého sportoviště s Chebským hra-
dem na obzoru.

MiČR se navíc neomezí jen na 
uzavřenou skupinu střelců, ale bu-
de zde také doprovodný program 
pro veřejnost. Díky němu si ná-
vštěvníci šampionátu vyzkouší ne-
jen různé druhy luku, včetně střel-
by z  nich, a  nebude chybět ani 
rockový koncert a  případně další 
zajímavosti.   LK Eska Cheb

Jubilejní Mistrovství ČR
v lukostřelbě bude v Chebu

Na snímku předseda Českého lukostřeleckého svazu Zdeněk Horáček 
(vlevo) s dvojnásobným mistrem ČR Martinem Hámorem v areálu, kde 
se v Chebu odehraje 80. Mistrovství České republiky.

Loňský ročník semifi nálového kola Juniorského maratonu v centru Karlo-
vých Varů provázelo chladné počasí. Studenti všech škol i přesto podali vel-
mi dobré výkony.                                                                                          Foto Václav Fikar

Šestnáctkrát. Tolikrát baníkov-

ci rozvlnily sítě soupeřových 

branek na podzim, což je nej-

nižší počet vstřelených gólů ze 

všech mužstev v horní polovině 

tabulky druhé nejvyšší fotbalo-

vé soutěže. Proto se trenér Aleš 

Jindra rozhodl výrazně posílit 

ofenzivní řady svého kádru.

Z  třetiligových Domažlic přišel 
do Sokolova na půlroční hostová-
ní s následnou opcí třiadvacetiletý 
útočník Petr Došlý. Ten si na pod-

zim připsal v dresu Domažlic sedm 
branek a měl by tak přispět k roz-
šíření brankového účtu Baníku ve 
2. lize.

„Budu na sobě pracovat a poku-
sím se dostat do základní sestavy. 
Baníku chci pomoct k úspěchům,“ 
řekl Došlý pro klubový web. 

Další novou tváří v  kabině So-
kolova je srbský útočník Nemanja 
Kuzmanović, který na západ Čech 
přišel z  Bohemians Praha. Také 
Kuzmanović přišel na hostování 
do konce sezóny. 

Naopak starý známý, Petr Glaser, 
bude sokolovský dres oblékat zno-
vu. Po téměř dvou letech. Šikovný 
ofenzivní záložník hájil po odcho-
du z Baníku Sokolov barvy brněn-
ské Zbrojovky. Také on bude v so-
kolovském klubu hostovat po jarní 
část soutěže. 

Poslední posilou druholigového 
Baníku je defenzivní středopolař 
Lukáš Schut. Ten se na české fot-
balové trávníky vrací po angažmá 
v sousedním Německu, kde okusil 
nižší soutěže.

Fotbalový Baník posílil ofenzívu

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

15.00  - 18.00
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