Urychlovač je už v Chebu

Úspěch mladých hasičů

V chebské nemocnici začala instalace
lineárního urychlovače.
více na straně 3

Hasičský dorost ze Žlutic obsadil
na mistrovství republiky 6. místo.

více na straně 8
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Vesnicí roku je Krásná u Aše
Kompletní sbírkou stuh, udělovaných v soutěži Vesnice roku, se
může pochlubit Krásná u Aše. Letos obec získala v Karlovarském
kraji celkové prvenství a postupuje do celorepublikové soutěže.

CHEB
Zchátralé budovy v bývalých
kasárnách na Zlatém vrchu čeká demolice. Město chce zahájit
bourání do konce letošního roku. Na lukrativních pozemcích
nedaleko centra města by pak
postupně měla začít vyrůstat
nová čtvrť. Zůstat stát by měl
zatím pouze objekt, který využívá Diecézní charita, a možná
i secesní vstupní brána.
OLOVÍ
Kvůli finančním nákladům končí po čtyřech letech
Městská policie v Oloví.
K poslednímu srpnu dostali
všichni strážníci výpověď.
Městská policie stála radnici
asi milion korun ročně.
CHODOV
Tragický osud židovské
rodiny Kronbergerů v Chodově připomínají dlažební
kostky s mosaznými destičkami. Instaloval je autor
Gunter Demnig v rámci projektu Stolperstein - kameny
zmizelých. Ty upozorňují na
oběti holocaustu.
SKALNÁ
Silná zemětřesení před třiceti lety připomene 18. září
seminář ve Sportovní hale ve
Skalné. Lidé se mohou dozvědět o historii zemětřesení
v západních Čechách, stupnici seismických jevů nebo
o seismické síti Webnet, jedna
ze stanic je právě ve Skalné.
KARLOVY VARY
V sadech Karla IV. nově stojí
Havlova lavička. Jako prvnína ní usedla Dagmar Havlová
s ministrem kultury Danielem
Hermanem. Loňská veřejná
sbírka od června do října vynesla téměř 20 tisíc korun,
zbývajících 260 tisíc dalo město ze svého rozpočtu.

Za posledních několik let se obec
Krásná u Aše změnila k nepoznání.
Z chátrajících kasáren vznikl bytový
dům, sportovci mají k dispozici moderní sportovní areál s novou in-line
bruslařskou dráhou, z bývalých
vojenských garáží se po přestavbě
stala mateřská škola.
Zatím poslední změnou, která se ale
nedá přehlédnout, je zrekonstruovaná a vydlážděná náves a její okolí. Jako jedna z mála obcí se Krásná
může pochlubit výrazným nárůstem
počtu obyvatel.
„V dnešní době, kdy spousta lidí
z malých obcí odchází, protože jim
chybí služby, si lidé v obci Krásná
zaslouží velký obdiv a dík za to, co
dokázali,“ pochválil náměstek hejtmana Jakub Pánik. „Ne každá takto
velká obec má multifunkční hřiště
nebo novou náves či školku. Právem
získali Zlatou stuhu, což znamená
i příspěk 160 tisíc koru, který pomůže dalšímu rozvoji obce,“ řekl Jakub
Pánik, který připomněl, že Karlovarský kraj od roku 2004 mezi obce

Starosta vítězné Krásné Luboš Pokorný(zcela vlevo) se zastupiteli obce a náměstkem hejtmana Jakubem Pánikem (vpravo) po předávání Zlaté stuhy
a dalších cen v nedávno zrekonstruovaném sportovním centru.
přerozdělil 221 milionů korun.
Za posledních deset let přibylo asi
100 až 150 obyvatel. V současné době v Krásné žije asi 550 lidí,“ sdělil
starosta Krásné Luboš Pospíšil. „Je

to zásluha všech obyvatel, spolků
a zastupitelů, kteří jsou skvělí a ve
všem mě podpoří. Jsou to konstruktivní lidé, s nimiž se mi dobře pracuje,“ dodal starosta Pokorný.

Modrou stuhu za společenský život získal Otročín na Karlovarsku,
bílou za činnost mládeže Lomnice
na Sokolovsku. Zelenou stuhou za
péči o zeleň a životní prostředí se

mohou pyšnit Ovesné Kladruby na
Chebsku. Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
putuje do obce Valy v okrese Cheb.
Michal Houdek

Značku Regionální potravina 2015
získalo devět potravin z kraje
Celkem devět
výrobků s výjimečnou kvalitou a vynikajícími chuťovými
vlastnostmi
z Karlovarského kraje ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina 2015. V soutěži
o tuto značku, která je zárukou
místního regionálního původu, bylo
letos hodnoceno 72 produktů od 22
výrobců. O logo výrobky soutěžily
v devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení měly mléčné výrobky a kaHejtman Martin Havel předává cenu za 1. místo v kategorii Sýry včetně tva- tegorie Ostatní.
rohu Kamile Prchalové z farmy Belina v Nežichově.
Výrobky hodnotila osmičlenná ko-

mise tvořená zástupci Ministerstva
zemědělství ČR, krajského úřadu,
Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory
ČR a Potravinářské komory ČR.
„Každý rok mám radost nejen
z nově přihlášených výrobků, ale
především z nových výrobců, kteří
mají zájem svoji produkci prezentovat. V letošním roce mě překvapila
velmi vysoká kvalita a vyrovnanost
všech produktů, o vítězi rozhodovalo jen několik bodů, udělených
hodnotitelskou komisí. Spotřebitelé
budou moci karlovarskou kvalitu
porovnat a ocenit do konce letošní-

ho roku na 15 ochutnávkách v celém
kraji,“ vysvětlil koordinátor soutěže
v Karlovarském kraji Zdeněk Perlinger.
K udělení značky Regionální potravina Karlovarského kraje 2015
navrhla hodnotitelská komise 9
výrobků. „Díky značce mají lidé jistotu, že si kupují to nejlepší z místní produkce. Čím dál větší zájem
o nákup lahůdek třeba na oblíbených farmářských trzích vypovídá
o tom, že si jsou zákazníci dobře vědomi předností místních skvělých
výrobců,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel během
slavnostního předávání cen v soutěži.
Více na straně 3
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Co se vám nejvíc líbí ve Vesnici roku 2015?
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V Krásné se nám moc líbí. Je
to tu všechno pěkně spravené, povedené je třeba lanové
centrum v parčíku.

V Krásné jsem se narodil a líbí se mi tu čím dál víc. Je tu
správná parta lidí, to pak práce odsýpá.

Hodně se toho tady zlepšilo,
vše je pěkně upravené, například hřiště, daleko lépe se tu
žije než dřív.

Máme strašně akčního starostu, musím ho pochválit.
Vše se změnilo k lepšímu.
V Krásné je prostě krásně.

Je to tu všechno pěkné, líbí
se mi sportovní areál i upravené rybníky, kde se konečně
můžeme koupat.

ZPRAVODAJSTVÍ

Krušné hory na cestě do UNESCO
Poté, co jsme si v předchozích
Svahy Mědníku jsou zbrázděné
vydáních Krajských listů předsta- desítkami důlních děl.
vili Hornickou kulturní krajinu
Krupka, přeneseme se nyní do
Vápenka v Háji u Loučné
pod Klínovcem
střední části Krušných hor, kde
Krušné hory jsou obecně chudé
se stále ještě na území Ústeckého
kraje nacházejí další dvě součásti na vápnité horniny, a proto takřka
statku Hornická kulturní krajina
Erzgebirge/Krušnohoří, nominovaného k zápisu na Seznam
světového dědictví UNESCO. Jde
jednak o vrch Mědník nad obcí
Měděnec, jednak o historickou
vápenku na katastru města Loučná pod Klínovcem. U Ostrova,
na samém úpatí Krušných hor, už
v jejich karlovarské části, je pak
umístěna další významná památka – Rudá věž smrti.
Hornická krajina Vrch Mědník
Jak už napovídá sám jeho český název i původní pojmenování
Kupferberg, vrch Mědník byl v minulosti významným střediskem
těžby stříbronosných měděných
rud a také rud železa, které se zde
dobývaly z tvrdých skarnových
hornin po dobu téměř šesti století.
Morfologicky nápadný vrch (910
m n. m.) s barokní kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie z roku
1674 na svém vrcholu je v krušnohorském i celoevropském kontextu mimořádný obrovskou koncentrací historických důlních děl.
Na malé ploše se zde nachází na
70 větších i menších štol a šachet
z 15. až 19. století, po nichž zde
zbyly převážně zasutá ústí, trychtýřovité pinky a četné odvaly hlušiny. Podzemí Mědníku je dnes
přístupné historickou štolou Země zaslíbená, v níž se lze seznámit
s technikami ruční ražby i rozšiřování podzemních prostor pomocí
sázení ohněm. Druhá z návštěvnických štol, štola Panny Marie
Pomocné, je v současnosti pro veřejnost uzavřena.

ván k výrobě vápna. Podobně tomu
bylo i v oblasti mezi Hájem u Loučné pod Klínovcem a Kovářskou,
kde se vyskytuje několik menších
poloh dolomitických vápenců.
Pozůstatkem po zpracování této
suroviny je unikátní objekt vápen-

cování vápnitých hornin v české
části Krušných hor. Vápenka
byla vybudována před polovinou
19. století majitelem panství hrabětem Buquoyem a pracovala
až do roku 1924, v omezeném
provozu ještě ve 30. letech minulého století. Jako palivo se v pecích používalo výhradně dřevo
z okolních lesů. Z areálu vápenky
se do současné doby částečně dochovaly dvě polygonální šachtové
pece, postavené z režného kamene a struskových tvárnic, a zbytky
dalších budov. Za vápenkou se
nachází lom, ve kterém byly dobývány dolomitické vápence.

Rudá věž smrti
Rudá věž smrti (na snímku Michala Urbana). ve Vykmanově
u Ostrova je národní kulturní památkou připomínající dobu masivní těžby uranové rudy na Jáchymovsku po druhé světové válce.
Areál, jemuž dominuje sedmipatrová věž z červených cihel, sloužil
v letech 1951 až 1956 jako ústřední úpravna a třídírna uranové rudy
vytěžené nejen na Jáchymovsku,
ale i v dalších uranových revírech
tehdejšího Československa a dodávané do Sovětského svazu.
Areál úpravny se dochoval v torzální, nicméně autentické podobě, jde o poslední zachované
zařízení na úpravu uranové rudy
v Krušných horách. Rudá věž smrti zároveň dokládá utrpení politických vězňů, kteří byli v 50. letech
20. století vězněni za nelidských
podmínek v jáchymovských táborech nucených prací. V budoucnu
by Rudá věž smrti měla být upravena pro muzejní účely a konání
kulturních akcí.
Více na na www.montaregion.cz.
každý výskyt těchto hornin byl ky, nacházející se v lese východně
Michal Urban
v minulosti dobýván lomy i pod- od Háje, který je nejvýznamnějMontanregion Krušné hory
zemními báňskými díly a zužitko- ším dochovaným dokladem zpra– Erzgebirge, o.p.s.

Kraj podpoří studenty zrušené střední školy
Po více než dvaceti letech byl
ukončen provoz Střední odborné školy obchodu, provozu hotelů a SOU Karlovy Vary. O její
žáky se nyní chce postarat Karlovarský kraj, který pro ně bude
hledat náhradní místo ve svých
školských zařízeních.
Škola, ve které se vzdělávali
budoucí kadeřnice, kosmetičky,

kuchaři či číšníci, se dostala do
insolvence kvůli dluhům na nájemném. Insolvenční správce
Jiří Hanák ukončil její provoz
k 20. červenci tohoto roku. Třicítka kantorů dostala výpověď
a více než stovka studentů přišla
o místa v lavicích.
„Žáky podpoříme tak, že jim
nabídneme možnosti dokon-

čení studia na krajských školských zařízeních, tedy učilištích
a středních školách. Zatím čekáme, až nám ředitel školy sdělí
přesné číslo, kolika studentů se
to bude týkat. Předpokládáme
ale, že to bude kolem 120 žáků.
Dokončit se budou muset také
maturitní zkoušky u studentů,
kteří neuspěli v jarním termí-

nu,“ uvedl krajský radní pro
oblast školství, mládeže a tělovýchovy Edmund Janisch.
Pokud by Karlovarský kraj studentům nepomohl, museli by
si náhradní místa zajistit sami.
Na ředitelích škol, kam žáci
přestoupí, pak bude záležet, zda
jim předchozí studium uznají
a v jaké míře.

Karlovarský kraj opět pořádá
oslavu Dnů evropského dědictví
Jako každý rok chystá Karlovarský kraj oslavu Dnů evropského
dědictví (European Heritage Days, EHD). Tentokrát se bude konat
v neděli 13. září od 14 hodin

v areálu historického dolu Jeroným
v Čisté (na snímku).
Letošní ročník se nese ve smyslu
Památek znovuzrozených. Součástí Dnů evropského dědictví 2015

bude také akce Industriální stopy 2015 / Den památek techniky
a průmyslového dědictví, kdy se
otevřou brány pivovarů, mlýnů,
skláren, dolů, zpřístupní se i dal-

ších doklady technické práce generací našich předchůdců.
Mimo jiné bude představen nově
otevřený vstupní objektu dolu Jeroným, který je vybudovaný za pomocí finančních prostředků z Evropské unie. Tento objekt skvěle
zapadá do okolí Slavkovského lesa
a poskytuje návštěvníkům Národní
kulturní památky důl Jeroným zázemí.
V rámci oslavy EHD je připraven zajímavý program. Akci zahájí
ve 14 hodin úvodním slovem vedení
Karlovarského kraje, ředitel Muzea
Sokolov, příspěvkové organizace
Karlovarského kraje. Dojde rovněž
ke slavnostnímu předání čísla popisného 1, starostou obce Rovná.
Zajištěny jsou prohlídky důlního díla a vstupního objektu, zahraje hornická kapela Barbora v doprovodu
malých horníčků a pro děti bude
připraveno divadelní představení.
Zajištěno bude také drobné občerstvení, které mají děti zcela
zdarma. A pro zájemce je zajištěna
také autobusová doprava, která vás
odveze ve 13.30 hodin ze Sokolova
na Jeroným, a v 17.30 zase zpět. Po
celý den je domluvené dobrovolné
vstupné do dolu.
Místo odjezdu autobusů bude
uvedeno na plakátech a informačních letácích, které budou uveřejněny na webové adrese www.zivykraj.cz a v Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci. Změna programu
vyhrazena.

STRANA 2, 3

CO VÁS ZAJÍMÁ
Informace z Krajského úřadu
Dotace na výměnu kotlů
pomohou občanům
v našem regionu

údaje o výskytu a vývoji zhoubných onemocnění. Poskytuje
data pro statistické přehledy
v české i mezinárodní databázi.

Od roku 2022 nebude podle
platného zákona o ochraně
ovzduší možné provozovat
v domácnostech staré kotle 1.
a 2. emisní třídy. S povinným
přechodem na ekologičtější
zdroje vytápění mají lidem
pomoci tzv. kotlíkové dotace. Z Operačního programu
Životní prostředí bylo na tyto účely pro Karlovarský kraj
vyčleněno celkem 63 milionů
korun. Domácnosti budou
moci získat podporu ve výši 70
až 85 procent dle typu pořizovaného zdroje a jeho umístění.
Zbývající část nákladů si musí
žadatelé hradit ze svého. Maximální celkové způsobilé výdaje
projektu však nesmí přesáhnout 150 tisíc korun.
Vyhlášení první výzvy k podávání žádostí o dotace je naplánováno na letošní zimu.
Bližší informace jsou k dispozici nejen na webu Karlovarského kraje (www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/
Stranky/EU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx), ale
i na internetových stránkách
Operačního programu Životní
prostředí (www.opzp.cz).

Kraj opět vyšle děti
a studenty za kulturou

Kraj platí provoz
Národního onkologického
registru v regionu
Dotací 160 tisíc korun zaplatí
Karlovarský kraj letošní provoz Národního onkologického
registru v okrese Karlovy Vary.
Rozhodla o tom Rada Karlovarského kraje. Vyhověla žádosti
Fakultní nemocnice v Plzni,
která chod registru pro karlovarský okres zajišťuje.
Národní onkologický registr
je nedílnou součástí péče. Shromažďuje a zpracovává od lékařů

Děti z mateřských škol, školáci a studenti v Karlovarském
kraji budou moci i letos díky
unikátnímu krajskému programu s názvem „Děti, mládež
a kultura“ navštívit celou řadu
kulturních akcí. Karlovarský
kraj vyčlenil ze svého rozpočtu bezmála 2,5 milionu korun
na to, aby umožnil studentům
během školního roku navštívit
divadelní představení, koncert
či se podívat do galerie, muzea,
knihovny, ale třeba i do hvězdárny.

Hotely se musí připravit
na častější kontroly
Karlovarský kraj se více
zaměří na kontrolu hotelů,
u kterých má podezření, že
klamou hosty. Některé se totiž
zavádějícím způsobem prezentují jako lázeňská zařízení,
ačkoliv nabízejí jen ubytování
s rehabilitací nebo s wellness
službami. Cílem prověrek je
spokojený zákazník, který se
bude z pobytu v lázních vracet
s pocitem, že dostal zdravotní
služby, jež očekával, a že došlo ke zlepšení jeho zdravotního stavu. Vymizet by měla
i nekalá konkurence ze strany
„běžných“ hotelů vůči těm lázeňským.
Návštěvníci lázní se mohou
telefonicky poradit na odboru
zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje. Na
čísle 354 222 450 se dozvědí,
jestli hotel, který plánují navštívit, je opravdu lázeňským
zařízením či pouze hotelem
s rehabilitací nebo dokonce
jen s wellness službami.

Školy mohou dostat další dotace
Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK) vyhlásil novou výzvu pro všechny základní a střední školy. Školy mohou
žádat o finance především na projekty rozvoje technických dovedností
žáků na druhém stupni základních
škol a na zlepšení komunikačních
dovedností žáků a učitelů v cizích
jazycích formou blended learningu
(propojení běžné výuky s e-learningem). Žádosti o dotaci lze podávat
do 28. srpna, do 13 hodin.
Témata výzvy jsou v souladu s celorepublikovou koncepcí jazykového
vzdělávání a s tím, že byl letošní rok
vyhlášen Rokem technického vzdělávání. Celkový objem peněz v této
výzvě představuje 460 milionů korun
s možností dalšího navýšení. Školy
mohou žádat o dotaci na jeden projekt v rozmezí od 50 tisíc do 1 mili-

onu korun. Finanční prostředky jim
budou poskytnuty prostřednictvím
předběžné platby ve stoprocentní
výši schváleného rozpočtu projektu.
Vzhledem k tomu, že podání projektové žádosti je velmi jednoduché,
školy ji zvládnou vytvořit samy, aniž
by si musely najímat zprostředkovatelské či poradenské agentury. Jednotlivé projektové žádosti lze sestavit v informačním systému Benefit7
prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.
S tímto postupem mají školy velké
zkušenosti například z akce „EU
peníze školám“, do které se zapojila
většina škol v naší zemi.
Podrobné informace týkající se
výzvy číslo 57 jsou k dispozici na internetových stránkách Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost..

Titulem inženýr je nyní možné
završit studium také v Sokolově
Vysoká škola podnikání a práva
(VŠPP) nabízí v Sokolově možnost
studia navazujícího magisterského
stupně v oboru Podnikání. Tento studijní obor patří k exkluzivním oborům
v České republice.
Pro současné studenty i nové uchazeče o studium v Sokolově to znamená, že ke stávajícím možnostem
studia bakalářského stupně v oborech
Aplikovaná informatika a Manažerská ekonomika tak přibyla možnost
pokračovat ve studiu magisterského
stupně oboru Podnikání zakončeného
titulem Ing. Oba stupně studia jsou
nabízeny v kombinované, tzv. dálkové, formě studia. Přijímací pohovory na magisterský stupeň se konají
10. září 2015 od 15 hodin v sídle střediska – 5. května 655, Sokolov (Městský dům kultury – levé křídlo). Při-

hlášku ke studiu je možné podat prostřednictvím webové stránky školy.
Studenti VŠPP se nemusí obávat
o svou uplatnitelnost na trhu práce
a patří k nejlépe honorovaným absolventům. Jsou vzděláváni tak, aby byli
schopni řídit komplexní podnikatelské projekty a zastávat manažerské
funkce ve středním a vrcholovém
managementu, resp. samostatně
podnikat na základech kvalitativních
standardů podložených soudobými
poznatky teorie a praxe. Absolventi
studijního oboru Podnikání se uplatní
především jako podnikatelé, členové
správních rad společností, manažeři
firem různých velikostí, soukromých
i státních, českých i zahraničních, neboť budou mít všechny nezbytné předpoklady k založení a zodpovědnému
řízení těchto firem.
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V Chebu začala instalace
lineárního urychlovače

SERIÁL KRAJSKÝCH LISTŮ
Zachraňují naše životy
Zdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. Desítky
osobností, které každý den
zachrání někomu z nás
život. Ať již instrukcemi
z operačního střediska, při
zásahu v terénu nebo na
operačním sále. Je nám ctí
vám je představit.
Co mě přivedlo k mé současné
práci:
V podstatě můj koníček. U hasičů jsem od svých šesti let věku,
kdy jsem začal chodit na hasičský kroužek. Vydržel jsem až do
dospělosti, mladší žáci, starší
žáci, dorost. Po vojně jsem se
chtěl i nadále věnovat hasičině,
tak jsem nastoupil k podnikovým hasičům ve Vřesové. Odtud
jsem přešel k městským hasičům
v Chodově jako velitel a když
v roce 2001 vznikal samostatný
krajský profesionální sbor, tak
jsem začal pracovat právě zde.
Nejprve na odboru Integrovaného
záchranného systému, poté jako
vyšetřovatel požárů a nyní jsem ve
funkci velitele profesionální centrální stanice v Sokolově.
Můj první výjezd/zásah:
Úplně první výjezd si nevzpomínám, ale pamatuji si první opravdu pořádný požár. Bylo to krátce
po tom, co jsem v dospělosti začal
jezdit k zásahům. V roce 1986 hořelo ve sklárně v Chodově, byl to
velmi náročný zásah, z pecí vytékalo rozžhavené sklo. To byl můj
takový opravdu první hodně velký
a složitý požár.

Jméno: Ladislav Zapf
velitel centrální hasičské stanice v Sokolově
Věk: 48 let
Znamení: Beran
Hasičem od roku: 1985

kontrolu. Ten druhý pak byl v roce
1997, kdy jsme vyjížděli pomáhat
obětem povodní. Byli jsme nasazeni přímo v obci Troubky, která
se stala takovým symbolem ničivosti povodní. Bylo to v době, kdy
prakticky nefungovala spolupráce
mezi současnými složkami integrovaného záchranného systému
a tam na místě jsme viděli tu bezPřípad, který se mi vryl do pa- moc lidí, kterým voda vzala úplně
měti:
vše.
To jsou dva případy. Ten první
velký požár rafinerie v Hájku, kde Co mě má práce naučila:
zasahovalo velké množství hasičů Naučila mě hodně pokoře. Nejen
a nebylo snadné dostat požár pod před tím vším, co se může stát, ale

i před lidmi, kteří se mohou dostat
do neštěstí a dokáži ho i s naší pomocí zvládnout. Naučila mě také
práci s lidmi, jak jim pomoct a jak
s nimi vycházet.
Čemu se věnuji ve volném čase:
Je to především rodina a sport.
Dvě malé dcery mě dokáži docela pěkně zaměstnat, snažím se je
vést ke sportu, baví nás jezdit na
kole a hlavně hrát volejbal. A samozřejmě hasičina. Také se ve
svém volném čase věnuji práci ve
městě Chodově, kde od malička
bydlím.

Instalace lineárního urychlovače v chebské nemocnici. 	
Nový lineární urychlovač Elekta Synergy XVI začali instalovat
odborníci v chebské nemocnici.
Špičkový přístroj výrazně zlepší
léčbu pacientů s nádorovým onemocněním.
Největšími výhodami lineárního
urychlovače jsou nejen přesnější
zamíření na nádor, ale i kratší doba ozařování a proti předchozímu
přístroji i menší potřebná dávka
záření.
Lineární urychlovač Elekta Sy
nergy XVI patří v současné době
k absolutní špičce v České republice. Stejným přístrojem se zatím
může pochlubit jen nemocnice
v Chomutově.

Pro linární urychlovač bylo zapotřebí nejdříve vybudovat masivní bunkr s dvěma metry silnými
zdmi a stropem ze speciálního betonu, stavba jej spolykala více než
600 kubických metrů. Náklady
dosáhly téměř 30 milionů korun.
Samotný lineární urychlovač pak
stojí 81 milionů korun.
„Předpokládáme, že lineární
urychlovač bude po dokončení
klinických a technických zkoušek uveden do ostrého provozu
v prosinci tohoto roku,“ uvedl
před časem náměstek hejtmana
Karlovarského kraje Jakub Pánik.
Prioritou Karlovarského kraje
je, aby obyvatelé s onkologickým

Foto Vladislav Podracký
onemocněním nemuseli dojíždět
desítky někdy i stovky kilometrů
daleko a mohli se léčit přímo v regionu. Z tohoto důvodu zahájil
v prosinci minulého roku stavbu krytu pro lineární urychlovač
v Nemocnici Cheb. Zdejší onkologické oddělení je jediné v kraji
a vzhledem ke končící životnosti
stávajícího přístroje mu hrozilo
uzavření.
Karlovarský kraj na tom ve statistikách nádorových onemocnění
není v porovnání s ostatními regiony nejlépe. Chebskou nemocnicí
každoročně projde více než šest
stovek nových onkologických pacientů.

Potraviny, které získaly
ocenění regionální potravina
Regionální potravina Karlovarského kraje 2015
Kategorie

Oceněný výrobek a výrobce

Masné výrobky tepelně
opracované včetně uzených mas
Masné výrobky trvanlivé

Myslivecká slanina
Josef Pelant

Sýry včetně tvarohu

Uzený sýr Bukáč
Belina s.r.o.

Mléčné výrobky ostatní

Bio selský jogurt bílý
HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.

Pekařské výrobky včetně
těstovin
Cukrářské výrobky včetně
cukrovinek
Alkoholické a nealkoholické nápoje
Ovoce a zelenina v čerstvé
nebo zpracované formě
Ostatní

Chléb KOLONÁDA
Karlovarská pekárna Trend s.r.o.

Odravský bačaj
MASO-UZENINY KOŠATA, s.r.o.

Lomnická tyčinka
Cukrárna ONDRA s.r.o.
Světlý ležák 11°
Pivovar PERMON s.r.o.
Sušené hrušky – křížaly
REGENT PLUS Žlutice s.r.o.
Krásenské čajování – andělské s kardamomem
Jitka Šimůnková

Péči o cyklostezku mezi Sokolovem
a Kynšperkem přebírá kraj
Úsek cyklostezky Ohře mezi Sokolovem a Kynšperkem byl sice dokončen už před pěti lety, stavba, kterou
financovalo Ministerstvo financí
ČR z fondu na zahlazování ekologických škod, prošla kolaudací až
letos v červnu. Šestnáct kilometrů
dlouhou trasu nyní přebírá do svého
majetku kraj a poté ji bude moci začít spravovat a udržovat. 
„Kraj se začne o svůj majetek starat. Chceme, aby stezka nezarůstala
travou a byla bezpečná. Pro zbytek letošní cyklistické sezony jsme
vyčlenili částku 370 tisíc korun.
Na údržbu celé trasy z Karlových Varů do Chebu se pro příští rok počítá
s náklady ve výši asi jeden milion
korun,“ uvedl náměstek hejtmana
Karlovarského kraje Jakub Pánik.
Karlovarský kraj začal Cyklostezku Ohře budovat v roce 2004. Trasa
značená žlutým číslem 6 vede malebnými zákoutími a údolími podél
řeky z Karlových Varů, například
pod středověkým hradem v Lokti,

skrz Kynšperk a kolem zámku Mostov až do Chebu. Asfaltovou a místy
písčitou stezku si oblíbily desetitisíce cyklistů proto, že je bezpečná
a bez převýšení. Vede až na výjimky
mimo silnice a díky nenáročnému
profilu ji zvládne každý. Do budoucna se počítá s vybudováním dalších
úseků od Karlových Varů směrem
k hranicím s Ústeckým krajem. Po
kompletním dokončení by páteřní cyklostezka měla měřit celkem
105 kilometrů.

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.schrottmobil.info
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Do Aše se vrátila pohotovost
Zatímco doposud museli obyvatelé Aše dojíždět na pohotovost do
Chebu, od 1. srpna je to jinak. Karlovarský kraj nechal ve městě zřídit
lékařskou pohotovostní službu pro
dospělé. Ta bude fungovat ve Skřivánčí ulici o víkendech a svátcích
od 9:00 do 16:00 hodin.
„Je to cca patnáct let, co byla naposledy v Aši provozována lékařská pohotovostní služba. V případě, že místní zastihnou zdravotní
potíže, nebudou už muset dojíždět
do nemocnice v Chebu, která je
od Aše vzdálená třicet kilometrů.
Je to jasný signál obyvatelům této
části regionu, že se snažíme jejich
problémy řešit,“ uvedl náměstek

hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik.
Pohotovost bude provozována
v ordinaci MUDr. Konstantinidise,
který je předsedou České lékařské
komory pro oblast Chebska a zároveň i garantem poskytované služby. Tomu se podařilo přesvědčit kolegy k tomu, aby mimo své ordinační hodiny sloužili i na pohotovosti.
Na zajištění služby se bude podílet
tým složený z pěti až šesti lékařů.
Provoz pohotovosti bude hrazen
z rozpočtu Karlovarského kraje prostřednictvím Karlovarské
krajské nemocnice. „Na zajištění chodu lékařské pohotovostní
služby pro dospělé v Aši jsme pro

tento rok vyčlenili 330 tisíc korun.
V příštím roce se pak bude jednat
o příspěvek ve výši 800 tisíc korun.
Velký dík patří i městu Aš, které se
bude podílet na vybavení ordinace
částkou přibližně 100 tisíc korun,“
upřesnil Pánik.
Lékařská pohotovostní služba je
poskytována všem občanům v době mimo pravidelný provoz ordinací praktických doktorů. V současné době fungují pohotovosti
ve všech okresních městech regionu, tj. v Karlových Varech,
Sokolově
a Chebu.
V uplynulém roce Karlovarský kraj
na jejich zajištění vynaložil
15,5 milionu korun.

Lékař Georgis Konstantinidis představil prostory lékařské pohotovosti. Na snímku s náměstky hejtmana Jakubem
Pánikem a Daliborem Blažkem.

O zařazení Krušnohoří na seznam UNESCO
jednali zástupci kraje v německém Bonnu
Další krok udělal Karlovarský kraj
na podporu zapsání Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na seznam UNESCO. Zástupci
kraje v čele s náměstkem hejtmana

pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Petrem Zahradníčkem se
v německém Bonnu zúčastnili
39. zasedání výboru UNESCO pro
světové dědictví.

V rámci této významné události
uspořádal Svobodný stát Sasko několik akcí k propagaci česko-německé nominace Krušnohoří na Seznam
světového přírodního a kulturního
dědictví. Přímo v bonnském konferenčním centru, kde výbor UNESCO
zasedal, se uskutečnil například
workshop na téma krušnohorského
přeshraničního projektu a výstava
nazvaná Perspektivy nadnárodních
kulturních krajin v kontextu světového dědictví. Na pozvání saského
státního ministra vnitra Marcuse
Ulbiga se aktivně zapojili i zástupci
Karlovarského kraje, kteří jsou členy
mezinárodní pracovní skupiny k nominaci Krušnohoří.
Náměstek hejtmana Petr Zahradníček při této příležitosti jednal
se saským předsedou vlády Stanislawem Tillichem. “Mluvili jsme
o tom, jak významnou příležitostí
může být pro oba regiony zápis Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na
seznam UNESCO. Děláme vše, aby
se tak stalo na příštím, 40. zasedání
Náměstek hejtmana Petr Zahradníček (vpravo) s náměstkyní ministra kul- výboru UNESCO, které se bude kotury Annou Matouškovou, s náměstkem karlovarského primátora Jiřím Kl- nat v příštím roce v Istanbulu,” řekl
sákem a vedoucím odboru kultury krajského úřadu Radimem Adamcem.
Petr Zahradníček.

PŘEDSTAVUJEME DOBROTY Z REGIONU
Brambory z Klínovce
Restaurace na 1244 metrů
vysokém Klínovci bývala kdysi
oblíbenou výletní restaurací. Jednou z podávaných specialit byly
brambory vařené ve slupce, pak
rozpůlené a vydlabané.
Náplň do bramborové směsi

byla smíchána s abertamských
sýrů, vysmažené slaniny z hovězího pupku (můžete ji rozemlít),
kmínu, česneku a pepře. Poté byla znovu vrácena do vydlabaných
bramborových půlek.
Naplněné brambory se znovu
zapekly na vymaštěném plechu,

posypaly se petrželí a pažitkou
a podávaly jako specialita z Klínovce.
Ingredience
Brambory, sůl, česnek, máslo,
pažitka, abertamské sýry, slanina
(z hovězího pupku), pepř.
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Karlovarský kraj v Praze
představuje své skvosty
Karlovarský kraj, stejně jako
všechny ostatní kraje, představuje
letos v Jiřském klášteře na Pražském
hradě své největší architektonické
skvosty, kulturu, umění a objekty, jež
ho nejlépe charakterizují a to v rámci
výstavy Památky mého kraje. Výstava je součástí devátého ročníku mezinárodního festivalu architektury
a urbanismu Architecture Week
Praha 2015. Nad akcí převzali záštitu prezident ČR Miloš Zeman,
předseda Asociace krajů ČR Michal
Hašek a WHC UNESCO. Festival
mohou milovníci kultury navštívit od
17. srpna do 18. října 2015.
„Výstavu Památky mého kraje
připravujeme ve spolupráci s kraji,
s jednotlivými pracovišti Národního
památkového ústavu a řadou muzeí
a galerií z České republiky. Každý
kraj bude prezentován dvěma modely historických budov, mozaikou
dobových fotografií historických
památek a současných fotografií
zajímavých architektonických objektů, krajských kulturních akcí, zajímavých měst z pohledu cestovního
ruchu, vybraným uměleckým dílem,
velkoformátovou fotografií a předmětem charakterizujícím nejlépe
daný kraj. Přírodní a kulturní dědictví každého kraje i jeho specifika
budou promítány formou krátkých
filmů“, popisuje koncept výstavy
Ing. Petr Ivanov, ředitel festivalu.
„Celkem bude jen pro tuto výstavu
zapůjčeno přes 120 různých exponátů,“ dodává Ivanov.
„V expozici Karlovarského kraje
bude k vidění model vily Becher,
nejvýraznější stavby, která uzavírá
před první světovou válkou slavnou
karlovarskou vilovou čtvrť Westend.
Historická architektura bude zastoupena modelem zámku Sokolov
s bohatou stavební historií díky řadě
oprav a přestaveb po jeho rozsáhlém
poškození a vypálení. Poslední úpravy zámku byly provedeny rodinou

Nosticů ve druhé polovině 19. století. Dnes je zámek sídlem Okresního
muzea Sokolov. Karlovarský kraj je
znám, mimo jiné, výrobou špičkového porcelánu, proto v jeho expozici
nebude chybět ukázka porcelánu - 95
centimetrů vysokého džbánu, pocházejícího z roku 1873, s bohatým
neorenesančním reliéfem na téma
„vítězství vína“ dle návrhu Franze
Widnmanna. Výtvarné umění spjaté
s Karlovarským krajem bude zastoupeno obrazem z roku 1935 Zima
v Karlových Varech, jehož autorem
je Václav Rabas“, popisuje hlavní
kurátor výstavy Akad. Ing. arch.
Miroslav Řepa. Součástí expozice
je současně mozaika z dobových
fotografií historických památek
a současných fotografií zajímavých

architektonických objektů a měst
z pohledu cestovního ruchu. Výrazné
zastoupení mají v expozici Karlovarského kraje samozřejmě lázeňská
města a jednotlivé lázeňské objekty,
například kolonáda nebo Zpívající fontána v Mariánských Lázních,
ale i řada historických a církevních
staveb. Jedná se například o Klášter premonstrátů v Teplé nebo Hrad
a Zámek Bečov.
Součástí přehlídky bude dalších
deset výstav včetně prezentace architektonických památek z 31 státu
světa. Pro odbornou veřejnost a zástupce krajů se bude konat také konference na téma Strategie financování nemovitých kulturních památek,
organizovaná ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj.

STAÒTE SE SOUÈÁSTÍ NAŠEHO TÝMU
V MODERNÍM ZÁVODÌ VE SVATAVÌ

· STROJÍRENSKÉHO TECHNIKA JUNIORA
„VHODNÉ PRO ABSOLVENTY“
OBSLUHU CNC OBRÁBÌCÍCH STROJÙ
SEØIZOVAÈE VSTØIKOVACÍCH LISÙ
PRÙMYSLOVÉHO INŽENÝRA
PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁØE
PROGRAMÁTORA PLC
SEØIZOVAÈE

NADSTANDARDNÍ FINANÈNÍ PODMÍNKY, 13.PLAT, ROÈNÍ BONUS,
MOŽNOST ZAØAZENÍ DO JUNIORSKÉHO "VZDÌLÁVACÍHO" PROGRAMU,
MOŽNOST STABILNÍHO MÍSTA, PØÍSPÌVKY NA DOPRAVU,
STRAVENKY, TÝDEN DOVOLENÉ NAVÍC...

352 350 234

info@ept.cz
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KULTURNÍ TIPY
Chopin Gala IV

vadle Městského domu kultury v Sokolově. Na programu je celkem osm
představení, která přivezou ochotníci z celé ČR. Po každém představení,
od pohádek až po díla klasiků, se
mohou diváci s aktéry podělit o své
dojmy.

Ruská klavíristka Olga Scheps,
doprovázená pražskými filharmoniky,
bude hlavní hvězdou koncert Chopin
Gala, který se koná v Parkhotelu Richmond ve čtvrtek 27. srpna od 19.30
hodin. Na programu jsou skladby
Mozarta, Schumanna a pochopitelně i Chopina. Legendární rakousko-britský virtuos Alfred Brendel objevil
patnáctiletou Olgu Scheps jako zcela
Soubory z celého světa se představí
mimořádný pianistický talent. Olga
vyniká v klavírním repertoáru roman- na tradičním Karlovarském folklortické epochy, v Chopinových dílech ním festivalu, vystoupení roztančí
diváky ve Františkových i Mariánpatří k světové špičce.

Karlovarský
folklorní festival

ských Lázních, Lokti, Běčově, OsBiodožínky
trově, Jáchymově a pochopitelně i
v Karlových Varech. Festival startuje 1. září v Mariánských Lázních
v Ležnici
a vyvrcholí v neděli 6. září na MeDne 5. 9. 2015 se konají, jako už zinárodním folklorním odpoledni
každoročně, Ležnické Bio dožín- v Lokti.
ky v Horním Slavkově, okrajové
části Ležnice. Letos již 12.ročník
Demolice kláštera
se zahájí mší v kapli sv. Jana Nepomuckého, pokračuje otevřením
staročeského jarmarku. Po celý
Mariánská
den je připraven pro návštěvníky
Mgr. Josef Halla přiblíží předezábavný a naučný program v prostředí ekologické farmy Františka vším neradostný osud kapucínBartoně, která se zabývá chovem ského kláštera Mariánská - jeho
postupný zánik po druhé světové
masného skotu.
válce a především po komunistickém puči v roce 1948. Jedná
se o přednášku, která byla z časových důvodů zkrácena při původním uvedení 3. července v rámci
cyklu přednášek o Mariánské.
Mnoho návštěvníků toto téma
zajímalo, proto se muzeum rozhodlo pro samostatnou plnohodnotnou přednášku s množstvím
obrazového materiálu. Začátek
19. 9. 2015 v 17 hodin v Královské mincovně Jáchymov.

1. světová válka
Sokolovská Čurda
13. ročník celostátní nesoutěžní
přehlídky amatérských divadelních
souborů „Sokolovská čurda 2015“
se uskuteční 25. – 27. 9. 2015 v di-

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA
ZAJÍMAVOSTI
KARLOVARSKÉHO
KRAJE

ARIOSO,
AVARO,
EFUSE,
HCOOH,
ŠAK, YI

NĚMECKY
CHLAPEC

SYSTÉM
PRAVIDEL

Výhercům, kterými
jsou Marta Rödigová
z Hroznětína, Miroslav
Trousil z Chebu
a Radim Oravec ze
Sokolova,
gratulujeme. Zasíláme jim
publikace o našem kraji.
Zřícenina hradu, založená
pravděpodobně začátkem 13.
století šlechtickým rodem, po
němž získala své jméno. Z hradu se dochovala pouze více
než dvacetimetrová věž. Jedná
o nejstarší podobnou památku
na Ašsku.
Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou
posílejte do 3. 9. 2015
na e-mail:
veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
nebo na poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Veronika Severová,
Závodní 353/88, 36006, Karlovy Vary.

INICIÁLY
HEREČKY
MANDLOVÉ

Výstava Expo Milano 2015

Prezentace Karlovarského kraje
Expo Milano 2015 – The Region of Karlovy Vary Exhibition
Expo Milano 2015 – Präsentation der Region Karlovy Vary
Выставка Экспо-2015 в Милане – Презентация Карловарского края

Valdštejnské
slavnosti
Valdštejnské slavnosti se v Chebu konají v pátek 28. a v sobotu
29. srpna. Doprovodný program
bude tentokrát probíhat i v neděli,
kdy se v centru města poběží Valdštejnova desítka.

20. 8. – 31. 10. 2015 Císařské lázně
Imperial Spa / Kaiserbad / Имперские бани

Přijďte shlédnout prezentaci Karlovarského kraje ze
světové výstavy Expo 2015 Milano, kterou pro vás
připravil Karlovarský kraj společně s městem
Karlovy Vary a vystavovateli.
Come and see the exhibition presenting the Region of
Karlovy Vary that was displayed at the Expo 2015 Milano,
prepared for you by the Region of Karlovy Vary and the
individual exhibitors.
Herzliche Einladung zur Besichtigung der Präsentation der
Region Karlovy Vary auf der Expo 2015 Milano, welche die
Region Karlovy Vary zusammen mit der Stadt Karlovy Vary
und verschiedenen Ausstellern für Sie vorbereitet hat.
Приглашаем вас ознакомиться с презентацией
Карловарского края на всемирной выставке Экспо-2015
в Милане, которую для вас подготовил Карловарский край
вместе с городом Карловы Вары и экспонентами.

Vedle tradičních bodů programu,
jako je páteční odpolední příjezd
Valdštejna na náměstí nebo sobotní
bitva v Krajince, pořadatelé připravili i některé novinky. Tou určitě
nejzajímavější bude nová podoba
závěrečné show v Krajince. Místo
ohňostroje se diváci tentokrát mohou těšit na špičkovou multimediální prostorovou laser show, díky které se přenesou z historie do horké
současnosti. Atraktivní promítání
na hradby bude doplněno vystoupením tanečnic a živou hudbou.

Darina Dobrovodská

Přednáška, v níž se historik – Berková / Harmonie
muzea Mgr. Jan Nedvěd bude
zralosti
věnovat nejen hlavním válečným
bojištím, ale zejména situaci na
Výstava představuje výběr olejoKarlovarsku a vedlejším, méně
známým bojovým akcím a někte- maleb a grafických děl bratislavské

VOLÁNÍ
O POMOC

VÁPENCOVÉ
ÚZEMÍ

KONČETINA
RYBY

REKLAMNÍ
TISKOVINA

Císařské lázně Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 2, 360 01 Karlovy Vary, www.cisarskelazne.cz

výtvarnice Dariny Dobrovodské
– Berkové. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu
v Bratislavě, obor restaurování. Od
roku 1990 se věnuje volné tvorbě,

SPZ
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TY
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a to v několika disciplínách - olejomalbě, grafice, pastelu a knižní ilustraci. Mezi její nejnovější aktivity
patří projekt Královský rod, v jehož
rámci vytvořila velkoformátový ob-
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1. DÍL
TAJENKY

VERNŮV
KAPITÁN

raz 3,5 x 1,5 m. Na obrazu s portrétem britské královny Viktorie spolupracovala s dětmi nemocnými
hemofilií. Vernisáž se koná 3. září
v 17 hodin v Galerii Drahomíra.
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VÝLEV
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DOKONCE

Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
Letohrádek v Ostrově

rým dobrodružným osudům aktérů do té doby největšího konfliktu
lidstva.
Začátek 17. 9. 2015 v 17 hodin
v Muzeu v Nejdku.
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NÁZORY KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ | TIP NA VÝLET

Navázali jsme novou spolupráci
Tomáš
Svoboda,
zastupitel
Karlovarského
kraje,
ČSSD

V loňském roce jsme zahájili
partnerské rozhovory s distriktem
Xicheng, který je součástí čínské
metropole Pekingu. Reagovali jsme
tak na zájem vedení distriktu, které
by chtělo v budoucnu spolupracovat
s Karlovarským krajem.
Distrikt má více než milion obyvatel, proto navrhl Karlovarský kraj
pro toto partnerství Sdružení měst
a obcí Karlovarského kraje a po dohodě mě, coby starostu města Kyn-

šperk nad Ohří, pověřil, abych se začal zabývat tímto návrhem. Současně jsem byl vyzván, abych oslovil starosty jednotlivých měst a obcí regionu s nabídkou vstupu do tohoto sdružení a přípravou memoranda, které
by se týkalo hlavně lázeňství a kultury a jehož podpisem by se uzavřelo oficiální partnerství s distriktem
Xicheng. Následně se uskutečnila
v Kynšperku schůzka starostů, mimo
jiné Mariánských a Františkových
Lázní, Ostrova a Jáchymova, kde se
řešila podoba spolupráce a obsah
memoranda.
Ve středu 8. července navštívili
zástupci distriktu Xicheng Karlovy
Vary. Přijal je hejtman Karlovarského kraje Martin Havel za účasti
starostů měst, které jsou členy sdru-

žení. Hejtman představil náš kraj,
jenž sice v porovnání s ostatními
českými a moravskými regiony patří
k nejmenším, ale vyniká mimo jiné
přírodním bohatstvím horkých
a studených pramenů.
Zástupci z čínského Xichengu nebyli v našem kraji poprvé, už dříve
navštívila delegace pod vedením starosty Cao Changshenga Kynšperk
nad Ohří, kde jsme společně řešili
témata, která by mohla oba regiony
spojovat. Výsledkem dosavadních
jednání by měla být konečná podoba
memoranda, které nastartuje spolupráci v oblasti cestovního ruchu, lázeňství a lékařství, kultury a umění.
Dokument bychom chtěli s našimi
partnery podepsat již na podzim tohoto roku.
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ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY
Tip na výlet: Vystoupejte do věže bývalých jatek

Bude školství v České republice kvalitnější?
Josef Novotný,
zastupitel
Karlovarského
kraje,
ČSSD

Kvalitnější žáci? Všichni dnes
víme, že tím, co po budoucích absolventech zaměstnavatelé požadují,
jsou schopnosti a dovednosti uplatnitelné v praktickém životě, jako
třeba umět spolupracovat ve skupině, umět vyjádřit a zastávat vlastní
názor a podobně.
Českému školství je opakovaně vytýkáno, že se příliš zaměřuje na předávání dat a pojmů a že vzdělávání
českých dětí schází právě ta praktická využitelnost.
Velmi důležitou roli v kvalitě celého
vzdělávacího procesu samozřejmě
hrají i rodiče. Mezi rodiči a školou
dnes panují ve většině případů vlažné vztahy. Současné napjaté vztahy
mezi rodiči a učiteli, mezi rodinou
a školou vyplývají zřejmě ze vzájemného strachu, obav a nejis-

toty. Na vzájemná setkání přicházejí obě strany ve střehu,
s pocitem, že budou muset bránit
své pozice. Odtud pramení neschopnost domluvit se a často
i agresivní tón debat. Příčinou může
být hlavně neinformovanost. Neinformovanost na úrovni školy, rodiny
ale i celé společnosti mohou snížit
i média. Stejně jako v případě nového silničního zákona je na mediálních pracovnících, zda se rozhodnou tomuto tématu věnovat
a podrobit jej celospolečenské diskuzi, dodat mu tak patřičnou váhu
a důležitost v očích občanů nebo
zda bude téma možných a potřebných změn v českém školství smeteno pod stůl. Témat, kterým se média
v oblasti školství mohou věnovat, je
přitom mnoho. Od obecných textů,
věnujících se reformě, představujících novinky, které například přináší nový školský zákon, a slabiny,
které se zákon snaží odstranit, až
po představování zvláštností v jednotlivých vzdělávacích programech.
Jako červená nit se touto úvahou
vine pojem kvalita. Kvalita může
vzniknout jen v dobře řízené a orga-

nizované instituci. Kvalitu však zásadně ovlivňuje i kvalita zúčastněných lidí. Tento lidský prvek ještě výrazněji vyniká při uplatnění pozitivní motivace. A zde se nabízí otázka,
zda je nejdůležitější faktor vzdělávacího systému – pedagog – pozitivně motivován? Kdy už bude mít učitel plat odpovídající jeho vzdělání
a náročnosti práce s dětmi? Počkejte, až bude kariérní řád, zněla obvykle odpověď ministerstva školství.
Jenže změnit způsob odměňování
učitelů se Česko snaží už od devadesátých let. Bohužel, ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy na
počátku července oznámilo, že nový
kariérní řád bude platit nejdříve
od roku 2017.
A tím se mohu vrátit ke své řečnické otázce na počátku článku…
I přes všechny překážky přeji českému školství, aby bylo stále kvalitnější, aby česká média pozitivně
vtáhla veřejnost do diskuse o směru
českého vzdělávání. Jako bývalý pedagog a opět znovu trenér volejbalové mládeže v kraji přeji všem, aby
do nového školního roku vstupovali
s důvěrou v kvalitu našeho školství.

Kraj získal peníze na opravu
střechy Císařských lázní
Ještě tento rok zahájí Karlovarský
kraj první opravy havarijního stavu
střechy Císařských lázní. Na zajištění nutných prací získal kraj prostředky ve výši 1,5 milionu korun
z Programu záchrany architektonického dědictví, vyhlašovaného ministerstvem kultury.
„Rada Karlovarského kraje zatím
schválila výběrové řízení na opravu
bočních kopulí hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků na Císařských lázních. Je na to vyčleněna
dotace ministerstva kultury. Jedná se
o údržbovou variantu, aby nám to
takzvaně nespadlo na hlavu,“ uvedl

náměstek pro kulturu Petr Zahradníček.
Objekt Císařských lázní je národní
kulturní památkou a patří k historicky nejcennějším objektům v Karlových Varech. Bohužel současný havarijní stav vyžaduje celkové investice na záchranu památky v minimální
hodnotě 600 milionů korun. Částku
100 milionů na další rekonstrukce
objektu má kraj přislíbenou od ministerstva kultury. Záleží však na
ministerstvu, kolik peněz nakonec ze
svého rozpočtu uvolní.
Finanční prostředky na opravy
v Císařských lázních vynakládal Karlovarský kraj i v uplynulých letech.
V loňském roce došlo k obnovení
střešního pláště zadní kopule v celkové hodnotě 2,5 milionu korun a
v roce 2011 byly za bezmála 3 miliony obnoveny břidličné části střešního pláště a střední kopule hlavního průčelí nad Zanderovým sálem.
Spolufinancování letošních oprav
střechy vyjde kraj na 1 milion korun.

Architektonicky cennou technickou památkou se chlubí Kraslice na Sokolovsku. Návštěvníci si mohou prohlédnout
bývalá městská jatka postavená v letech 1903–1904 podle projektu Antona Möllera. Dominantu areálu tvoří stará
výparníková věž, ukrývající zrestaurované zařízení k výrobě ledu. Důmyslný chladicí systém poháněl velký parní
stroj, později elektromotor, který je k vidění ve strojovně. Odsud lze vystoupat až do nejvyšších pater bývalé výrobny
ledu s obřím ledničkovým výparníkem. Jatka sloužila k původnímu účelu do konce 80. let 20. století. Zchátralou
památku, stojící na jižním konci Kraslic v blízkosti železniční trati, koupil od města v roce 2002 Alexandr Tučák.
Areál, ve kterém bydlí, podniká a zároveň provádí turisty, se mu podařilo i s pomocí příspěvků od Karlovarského
kraje zachránit a už téměř kompletně zrekonstruovat. Nejnověji tu otevřel expozici s historickými zemědělskými
exponáty a koutek věnovaný výrobě hudebních nástrojů. Návštěvníci mohou na prohlídku zavítat prakticky kdykoliv, zaplatí jen symbolické nebo dobrovolné vstupné. Občerstvit se mohou v malé restauraci s terasou.
Více informací o zajímavostech v okolí Kraslic nebo o možnostech ubytování najdete na portálu cestovního ruchu
Karlovarského kraje Živý kraj: www.zivykraj.cz

Kulturní komise na cestách

V březnovém čísle Krajských listů
jsem čtenářům přiblížil činnost komise
pro kulturu a památkovou péči, kterou
si zřizuje Rada Karlovarského kraje.
V závěru článku jsem vyjádřil přání, aby komise i v případě personálních změn odváděla co nejlepší práci.
K dílčím změnám skutečně došlo.
Nejzávažnější je na postu předsedy –
paní Věru Bartůňkovou vystřídal Mgr.
Jiří Klsák. Komise pokračovala v práci
podle plánu a absolvovala hned několik
výjezdních zasedání.
Cílem první akce byl Jáchymov. Nejprve jsme navštívili Důl Svornost a patřičně vybaveni jsme sfárali do podzemí. V hloubce 500 metrů jsme ušli asi
1,5 kilometru a dostali informace
k historii i současnosti tohoto díla.
Důl je zmiňován již v roce 1525
a původně se v něm dolovalo stříbro.
Koncem 19. století, při těžbě uranové rudy, zde vytryskl vydatný pramen.
V současné době čtyři prameny využívají
lázně jako zdroj léčivých radonových
vod pro léčebné účely.
Po náročném putování v dole jsme se
přesunuli do muzea, které se nachází
v budově bývalé Královské mincovny
z 1. pol. 16. stol. Jde o památku I. kategorie. Muzejní prostory zde byly instalo-

vány v roce 1964. Uvítala nás Ing. Lenka
Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy
Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Měli jsme možnost prohlédnout si stálou expozici, která je věnována dějinám města, dolování, ražbě
mincí, národopisu, ale i táborům politických vězňů při jáchymovských uranových dolech. Na závěr jsme se seznámili
i s podzemím.
Druhý výjezd komise směřoval do
Slavkovského lesa, konkrétně do
unikátního cínového Dolu Jeroným
z 16. století. Naším průvodcem byl
Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov (jde také o příspěvkovou organizaci kraje). Putování důlními prostory
bylo velmi náročné a výklad byl velice
zajímavý. Ocenili jsme práci, která byla
vykonána pro zpřístupnění této národní
kulturní památky.
Ing. Michael Rund nás seznámil
i s dalšími
plány,
které
souvisí
s projektem
Česko-Bavorského Geoparku. Ten by měl být
v budoucnu zařazen do sítě Evropských
geoparků UNESCO.
Zatím poslední akcí členů komise
byla návštěva státního zámku Valeč.
Naší průvodkyní v této kulturní památce byla kastelánka Alena Zemano-

vá. Původně pozdně gotický hrad se
v průběhu času přeměnil na zámek.
Vystřídal mnoho majitelů a měl velmi
pestré osudy. V roce 1945 byl zkonfiskován, bylo v něm několik různých
institucí, naposledy Dětský domov.
V roce 1976 byl objekt velmi zničen požárem. Postupně začala obnova, která
trvá dodnes. Zvládli jsme prohlídku
zámku, prohlédli si torza dochované
sochařské výzdoby ze zaniklého města
Doupov. Pak následovala procházka zámeckým parkem. Jde o jednu z nejkrásnějších
barokních zahrad v Čechách. V areálu zůstalo
také mnoho stavebních zajímavostí
(Letohrádek, sklepy, zbytek vodních
kaskád, atd.) Obdivovali jsme repliky
soch z dílny Matyáše Brauna (originály
byly přemístěny do lapidária kláštěra
v Kladrubech).
Uvedené řádky jsou jen velmi stručným přiblížením práce jedné z mnoha komisi Rady Karlovarského kraje.
Po letní pauze nás v září ještě čeká návštěva bývalého vojenského prostoru
Doupov a pak již „obyčejná“ jednání
v budově Krajského úřadu.

Zdeněk Musil
člen Komise pro kulturu a památkovou
péči při Radě Karlovarského kraje
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Mladí hasiči ze Žlutic hájili
barvy kraje na mistrovství republiky
Mistrovstvím ČR vyvrcholila
v Praze ve dnech 8.-10. července
celostátní hra mladých hasičů
Plamen. Karlovarský kraj reprezentoval suverénní vítěz krajského kola ze Žlutic. Soutěž se skládala ze 6 disciplín, ve kterých bylo nutno prokázat nejen rychlost
a obratnost, ale také všestranné
znalosti. Hasičky a hasiči ze Žlutic ve věku 11 až 15 let se nezalekli obrovské konkurence a dokázali jednu disciplínu vyhrát
a ve druhé skončit na stříbrné
pozici. V celkovém součtu všech
disciplín obsadili v Praze 6. místo
a vybojovali pro Karlovarský kraj
vůbec nejlepší umístění v historii.
Povedené závody vyšperkovali

hasiči ze Žlutic bronzovou medailí ze závodu jednotlivců v běhu
na 60 m s překážkami. Pro žlutický sbor je tento úspěch velkou
událostí a obrovskou odměnou
za náročnou a dlouhou sezónu.
Respekt a poděkování patří nejen
úspěšným závodníkům, ale také
rodičům a všem, kteří pro mládež
obětují svůj volný čas. Karlovarský kraj se tak díky Žluticím v celorepublikovém srovnání vůbec
neztratil.
Sbor dobrovolných hasičů Žlutice slaví v letošním roce 145. výročí svého založení. Práce s mládeží se datuje již od 30. let minulého století. Bohužel tato činnost
s dětmi byla v 90. letech přeruše-

na a sbor tak nevychovával žádné
následovníky. Kroužek mladých
hasičů při SDH Žlutice byl znovu
otevřen v roce 2008. Tehdy začala pracovat 2 družstva – mladší
a starší. Později se přidalo družstvo přípravky.
Hned od počátku své činnosti
se mladí hasiči ze Žlutic začali
umisťovat na předních příčkách
v okrese Karlovy Vary. V roce
2012 jsme se poprvé kvalifikovali na krajské kolo Plamenu, kde
jsme obsadili 4. místo. Stejně tak
tomu bylo i v roce 2013. Vloni se
nám podařilo poprvé v historii
sboru krajské kolo vyhrát a postoupit na republikové kolo do
Brna.

Karlovy Vary - Dalovice
Nabízíme dlouhodobý pronájem skladovací haly o celkové výměře 4 200 m²,
z toho 2 000 m² zateplená hala s portálovým jeřábem 4t a 1 500 m² nezateplená
hala. K dispozici dále 700 m² kanceláří se sociálním zázemím a venkovní zpevněné
plochy kolem haly 5 000 m².
Možnost pronájmu i po částech - minimálně však 1 000 m²

Sportovci dostanou 1,8 milionu korun
Mimořádné finanční příspěvky
z tzv. loterijní daně posílá do regionů Český olympijský výbor.
Karlovarský kraj takto získá téměř
1,8 milionu korun. Z toho 1,6 milionu rozdělí sportovním organizacím,
působícím v regionu, na činnost
dětí a mládeže. Žádosti o podporu
mohou kluby zasílat na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje
do 10. září tohoto roku. Finanční
prostředky musí být ovšem použity
do 31. prosince. Potřebné formuláře najdou zájemci na webu Karlo-

varského kraje (www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/
prispevky-skolstvi/volnocas.aspx).
Zbývajících 200 tisíc korun poskytne Karlovarský kraj základním
školám, které se zapojí do celostátní soutěže Odznak všestrannosti
olympijských vítězů. Autoři projektu, jimiž jsou šampioni v destiboji
Robert Změlík a Roman Šebrle (na
snímku), si pro školáky připravili
atraktivní pohybový program spočívající v netradičních vícebojařských disciplínách.
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