
SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři, čeká nás jedno z nej-
hezčích období celého roku. Doba 
prázdnin a dovolených, která nám 
aspoň na chvíli dovolí opustit za-
vedený pracovní stereotyp a zapo-
menout na všední povinnosti. 

Především v  létě se mužská část 
lidstva pře o zásadní otázku, a sice 
zda je lepší pivo z lahve nebo chut-
ná i  z  obyčejného plastu. Proč se 
o tom zmiňuji: v uplynulých dnech 
jsem se byl podívat ve sklárně O-I, 
a. s. v Novém Sedle na Sokolovsku, 
která zprovoznila novou linku na 
výrobu lahví a skleněných obalů za 
více než čtvrt miliardy korun. Ne-
jenže jde o supermoderní výrobu, 
kdy je linka schopná vyrobit až dva 
miliony lahví denně, ale především 
sklárna přináší nová pracovní mís-
ta a  perspektivu pro stávající za-
městnance. Nedaleko sklárny na-
víc vzniká nová průmyslová zóna, 
která bude v létě dokončena a na-
bídne prostor pro nové investory.

Na jedné ze svých pracovních 
cest krajem jsem také navštívil 
chodovskou společnost na výrobu 
mazacích systémů LINCOLN CZ, 
která dokončuje další výrobní ha-
lu. Zatímco na začátku letošního 
roku měla fi rma 300 zaměstnanců, 
v současnosti už je jich o 60 více. Je 
tedy zřejmé, že nabídka pracovní-
ho uplatnění v našem regionu za-
číná znovu růst. O to víc mě mrzí, 
když Sokolovsko stále ještě musí 
čekat na to, až ministerstvo fi nancí 
konečně ukončí zakázku na stavbu 
3. etapy obchvatu Sokolova. Požá-
dal jsem ministra fi nancí Andre-
je Babiše (ANO) dopisem, aby se 
zahájení stavby urychlilo. Odpo-
věděl, že všechny zakázky minis-
terstva nyní prověřuje. To ovšem 
znamená, že původně plánované 
termíny propojení všech tří úseků 
obchvatu nebudou dodrženy.

Jak už jsem se zmínil v  úvodu, 
především školáci, ale i učitelé už 
netrpělivě vyhlížejí prázdniny. 
Přeji dětem, aby si užily dva měsí-
ce plné zajímavých zážitků, peda-
gogům pak dostatek času na odpo-
činek a relaxaci.

Slunečné léto přeje váš hejtman
                                  Josef Novotný
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Cyklostezka Ohře 
nyní až do Chebu 

Hejtman opět cestoval 
po Karlovarském kraji 
Nejen města, ale i Tatrovice nebo Černava. Josef Novotný 
pokračuje v cestách po regionu.    více strana 2

Cyklostezka Ohře mezi Karlovými Vary a Chebem je kom-
pletní. Bude pokračovat dál?  více strana 2

Zámek Bečov cílí na 
dětského návštěvníka 
Rozhovor s  Tomášem Wizovským, kastelánem Státního 
hradu a zámku v Bečově.          více strana 4

Bagry, nákladní vozy, dělní-

ci v signálních vestách a frézy. 

Sezona prací na silnicích v Kar-

lovarském kraji začala. Někde 

vznikají zbrusu nové vozovky, 

jinde kraj opravuje souvislé úse-

ky poškozených povrchů. Ná-

klady šplhají do stovek milio-

nů korun.  

BOUČÍ - OLOVÍ
Jednou z rekonstruovaných je sil-

nice od Boučí směrem na Oloví, 
která patří k často využívaným tra-
sám těmi řidiči, kteří dále pokračují 
na Kraslice anebo za nákupy do ně-
meckého Klingenthalu či Auerba-
chu. Úzké a poničené úseky na této 
trase by měly být na konci letošní-
ho září, po dokončené opravě, mi-
nulostí.

„První ze čtyř opravovaných čás-
tí silnice už je téměř hotová a  jsem 
rád, že se pracuje i na dalších, proto-
že vozovka se v těchto místech trha-
la a průjezd nebyl pro řidiče bezpeč-
ný,“ připomněl hejtman Josef No-
votný při prohlídce stavby.

Podle ředitele Krajské správy 
a údržby silnic Zdeňka Pavlase sta-
vebníci nyní pracují na tom, aby za-
jistili svahy výstavbou opěrných zdí 
podél jednotlivých úseků moderni-
zované silnice. Práce na silnici pro-

bíhají za částečné uzavírky řízené 
semafory.  Celkové náklady stavby 
činí téměř 42 miliony korun, z toho 
pětaosmdesát procent hradí Evrop-
ská unie. Zbývající částku ve výši 6,3 
milionu platí Karlovarský kraj. 

LOUČKY - PRŮTAH
 Postupnou přestavbou prochá-

zí také přetížená silnice přes Louč-
ky u Nového Sedla. Karlovarský kraj 
ji nechává opravit, aby zde zklidnil 
provoz a  umožnil tak řidičům bez-
pečný provoz. 

Silnici nyní čeká kompletní mo-
dernizace, včetně rozšíření vozovky, 

položení nových asfaltových vrstev 
i osazení nového dopravního znače-
ní. Stavba spořádá 12,5 milionu ko-
run, z toho 85 procent opět pokryje 
dotace z unijního Regionálního ope-
račního programu (ROP) Severozá-
pad. Zbývající dva miliony uvolnil 
Karlovarský kraj ze svého rozpočtu.

 Průjezd Loučkami lidé využívají 
hlavně jako bezplatnou alternativu 
k  blízké rychlostní silnici R6, která 
je zpoplatněna. „Jde o  jednu z řady 
investic na krajských silnicích, kte-
rou máme dlouhodobě v plánu. Bě-
hem dvou let vloží Karlovarský kraj 
do rekonstrukcí silnic více než jednu 

miliardu korun,“ říká hejtman.
Silničáři provedou rekonstrukci 

průtahu ve třech etapách, aby část 
silnice byla pro řidiče vždy prů-
jezdná. „Nové Sedlo pak zafi nancu-
je vybudování chodníků, veřejného 
osvětlení i  odvodnění,“ doplnil sta-
rosta města Martin Loukota. 

Původně měly být práce hotovy na 
konci letošního roku, podle příslibu 
stavebníka, fi rmy Colas CZ, se však 
počítá s ukončením rekonstrukce už 
na podzim.

OBCHVAT HROZNĚTÍNA
 Jednou z  největších krajských sil-

ničních akcí tohoto roku je ale ob-
chvat Hroznětína. Dokončený bude 
na konci září 2015, přičemž si vyžá-
dá investici ve výši 435,2 milionu ko-
run. Dotace Evropské unie činí bez-
mála 370 milionů korun (85 % ná-
kladů), Karlovarský kraj uhradí zbý-
vajících 65,3 milionu korun.

„Díky modernizaci silnic v oblasti 
Hroznětína by se měla posílit kapa-
cita tzv. Podkrušnohorské paralely, 
s níž Karlovarský kraj počítá ve svém 
územním plánu jako s  alternativou 
zpoplatněné silnice R6,“ vysvětluje 
Josef Novotný. Václav Fikar          
 (pokračování na str. 3)

Desítky kilometrů silnic v kraji 
letos získají nový povrch

Bečovský zámek vypadá jako 

růžový dort obklopený zele-

ným trávníkem. Je postaven ve 

stylu, kterému se říká barokní. 

Baroko poznáte podle toho, že 

je kulaté a zaoblené, samá ku-

drlinka a zdobnost. 

Tak například tohle si o  růžo-
vém bečovském zámku přečetly 
děti, které se již připojily na ori-
ginální dětské stránky, věnova-
né bečovským památkám. Správa 
státního hradu a  zámku v  Bečo-
vě nad Teplou spustila nový web 
první červnovou neděli u příleži-
tosti Dne dětí.

„Srozumitelným jazykem přibli-
žuje základní informace o hradu, 
zámku i relikviáři sv. Maura. Na-
bízí poslech kramářské písně, po-
jednávající o  dramatických osu-
dech relikviáře, stejně jako ani-
mované fi lmy, stažení omalová-
nek a pracovních listů a poskytuje 
tipy na další netradiční volnoča-
sové aktivity v okolí Bečova,“ při-
bližuje nový web bečovský kaste-
lán Tomáš Wizovský. 

Nové dětské webové stránky 
jsou na adrese www.prodeti.za-
mek-becov.cz. Jejich tvůrci vyu-
žili výstupů vzniklých při tvorbě 
úspěšných průvodců pro nejmen-
ší z edice Památky pro děti. „Dět-
ský web vznikl ze spolupráce 

NPÚ a výtvarnice a autorky prů-
vodců Evy Chupíkové. Jeho pro-
voz, aktualizaci a  komunikaci 
s uživateli má na starost Edukační 
centrum Bečov,“ dodává kastelán.

Dětský web ale není jedinou no-
vinkou, kterou hradní správa při-
pravila pro nejmladší návštěvní-
ky. Prvního června pro ně otevře-
la také nový návštěvnický okruh, 
nazvaný Procházka minulostí. 
Děti se na okruhu zábavnou for-
mou dozvědí, jak se kdysi bydlelo 
na hradech a zámcích. 

„Nově kromě zapůjčení kostý-
mů dostanou i pracovní list a po-
hádkovou knížku. Půjdou do 
zámku neobvyklou cestou, třeba 
kamennou štolou tesanou ve ská-
le. Podívají se též do jinak uzavře-
né sally terreny,“ vypočítává spe-
cifi ka trasy pro děti do sedmi let  
Wizovský s  tím, že při těchto in-
teraktivních prohlídkách budou 
nejmenší návštěvníci plnit zají-
mavé úkoly. Mohou si také osahat 
vybrané repliky historických ná-
dob, mincí apod. Václav Fikar

Hrad a zámek v Bečově je blíž 
dětem. Díky originálnímu webu

Státní hrad a zámek v Bečově spustil 1. června nové internetové stránky. 
Ve speciálním provedení pro malé děti. 

Karlovarský kraj hospodařil 

v roce 2013 s přebytkem ve výši 

36,8 milionu korun. Vyplývá to 

ze závěrečného účtu, který je od 

května k dispozici. 

„Volné fi nanční prostředky, kte-
ré zůstaly k  přerozdělení, činí 174 
a  půl milionu korun. Z  toho na-
příklad patnáct milionů použijeme 
na fi nancování potřeb regionální-
ho školství, dalších patnáct milionů 
korun je určeno na případné dofi -
nancování organizací působících 
v sociální oblasti. bezmála tři mili-
ony korun (2,8 milionu) je vyčleně-
no na investiční akci v Domově pro 
seniory SKALKA v  Chebu. Další 
peníze pak budou vloženy do kraj-

ského Fondu budoucnosti,“ infor-
movala náměstkyně hejtmana Eva 
Valjentová.

Skutečné příjmy Karlovarského 
kraje v roce 2013 činily 5,014 mili-
ardy korun, zatímco na straně od-
čerpaných výdajů je částka 4,977 
miliardy. „Rozpočet byl sestaven 
s maximální opatrností jako úspor-
ný, nicméně se snahou neomezo-
vat potřebné investice,“ připomněl 
krajský hejtman Josef Novotný.

Hospodaření Karlovarského kra-
je už přezkoumala také kontrolní 
skupina ministerstva vnitra, která 
v něm nezjistila žádné chyby a ne-
dostatky závažného charakteru, 
kvůli kterým by kraj musel přijímat 
nápravná opatření.

Hospodaření kraje 2013:
36,8 milionu přebytku

Boučí - Oloví.                                                                                                                   Foto KÚStavba obchvatu Hroznětína.                                                                                  Foto KÚ
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Páteřní cyklostezka Karlovar-

ského kraje, která vede z Karlo-

vých Varů do Chebu podél řeky 

Ohře, je kompletní. V květnu byl 

totiž do skládačky nazvané Cyk-

lostezka Ohře zasazen poslední 

dokončený dílek - 4,7 kilometru 

dlouhý úsek Cheb - Chocovice. 

Asfaltová cyklostezka, jejíž součás-
tí je i nová lávka přes řeku v chebské 
části Hradiště, okamžitě přilákala de-
sítky cyklistů, přičemž jejich počty o  
prázdninách výrazně narostou. 

„Na stavbu tohoto úseku vynalo-
žil Karlovarský kraj téměř 27 milio-
nů korun s  dotací z  ROP Severozá-
pad,“ informovala mluvčí Karlovar-
ského kraje Jana Pavlíková.

Podle náměstka hejtmana Petra 
Navrátila přiláká dokončená cyklos-
tezka do Karlovarského kraje další 
cykloturisty nejen z našeho kraje, ale 
i ze sousedního Německa. 

„Na trase páteřní Cyklostezky Ohře 
nyní plánujeme dokončit i  část od 
Svatošských skal k Doubskému mos-
tu v Karlových Varech, která by měla  
být hotova v květnu roku 2015. Prá-
ce na ní začnou v nejbližších dnech. 
Projekt Cyklostezky Ohře tím ale ne-
končí. Pokračovat se chystáme i smě-
rem na hranice s  Ústeckým krajem. 
Nyní nás čeká výstavba úseku od 
Karlových Varů do Šemnice a  dál 

údolím Ohře. Úsek z  Dalovic přes 
Všeborovice a  Hubertus do Šemni-
ce měří 6,8 kilometru. Na část už by-

lo vydáno stavební povolení. Čeká-
me, až budou vypsány vhodné do-
tační tituly. Vznikne také studie ma-

pující nové možnosti vedení cyklos-
tezky v  údolí Ohře,“ uvedl Navrátil 
při slavnostního zprovoznění stezky 
u Ottova jezu v Chebu.

Radost z  dokončené Cyklostezky 
Ohře neskrýval bývalý místostaros-
ta Sokolova Jaromír Dvořák, který je 
jedním z otců myšlenky krajské cyk-
lostezky. 

„Začali jsme o  ní mluvit zhru-
ba před čtrnácti lety, tenkrát nás ale 
s touto myšlenkou kdekdo poslal do 
háje. To, že se ji podařilo nejen udr-
žet, ale i zrealizovat, si zaslouží zápis 
do knihy rekordů. V rámci České re-
publiky se jedná o unikát,“ říká.

Dokončenou cyklostezku, která 
propojuje největší města v kraji, vítá 
i město Cheb. 

„Pro Cheb je to určitě pozitivní 
zpráva. Budu moc rád, když se Cheb 
stane jedním z vyhledávaných cílů na 
této trase,“ uvedl místostarosta Che-
bu Tomáš Linda s tím, že v budová-
ní cyklotras v okolí Chebu bude po-
kračovat i  město. „Chceme dokon-
čit cyklostezku z Chebu do Waldsas-
senu, v plánu jsou propojky směrem 
na Podhrad a uvažujeme o možnos-
ti propojení s Františkovými Lázně-
mi,“ dodal. 

V  budoucnu by Cyklostezka Ohře 
měla vést až k soutoku s řekou Labe 
v Litoměřicích a na německé straně 
k pramenům Ohře. Václav Fikar

Pomalu se blíží čas prázdnin 
a  mnozí z  nás odjíždějí na letní 
dovolenou. V  rozhovoru s  ředi-
telem Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje Romanem Rokůskem 
vám proto přinášíme několik uži-
tečných rad a  tipů týkajících se 
cestování do zahraničí.

Jaké doklady budeme potřebo-
vat k vycestování do zahraničí?

Na cestu po Evropě, přesněji po 
zemích Evropské unie, si vystačí-
te s občanským průkazem se stro-
jově čitelnými údaji. Ten může-
te použít i v zemích, které sice ne-
jsou členskými státy Evropské unie 
a  součástí Schengenského prosto-
ru, ale nacházejí se v Evropě. Jedná 
se o Albánii, Bosnu a Hercegovinu, 
Černou Horu, Kosovo, Makedonii 
a Srbsko.

Do ostatních zemí budete po-
třebovat platný cestovní pas. Než 
ovšem vyrazíte na cesty, doporučil 
bych vám, abyste se informovali na 
to, zdali stát, který chcete navští-
vit, neuplatňuje ještě další speci-
fi cké podmínky pro vstup a pobyt 
na jeho území. Zjistěte si zejména 
to, zdali má Česká republika s da-
ným státem uzavřenou bezvízovou 
dohodu a  zdali daný stát nepoža-
duje minimální platnost cestovní-

ho pasu.

Pokud se chystáme na dovole-
nou s  dětmi, budou i  ony potře-
bovat cestovní doklady?

Ano, od roku 2012 musí mít kaž-
dé dítě svůj vlastní cestovní doklad. 

Jak je to s vydáváním a platností 
cestovních pasů?

Žádosti o  vydání cestovního pa-
su se vyřizují na obecních úřadech, 
v jejichž správním obvodu jsou ob-
čané přihlášeni k trvalému pobytu. 
Cestovní pas obsahující strojově či-
telné údaje, nosič dat s biometric-
kými údaji a otisky prstů se vydává 
občanům mladším 15 let s  dobou 
platnosti na 5 let a občanům star-
ším 15 let s dobou platnosti na 10 
let. 

Otisky prstů se pořizují u  obča-
nů starších 12 let. Pas se vydává ve 
lhůtě do 30 dnů. Výhodou toho-
to pasu je i možnost využití auto-
matické pasové kontroly. Projitím 
přes speciální rám lze ušetřit čas, 
který byste strávili čekáním na vol-
ného imigračního pracovníka.

Cestovní pas bez strojově čitel-
ných údajů, bez nosiče dat s  bio-
metrickými údaji a bez otisků prs-
tů, tzv. „BLESK“, se vydává s  do-
bou platnosti na 6 měsíců všem ob-

čanům. Tento pas je vyhotoven ve 
lhůtě do 15 dnů. 

Ovšem pozor, některé země po-
žadují, aby platnost cestovního pa-
su při vstupu na jejich území byla 
minimálně 6 měsíců, což by tento 
typ cestovního pasu nesplňoval.

Všem, kteří plánují letní dovole-
nou v zahraničí, bych zároveň do-
poručil, aby si v dostatečném před-
stihu zkontrolovali cestovní pasy 
a  v  případě potřeby zažádali o  je-
jich nové vydání. Vyhnete se tak 
zbytečným frontám, které se na 
úřadech tvoří před hlavní turistic-
kou sezónou, a  zdlouhavému če-
kání. 

Na co bychom ještě neměli za-
pomenout, než vycestujeme do 
zahraničí?

Tak samozřejmostí by mělo být 
cestovní pojištění. Před odjezdem 
se rovněž seznamte s  kulturními 
a náboženskými odlišnostmi země, 
kterou se chystáte navštívit. Jejich 
byť nevědomé nerespektování vám 
může přivodit nepříjemnosti či do-
konce vyvolat nebezpečné situace. 
Při návštěvě cizí země pak věnujte 
zvýšenou pozornost ochraně ces-
tovních dokladů a fi nančních pro-
středků, včetně cenností. Finanční 
prostředky a  cennosti neukládej-

te na jedno místo, ale snažte se je 
rozdělit na více částí. Rovněž bych 
vám doporučil, abyste si pořídili 
kopii cestovního dokladu.

Na koho se můžeme obrátit 
v případě nouze?

V  případě, že se vám stane na-
příklad nějaká nehoda, vážně one-
mocníte, ztratíte doklady či vám 
někdo ukradne peníze, se můžete 
obrátit na příslušný zastupitelský 
úřad České republiky v daném stá-
tě. Seznam úřadů naleznete na in-
ternetových stránkách Minister-
stva zahraničních věcí ČR www.
mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_sta-
tu/index.html v  záložce „kontakt-
ní český úřad“. 

V  této souvislosti bych doporu-
čoval, abyste si kontakt na přísluš-
ný zastupitelský úřad zjistili ještě 
než vycestujete a nosili jej pro pří-
pad nouze při sobě. Pokud v dané 
zemi nemá Česká republika zastu-
pitelský úřad, mohou se naši obča-
né obracet také na kterýkoliv zastu-
pitelský úřad členského státu Ev-
ropské unie. 

V případě potřeby můžete rovněž 
kontaktovat Operační a  informač-
ní centrum Ministerstva zahranič-
ních věcí ČR na telefonním čísle 
+420 224 182 425.

Ředitel krajského úřadu informuje:
Dovolená v zahraničí

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

Vážený pane hejtmane,

jako občanovi ČR je mi nesmírně líto, že v příkopech našich silnic le-

ží hodně prázdných PET lahví. Je smutné, že tolik našich spoluobča-

nů se chová tak lhostejně k našemu životnímu prostředí, když pře-

jedu hranici do Německa, vidím, že tam jsou příkopy čisté (Němci si 

o nás jistě myslí, že jako národ jsme pěkná čuňata, bohužel opráv-

něně). Zřejmě tedy nezbývá nic jiného, než ty příkopy čistit, což 

KSUS Karlovarského kraje zatím každý rok činila. Letos k tomu z ně-

jakého důvodu nedošlo. Jestli máte nějaký vliv na ředitele KSUS, 

mohl byste ho požádat, aby v  této věci něco podnikl (pochopitel-

ně mám na mysli silnice v majetku Karlovarského kraje)? Zanedlou-

ho se začnou příkopy sekat, neodklizené lahve budou rozsekány na 

kousky a ty už určitě nikdo neposbírá. Konkrétně hodně PET lahví je 

například v příkopech okolo bývalé křižovatky Y u Chebu (u benzi-

nového čerpadla ONO). S pozdravem                                       Josef Dvořák

Vážený pane Dvořáku,
i mne mrzí, že se lidé neumějí chovat a odhazují odpadky, kam se jim 
zamane. O to smutnější je pohled do krajiny, když na vás z příkopů 
podél silnic vykukují odhozené láhve, obaly apod. Nejhorší situace 
je pak v lokalitách, kde se konají akce pro veřejnost. Uklizené příko-
py jsou často opětovně znečišťovány. Jednou z těchto lokalit je i prá-
vě vámi zmiňovaný úsek silnice č. III/0218, v jehož blízkosti se nachá-
zí hojně navštěvovaný areál Kartaréna. Pokud se jedná o úklid příko-
pů v této lokalitě, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 
kraje Ing. Zdeněk Pavlas mne informoval, že zde proběhne nejpozdě-
ji do 31. května. Závěrem bych ještě rád dodal, že příkopy jsou v Kar-
lovarském kraji pravidelně uklízeny vždy na jaře a na podzim podle 
předem stanoveného harmonogramu. V současné době je vyklizeno 
již 70 % z plánovaného objemu. 

Likvidací bolševníku u Sokolo-

va začala další z pracovních cest 

hejtmana Karlovarského kraje 

Josefa Novotného po Karlovar-

ském kraji. Karlovarský kraj to-

tiž pokračuje v ničení invazních 

rostlin. 

 „Celkové náklady projektu se pů-
vodně měly pohybovat kolem 170 
milionů korun, po výběrových ří-
zeních se ale dostaly zhruba na po-
lovinu. Projekt navíc přinesl pra-
covní místa pro ty, kteří jsou v sou-
časnosti evidováni na úřadech prá-
ce,“ připomněl na místě hejtman.

Následně se v Novém Sedle vydal 
se starostou města Martinem Lou-
kotou do nově budované průmys-
lové zóny, která by měla být dokon-
čena již během srpna. V budoucnu 
by zde mohli najít práci nejen li-
dé ze Sokolovska, ale díky blízkosti 
rychlostní silnice R6 i z Karlových 
Varů nebo z Chebska.

Dalším cílem hejtmanovy ces-
ty se stala chodovská společnost 
LINCOLN CZ, která vyrábí maza-
cí systémy. Firma se nachází v ob-
dobí dynamického růstu a dokon-

čuje stavbu další, v pořadí již čtvr-
té výrobní haly. 

„Stále se zvyšuje počet našich za-
kázek, proto zatímco jsme na po-
čátku letošního roku měli 300 za-
městnanců, teď už jich je 360. 
V listopadu letošního roku plánu-
jeme otevření nové haly a budeme 
expandovat dál,“ vysvětlil proku-
rista společnosti Martin Zvěřina. 
S hejtmanem řešili problém získá-
vání CNC obráběčů a dalších plně 
kvalifi kovaných sil v oboru.

V  Tatrovicích hovořil starosta 
Luděk Němec s hejtmanem o zdej-
ší chatové oblasti i o opravách ko-
munikací. V Černavě pak hejtman 
informoval starostu Josefa Krou-
zu o záměru ministra vnitra Mila-
na Chovance podpořit pracoviště 
České pošty v malých obcích. Sta-
rosta ukázal hejtmanovi prostory 
bývalé školy, které chce obec pře-
budovat na domov pro seniory. 

Svou pracovní cestu hejtman za-
končil v Nejdku. Nejdecký staros-
ta Vladimír Benda ho seznámil se 
situací v  oblasti zaměstnanosti na 
Nejdecku a  společně diskutovali 
o regionálním školství.

Hejtman opět navštívil 
několik míst v regionu 

Královská mincovna v  Jáchy-

mově, důl Mauritius na Hřebeč-

né a  Dlouhá stoka v  Slavkov-

ském lese. Vláda ČR rozhodla, 

že tyto památky přibudou na se-

znam národních kulturních pa-

mátek v Karlovarském kraji.

„Náš region se tak od 1. října bu-
de moci pyšnit třinácti nemovitými 
a  dvěma movitými národními kul-
turními památkami. Návrh na jme-
nování nových objektů podal v roce 
2013 Karlovarský kraj,“ připomně-
la náměstkyně hejtmana Eva Valjen-
tová s tím, že uvedeným turistickým 
cílům se tím mj. zvýší možnost získat 
peníze z dotačních titulů v rámci pa-
mátkové obnovy.

V Královské mincovně v Jáchymo-
vě sídlí pobočka Muzea Karlovy Va-
ry. Dominantou této stavby je bohatě 
zdobený věžovitý arkýř. Vedle jiného 
se mincovna může pochlubit i tech-
nickým unikátem - zachovaným 
dymníkem pece na tavení stříbra. 

Důl Mauritius je mimořádnou 
technickou památkou českého Kruš-
nohoří, který by měl přivítat první 
návštěvníky letos na podzim. Ruda 
se zde s  přestávkami těžila od roku 
1545 do roku 1944.

Vodní systém Dlouhé stoky s napá-
jecími rybníky Kladský a Nový se řa-
dí mezi nejstarší vodohospodářská 
díla v Evropě. Jedná se o pozoruhod-
nou památku svého druhu, která do-
kládá způsob dopravy dřeva a přívo-
du vody do báňských provozů. 

Kraj získal tři nové
národní kulturní památky

Na kolech z Varů do Chebu. Podél Ohře

Sokolovská nemocnice od ny-

nějška poskytuje zdravotní pé-

či v  moderních prostorách zre-

konstruovaných ambulancí pa-

vilonu C. Po přestavbě v  něm 

pacienti najdou ortopedické 

a  chirurgické ambulance, pře-

stěhované ze sklepních pro-

stor pavilonu A, ordinace po-

hotovosti pro děti i  pro dospě-

lé, neurologické a interní ambu-

lance i  sádrovnu. Rekonstruk-

cí prošlo také oddělení mamo-

screeningu.

„Celkem tato akce přišla na 16,6 
milionu korun. Peníze vyčlenil Kar-
lovarský kraj ze svého rozpočtu,“ 
uvedl hejtman Josef Novotný.

Původně se jednotlivé ambulance 
nacházely v  nevyhovujícím suteré-
nu. Stavebníci proto museli provést 
změny v  dispozičním uspořádání 
části 1. nadzemního podlaží. Kro-

mě kompletní rekonstrukce patra 
museli udělat i nové rozvody elek-
třiny, vody, kanalizace a  vzducho-
techniky. Součástí prací bylo i kom-
pletní vybavení budovy. Vyměni-
li také mj. podlahovou krytinu ve 
schodišťové hale i  podhledy včet-
ně svítidel.

„Krajských investic se letos dočká 
také pavilon B, kde je třeba vymě-
nit okna a provést zateplení. Záro-
veň bude v  tomto pavilonu prove-
dena rekonstrukce prostor oddě-
lení ARO.  V  plánu investic je ta-
ké vybudování lůžkového očního 
oddělení v  pavilonu E,“ upřesnil 
hejtman s tím, že zároveň pokraču-
je modernizace nemocnic v Karlo-
vých Varech a v Chebu. V karlovar-
ské nemocnici nedávno otevřeli re-
konstruované dialyzační centrum 
s  dvaceti lůžky, chebskou nemoc-
nici čekají stavební úpravy prostor 
pro nový lineární urychlovač.

Další pavilon nemocnice 
v Sokolově je opravený

V pořadí třinácté stanoviště 

Zdravotnické záchranné služ-

by Karlovarského kraje bude od 

října sloužit obyvatelům Lubů 

a přilehlých oblastí. 

  „Hlavním důvodem zřízení této 
základny je zkrácení dojezdových 
časů v  odlehlé lokalitě, která má 
zhruba 112 km2 a přes 5500 obyva-
tel,“ vysvětlil náměstek hejtmana 

Miloslav Čermák, proč kraj zřizu-
je stanoviště záchranky v  Lubech 
u Chebu. Po dohodě s městem bu-
de stanoviště zřízeno v  místním 
zdravotnickém středisku. 

Dvanáctihodinový provoz mezi 
7 a 19 hodinou zajistí od pondělí 
do neděle posádka složená ze zá-
chranáře a řidiče. Lékař bude k zá-
važným případům vyjíždět z Che-
bu. 

Nové stanoviště 
záchranky v Lubech 

Nová lávka přes řeku Ohři v chebské části Hradiště.             Foto Václav Fikar 

Během další z pracovních cest po regionu navštívil hejtman Josef Novot-
ný (vpravo) i chodovskou společnost LINCOLN CZ. V doprovodu prokuristy 
společnosti Martina Zvěřiny si prohlédl výrobu.

Královská mincovna v  Jáchymově. 
Od 1. 10. nová národní kulturní pa-
mátka                          Foto Václav Fikar 
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V pondělí 2. června se v pro-

storách ISŠTE Sokolov usku-

tečnil slavnostní podpis dvou 

významných smluv  -  Smlou-

vy o partnerství mezi Karlovar-

ským krajem a ZČU Plzeň a slav-

nostní podpis Smlouvy o spo-

lupráci při provozování konzul-

tačního střediska Strojní fakul-

ty ZČU Plzeň na půdě ISŠTE. Co 

spolupráce se ZČU Plzeň Kar-

lovarskému kraji přinese, to je 

otázka pro náměstka hejtma-

na pro oblast školství, mládeže 

a tělovýchovy Václava Sloupa:

Náš kraj potřebuje vysokoškolsky 
vzdělané odborníky, kteří by neod-
cházeli z regionu a našli by zde od-
povídající uplatnění. Spolupráce se 
ZČU Plzeň umožní studentům zís-
kat vzdělání především v  technic-
kých oborech v  kraji, a  to na In-
tegrované střední škole technic-
ké a ekonomické Sokolov v oboru 
strojírenství. Ke kombinovanému 
studiu Strojní fakulty ZČU Plzeň, 
která zde zřídila konzultační stře-
disko, se z  našeho kraje přihlási-
lo přes 80 zájemců. Zástupci ZČU 
Plzeň by se také stali členy kraj-
ské tripartity a rozvinout by chtěli 
i spolupráci se středními školami.

Hovořilo se ale také o  zřízení 
konzultačních středisek pro pe-
dagogy, kteří si potřebují doplnit 
vzdělání...

Na školách všech stupňů v našem  
kraji v  současné době učí 804 ne-
kvalifi kovaných pedagogů. Touto 
situací se zabýváme dlouhodobě.  

V  minulých třech letech jsme 
ve spolupráci s  Fakultou pedago-
gickou ZČU v  Plzni zorganizova-
li dva dvouleté kurzy v  rámci ce-
loživotního vzdělávání „Učitelství 
pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifi ko-
vané učitele Karlovarského kraje“, 
z nichž do každého bylo přijato cca 
50 osob. 

Výuka probíhala přímo v  Kar-
lových Varech. Úspěšní absolven-
ti obou kurzů již pokračují ve stu-
diu v  řádném magisterském pro-

gramu v Plzni.  S pedagogickou fa-
kultou jsme se dohodli, že uzavře-
me Smlouvu o spolupráci při pro-
vozování konzultačních středi-
sek v kraji, v nichž by studovali zá-
jemci o kvalifi kaci pro učitelství 1. 
stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ a SŠ a zá-
jemci o učitelství v MŠ. 

Kde by střediska měla působit? 
Předpokládáme, že by jedno stře-

disko působilo na půdě Střední od-
borné školy pedagogické v  Karlo-
vých Varech a druhé středisko zřej-
mě na Ekonomické fakultě v Che-
bu za úzké spolupráce Gymnázia 
Cheb, v  jehož prostorách by pro-

bíhala výuka některých odbor-
ných předmětů. Věřím, že díky 
spolupráci Karlovarského kraje se 
ZČU Plzeň dojde k nárůstu celko-
vé vzdělanosti v regionu, že budou 
alespoň částečně naplněny potřeby 
fi rem v našem regionu a na začát-
ku roku 2015 budou všichni peda-
gogové splňovat podmínky kvalifi -
kace dle zákona o  pedagogických 
pracovnících.

Pro pedagogy chystáte novinku 
chystáte v oblasti environmentál-
ní výchovy...

Od příštího roku bychom chtě-
li nabídnout učitelům základních 
i středních škol Karlovarského kra-
je specializační studium – kurz za-
měřený na environmentální vý-
chovu, jehož absolventi by se stali 
koordinátory environmentální vý-
chovy na školách. Kurz by navště-
vovali od ledna do srpna v prosto-
rách „pedagogické školy“ v Karlo-
vých Varech. 

Program kurzu by zahrnoval mi-
mo jiné základy ekologie, vztah 
člověka a  prostředí, ekologiza-
ci provozu školy nebo zpracování 
školních plánů environmentální-
ho vzdělávání. To ale není všechno. 
Klub ekologické výchovy plánuje 
uskutečnit v  regionu dva seminá-
ře zaměřené na biotechnologii po-
travin a lesnictví. Akce by se kona-
ly v  Krajském vzdělávacím centru 
Gymnázia Sokolov.

Kraj prohloubil spolupráci se ZČU

Náměstek hejtmana Karlovarského kraje Václav Sloup

(pokračování ze str. 1)
Obchvat, jehož stavba zača-

la v  květnu, by měl z  přetíženého 
centra Hroznětína odvést kamio-
ny i osobní auta a tím ulevit míst-
ním lidem. Ve špičce totiž mimo ji-
né mají problém přejít ulici. Napří-
klad proto, že po silnici, která pro-
tíná zdejší náměstí, jezdí kromě 
osobních aut i kamiony.

Stavebníci vybudují novou pře-
ložku stávající komunikace a  dal-
ších navazujících silnic v  oblasti 
Hroznětína v celkové délce cca 5,2 
kilometru. Nová přeložka odkloní 
dopravu ve směru od Ostrova, mi-
moúrovňově zkříží železniční trať 
z Karlových Varů do Merklína a za 
Hroznětínem se napojí na stávají-
cí silniční síť. Druhá větev převede 
dopravu od Karlových Varů smě-
rem na Potůčky. 

„Budeme se snažit během stav-
by být šetrní k životnímu prostře-
dí a nezasahovat do běžného živo-
ta obyvatel Hroznětína,“ slíbil při 
zahájení stavby ředitel Eurovia CS, 
odštěpného závodu Čechy západ, 
Zdeněk Novák.

Jednou z  technicky nejnáročněj-
ších součástí akce bude stavba 140 
metrů dlouhého mostu přes želez-
niční trať a potok Jesenici. Stavba si 
nevyžádá dopravní uzavírky, pou-
ze v místech napojení obchvatu na 
stávající silnice dojde k  částečné-
mu omezení dopravy. Cestující vla-

kem musí počítat s úplnou výlukou 
na trati Karlovy Vary - Merklín. 

MERKLÍN - PSTRUŽÍ
Širší, a  tím také bezpečnější. Ta-

kový bude na konci srpna příštího 
roku úsek silnice na trase z Merklí-
na do Pstruží, kde Karlovarský kraj 
zahájil 2. etapu modernizace, která 
navazuje na dokončené stavby z let 
2008-2010. Také na tuto stavbu zís-
kal Karlovarský kraj dotaci Evrop-
ské unie prostřednictvím ROPu 
Severozápad ve výši pětaosmdesáti 
procent celkových nákladů. 

„Celkové náklady dosáh-
nou necelých 80 mili-
onů korun, z  toho 
Karlovarský kraj 
uhradí 11,7 mili-
onu korun,“ upo-
zorňuje hejtman 
Josef Novotný. 
Silničáři začali 
s pracemi v  dub-
nu, moderniza-
ci přitom čeká 800 
metrů dlouhý úsek 
v obci Pstruží. 

Původní komunikace se zde 
rozšíří, stabilitu silnice pak zajistí 
opěrné zdi na břehu koryta Bystři-
ce a obkladní gabionové zdi na zá-
řezové straně silnice. Stavbaři dále 
provedou přeložku části silnice do 
nové trasy, počítá se i  se stavbou 
mostu přes říčku Bystřici.

Letos zde řidiče čekají částeč-
né uzavírky silnice, v  roce 2015 
však bude silnice mezi Merklínem 
a Perninkem úplně uzavřena. „Prá-
ce ale budou naplánovány na tako-
vé období, aby nenarušily přede-
vším během zimy bezproblémo-
vou dopravu všech, kteří navště-
vují místní lyžařské areály,“ dopl-
nil hejtman.

JIHOVÝCHODNÍ 
OBCHVAT CHEBU

Druhou nejnákladnější akcí Kar-
lovarského kraje v  oblasti moder-

nizace silniční sítě je vý-
stavba jihovýchodní-

ho obchvatu Che-
bu, která zača-

la v  březnu ne-
daleko městské 
části Háje.

Jihovýchod-
ní obchvat 
druhého nej-

většího měs-
ta v  kraji má od-

vést nejkratší mož-
nou cestou kamiono-

vou dopravu z  hraničního 
přechodu Waldsassen-Svatý Kříž 
na rychlostní silnici R6. Vyžádá si 
více než 390 milionů korun, když 
85 procent nákladů pokryje  dota-
ce Evropské unie ve výši 333 mili-
ony korun. Dlouhý bude 3,37 kilo-
metru.

Do silnic v  regionu letos Karlo-
varský kraj, který je vstupní bra-
nou do Čech pro turisty ze západu, 
investuje více než jednu miliardu 
korun (včetně obdržených evrop-
ských dotací). 

„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,“ vrací se náměs-
tek hejtmana Petr Navrátil k  po-
zastavené možnosti čerpat dotace 
z ROPu Severozápad v uplynulém 
období.

Kromě zmíněných silničních sta-
veb zainvestuje Karlovarský kraj 
rovněž zhruba 36 milionů korun 
do průtahu Lubů u Chebu, do sil-
nice ve Slapanech nebo do rekon-
strukce mostu v Nivách. 

„Opravovat se bude také úsek sil-
nice z Kynšperku nad Ohří do Dol-
ních Pochlovic, silnice ve Vykma-
nově, kterou by výhledově mě-
lo převzít město Ostrov, opravy se 
dočká také povrch silnice z Hroz-
nětína do Ruprechtova nebo ze 
Sněžné do Kraslic,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Petr Navrátil. 

Také mosty, z  nichž některé 
jsou v  havarijních stavech, se do-
čkají oprav. Silničáři opraví most 
v  Chranišově, v  Lesíku u  Nejdku 
nebo v Krásném Lese.   

 Václav Fikar

Desítky kilometrů silnic v kraji 
letos získají nový povrch
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 do rekonstrucí a výstavby 
nových krajských silnic 

Lázeňské léčebné ústavy Mi-

nisterstva vnitra ČR v Karlových 

Varech, Mariánských a  Františ-

kových Lázních by už brzy mě-

ly opět přijímat policisty nebo 

hasiče na ozdravné a  rehabili-

tační pobyty. Vyplývá to z  jed-

nání náměstka hejtmana Mar-

tina Havla s náměstkem minist-

ra vnitra Lubomírem Metnarem 

a dalšími zástupci ministerstva. 

Všechny lázeňské domy minis-
terstva - Lázeňský léčebný ústav 
Tosca a Myslivna v Karlových Va-
rech, Léčebný ústav Mercur v Ma-
riánských Lázních a  Léčebný 
ústav Luna ve Františkových Láz-
ních - jsou v současné době uza-
vřené kvůli nevyjasněným ma-
jetkovým a  smluvním záležitos-
tem. Zaměstnanci lázeňských do-
mů  jsou na nucené dovolené za 
šedesát procent platu a mají obavy 
o  budoucnost. Nevyužívané bu-
dovy navíc zbytečně chátrají. Pro-
to  se náměstek hejtmana Karlo-
varského kraje Martin Havel ob-
rátil na ministra vnitra Milana 
Chovance, aby společně  nalezli  
východisko z nepříznivé situace.

„Představitele ministerstva vni-
tra  jsem informoval mimo jiné 
o tom, že v Karlových Varech če-
ká na řešení situace více než 60 
zaměstnanců lázeňského ústa-
vu Tosca, stejně tak personál lé-

čebných domů ministerstva vnit-
ra v Mariánských a Františkových  
Lázních. Zaměstnanci jsou na nu-
cené dovolené a věří, že se budou 
moci vrátit do práce za  obvyk-
lých podmínek. Náměstek minis-
tra mi přislíbil brzké řešení  zále-
žitosti s tím, že předpokládá zahá-
jení provozu asi do  dvou měsíců,“ 
informoval Havel.

Zástupci ministerstva vnitra si 
během jednání prohlédli jednot-
livé objekty lázeňských léčebných 
ústavů v Karlovarském kraji a po-
suzovali podmínky budoucího 
obnovení provozu.

Ministerstvo otevře
své lázeňské domy

Foto Václav Fikar

Verso_print_Autoeder_285x100.indd   1 9.6.2014   14:35:01

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

U nás se pacienti 
nenudí 
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Aby děti historie bavila. To je jeden 

z cílů novinek, které pro letošní se-

zonu připravili správci jedné ze 

tří nejnavštěvovanějších památek 

Karlovarského kraje - státního hra-

du a zámku v Bečově nad Teplou. 

Dětský návštěvník zde dostal zele-

nou. Zn.: Hrát si a dotýkat se někte-

rých předmětů dovoleno.

„My přímo vyžadujeme, aby si dě-

ti vybrané repliky zbroje, historic-

kých nádob či mincí osahaly,“ říká 

kastelán zámku Tomáš Wizovský.  

 

Národní kulturní památka stát-
ní hrad a zámek Bečov vstoupila do 
letošní sezony s  novinkou zaměře-
nou na děti, resp. na rodiny s  dět-
mi. K prvnímu červnu jste jako vů-
bec první v České republice zprovoz-
nili web cílený výhradně na dětské 
návštěvníky památek (www.prode-
ti.zamek-becov.cz) a  také jste spus-
tili zvláštní okruh pro děti nazvaný 
Procházka minulostí. Musím říct, 
že dětský web mě velmi zaujal – ná-
padem, grafi kou i obsahem, ale zají-
mavou se zdá i prohlídková trasa pro 
děti...

Moc mě těší, že se Vám náš web pro 
děti líbí. Chceme, aby srozumitelným 
jazykem přiblížil základní informace 
o  hradu, zámku i  relikviáři sv. Mau-
ra. Nabízí poslech kramářské písně 
v MP3, pojednávající o dramatických 
osudech relikviáře, animované fi lmy, 
stažení omalovánek a pracovních listů 
a poskytuje tipy na další volnočasové 
aktivity v Bečově nad Teplou i v oko-
lí. Dětský návštěvník například dosta-
ne informaci o zdejším Muzeu hraček 
nebo o unikátní botanické zahradě.

Pokud jde o  novou prohlídkovou 
trasu, snažili jsme se ji připravit tak, 
aby děti v době všudypřítomné virtu-
ální zábavy a  efektních počítačových 
her v  prostředí statických památko-
vých objektů bavila. Aby využila genia 
loci a povzbudila vlastní představivost. 
Už od vstupního objektu s pokladnou 
dětem zábavnou formou a  jednodu-
chou řečí, jakou používáme i  na dět-

ském webu, například vysvětlujeme, 
co je zámek a co je hrad. Kdo byl šlech-
tic a jak se jím člověk mohl stát.

V  rámci této procházky si mohou 
děti spolu se svými rodiči projít v do-
provodu lektorů a  animátorů pře-
krásné salóny i  temná zákoutí zámku 
a tam objevovat, jak se žilo na hradech 
a  zámcích. Během přitom prohlídky 
plní různé úkoly.

Váš dětský web stojí vizuálně na 
ilustracích výtvarnice Evy Chupíko-
vé, která spolupracovala s  Národ-
ním památkovým ústavem (NPÚ) 
na Prvním průvodci památkami pro 
děti a  která je také autorkou letoš-
ní knihy Moje hrady a zámky, urče-
né rovněž dětem. Právě proto spoje-
ní Eva Chupíková a Bečov?   

Ano, web vznikl jako pokračující 
forma úspěšné spolupráce NPÚ a vý-
tvarnice a autorky dětských průvodců 
Evy Chudíkové. Technicky pak strán-
ky zajišťuje společnost Galileo, která 
provozuje všechny weby státních pa-
mátkových objektů ve správě NPÚ. 
Samotnou správu prvního dětské-
ho webu, jeho aktualizaci a průběžné 
zdokonalování bude zajišťovat Edu-
kační centrum Bečov.

Hovoříte o  interaktivní prohlídce. 
Znamená to, že děti si mohou na ně-
které věci sáhnout?

My přímo vyžadujeme, aby si dě-
ti vybrané repliky historických nádob 
či mincí osahaly. Protože velkým lá-
kadlem pro kluky je zbroj, mohou si 
vzít do ruky například rytířskou přil-
bu či drátěnou košili. V tu chvíli po-
chopí, že život rytíře byl bez nadsáz-
ky těžký. Že boj ve čtrnáct kilogramů 
těžké drátěné košili byl o dost nároč-
nější, než jak mohou vidět v některých 
fi lmech. Kluci si mohou zkusit drátě-
nou košili roztrhnout nebo probod-
nout, aby snadněji pochopili, že mě-
la člověka chránit. Dívky zase mohou, 
díky sadě věrných kostýmů edukační-
ho centra, na vlastní kůži srovnat typy 
šatů z jednotlivých epoch a společen-

ských postavení. Na pokladně u vstu-
pu do zámeckého areálu si děti také 
mohou půjčit historický kostým, ve 
kterém prohlídkový okruh „Procház-
ka minulostí“ absolvují. Za zálohu 200 
korun, která je rodičům po vrácení 
kostýmu vrácena.

Ke všem svým zážitkům, které na 
zámku v  Bečově získají, se pak mo-
hou vrátit v  knize Pohádka o  bečov-
ském dávnosnění, pexesu a pracovní-
mu listu, které získají se zakoupenou 
vstupenkou. Za odměnu po absolvo-
vané prohlídce od nás děti také dosta-
nou nobilitační glejt, kterým se stanou 
šlechtici. 

Opět to ale není jen samoúčelná hra 
pro hru. Ony se tím totiž dozvědí, že 
šlechticem se člověk mohl stát nejjed-
nodušeji tím, že se jím narodil. Pak 
mohl získat šlechtický titul za záslu-
hy v bitvách nebo právě za své znalos-
ti. A to je případ dětí, které si projdou 

tento prohlídkový okruh. 
Takže si vlastně odnesou Bečov do-

mů…
Hezky jste to řekl. Doufejme, že zá-

žitek z prohlídky našeho zámku je ta-
kový.

Kopíruje dětský prohlídkový okruh 
běžnou prohlídkovou trasu pro ná-
vštěvníky, nebo se od ní liší?

Děti vstoupí do zámku netradiční 
cestou - kamennou štolou, vytesanou 
ve skále. A v  rámci Procházky minu-
lostí se podívají též do jinak uzavřené 
sally terreny.   

A udrží děti po celou dobu prohlíd-
ky pozornost? Přece jenom památky 
jsou pro většinu z nich těžší látka…

Víme, že děti udrží pozornost jen po 
určitou dobu, proto se je snažíme neu-
stále něčím stimulovat. Například hle-
dáním oveček (pozn. autora: maskot 

Státního hradu a zámku Bečov - bééé-
čov) v zámeckých pokojích nebo kach-
lových kamen, která jsou za tajnými 
dveřmi. A to už jsou pak za hrdiny. Po 
celou dobu se děti vlastně učí, aniž by 
to věděly.

Takže už jenom zbývá, aby po 
zhlédnutí webových stránek přinu-
tily své rodiče k  cestě na zámek do 
Bečova… Jsou rodiče v  tomto ohle-
du aktivní nebo raději podlehnou in-
ternetu, hrám a  domácímu pohodlí 
u televize?

Vycházíme z  ověřeného principu 
„co baví děti, baví rodiče a  naopak“. 
Tedy věříme, že ať již dítě za pomoci  
našeho  webu přesvědčí rodiče, nebo 
rodič skrze šikovně nastrčený odkaz 
na web namotivuje své potomky k ná-
vštěvě Bečova.  

U  pokladny jsem si nemohl ne-
všimnout výrazného dětského kou-
tu na hraní, který už u příchodu dá-
vá srozumitelně najevo, že rodina ja-
ko cílová skupina je pro vás velmi dů-
ležitá...

Ano. Vybudovali jsme dětský kout, 
který nabízí hračky pro menší děti se 
zaměřením na jemnou motoriku. Bě-
hem čekání na prohlídku si děti mo-
hou vybarvit maskota programu – 
Mauříka, nebo si nakreslit vlastní ob-
rázek. Čekací dobu mohou strávit také 
na prolézačce v podobě hradu. A má-
me tady i místo pro přebalování těch 
vůbec nejmenších návštěvníků.

Když už hovoříme o  Bečově a  ne-
přímo také o  rozvoji cestovního ru-
chu v  regionu, město Bečov vydalo 
za přispění Karlovarského kraje uni-
kátního průvodce po temných lokali-
tách Karlovarského kraje, nazvaného 
Památky hrdelního práva. Můžete ho 
blíže představit?

V reakci na svého druhu první ote-
vřenou naučnou stezku na Šibeniční 
vrch v Bečově, kterou navštívily již de-
sítky tisíc návštěvníků z několika svě-
tadílů, jsme chtěli s  tématem hrdel-

ního soudnictví dál pracovat. Ukáza-
lo se totiž, že je možné velmi rafi nova-
ně poskládat lokality a památky, které 
s ním mají mnoho společného, a že je 
také možné toto dosud opomíjené té-
ma atraktivně zpracovat.

S  mapou Památky hrdelního prá-
va, jejíž vydání podpořil Karlovarský 
kraj, může zájemce téměř během je-
diného dne, ačkoliv lepší je rozdělit si 
cestování do více dnů, navštívit arche-
ologicky zkoumanou šibenici v Bečo-
vě či rekonstruovanou šibenici v Hor-
ním Slavkově. Může se také podívat na 
hrad Loket, na zdejší interaktivní ex-
pozici útrpného práva, a  může také, 
mimo jiné, navštívit tradiční expozici 
muzea ve Žluticích, kde vystavují ori-
ginální mučicí nástroje. 

Určitě by se měl zajet podívat do 
Kynžvartu, kde poslední chebský kat 
a zároveň první Metternichův kastelán 
na zámku zanechal svou pozůstalost, 
nebo si prohlédnout dochovaný relikt 
pranýře v Mnichově. A nakonec je tam 
i Cheb, neboť kastelán Tomáš  Dostál 
připravuje na Chebském hradě k pre-
zentaci také mučírnu.  

Takže jste vytvořili poněkud mor-
bidní naučnou stezku a  mapového 
průvodce…

I když je to trochu morbidní, věřím, 
společně se spoluautorem Petrem So-
kolem z  NPÚ ÚOP v  Plzni, že si na-
učná stezka i  další památky své ná-
vštěvníky najdou a že podpoří cestov-
ní ruch v regionu. Nemovité památky 
hrdelního soudnictví a  výkonu práva 
totiž patří k vzácným a leckdy opomí-
jeným pozůstatkům minulosti, přes-
tože kdysi tvořily početně zastoupený 
prvek krajiny a kulisu měst a byly spja-
ty s životem a smrtí tehdejších obyva-
tel. Mapa poskytuje informace, jak se 
na tato místa v kraji dostat, ať již tře-
ba autem, veřejnou dopravou nebo na 
kole, a zároveň přináší příběhy těchto 
míst nebo tipy na zajímavosti v jejich 
okolí.   Václav Fikar

(celý rozhovor naleznete na: 
www.vaclavfi kar.cz)

Státní hrad a zámek Bečov cílí na malé návštěvníky

Mgr. Tomáš Wizovský 
- narozen 1974 v Plzni ve znamení Štíra. Na SHZ Bečov je kastelánem od 
roku 2002. Během svého působení vykonával funkce krizových  ředitelů 
památkářů pro Plzeňský i Karlovarský kraj. Od roku 2011 je také soudním 
znalcem pro nemovité kulturní památky a archeologii. Je ženatý, má dvě 
dcery - Johanu a Adlétu. Velmi rád sportuje. Je vyznavačem cyklistiky, dál-
kových pochodů, divokých řek a ferratových cest.

Foto Václav Fikar

Stěžejními body červnového 

zasedání Výboru Regionální 

rady byly informace o průběhu 

realizace ROP Severozápad a 

aktualizace plánu závěrečných 

výzev na rok 2014. 

Úřad Regionální rady k 26. květ-
nu 2014 evidoval 291 ukonče-
ných projektů v celkovém fi nanč-
ním objemu 13,6 miliardy korun. 
Značný zájem o dotace z evrop-
ských fondů pak dokládá celko-

vý počet podaných projektových 
žádostí, kterých se u pracovní-
ků úřadu sešlo 1 188. „Za každým 
tímto údajem jsou konkrétní pro-
jekty, nové nebo rekonstruované 
stavby, revitalizovaná centra měst, 
nová sportoviště, cyklostezky ne-
bo silnice. Je to přesvědčivý důkaz 
oprávněnosti existence ROP Seve-
rozápad, lidé podílející se na jeho 
činnosti odvedli při transferu ev-
ropských peněz do české ekonomi-
ky velký kus práce,“ uvedl předse-

da Regionální rady Petr Navrátil. 
Ten společně s ostatními členy 

výboru rovněž schválil aktualizo-
vaný plán závěrečných výzev na 
rok 2014. Plán výzev je připravo-
ván vždy na jeden kalendářní rok 
a je zveřejněn na internetových 
stránkách Úřadu Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad 
(www.nuts2severozapad.cz). Pro-
jednávaný plán byl sestaven na zá-
kladě výsledků výzev vyhlášených 
na podzim roku 2013 a průzkumu 
absorpční kapacity, který proběhl 
v květnu 2014.

Na základě schváleného plánu 
výzev Úřad Regionální rady zatím 
počítá s vyhlášením výzev pro ná-
sledující oblasti podpory:
1.2 Podpora revitalizace a rege-

nerace středních a malých 
měst

1.3 Infrastruktura v oblasti roz-
voje lidských zdrojů

2.2 Investice pro zlepšení fyzic-
ké infrastruktury

3.1 Rozvoj dopravní infrastruk-
tury regionálního a nadre-
gionálního významu 

4.1 Budování a rozvoj atraktivit 
a infrastruktury ČR 

Dále budou vyhlášeny i kontinu-
ální výzvy pro oblast podpory 1.1 
– Podpora rozvojových pólů regi-

onu (dílčí projekty v rámci IPRM I 
a IPRM III) a jedna roční kontinu-
ální výzva pro oblast podpory 5.1 
– Podpora implementace ROP Se-
verozápad a 5.2 – Podpora rozvo-
je absorpční kapacity a publicity. 

Vyhlášení výzev se předpokládá 
v období srpen až září 2014. Ucha-
zeči o dotace musí splnit podmín-
ku povinné etapizace do května 
2015 a platí pro ně povinnost, aby 
v době registrace projektu (podání 

projektu) měli zahájeno výběrové 
řízení na zhotovitele.

Více informací o výzvách, pro-
jektech a činnosti Úřadu Regi-
onální rady naleznete na www.
nuts2severozapad.cz. 

ROP Severozápad proplatil téměř 
14 miliard korun a připravuje nové výzvy

www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu

 ilustrační fotografi e

 ilustrační fotografi e
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1. p.: dámská a pánská móda

2. p.: dětská a babymóda

SS tt dádámskéké a páán kkkskééé pr dádádlllo, pu čnčochhhhy
Kompletně vyklízíme 1. a 2. patro!

Přestavujeme pro vás

a potřebujeme proto

hóóódně místa!!!

KKKKKvvaalllllliiiitttnníííí
dámská a pánská značková móda

PRÁVĚ NYNÍ V MARKTREDWITZ!Mimořádný výprodej

 

 
 

Ihr Shopping-Magnet!



strana 6z regionu / křížovka

Křížovka o ceny 
POZORUHODNÁ MÍSTA 

KARLOVARSKÉHO KRAJE

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: Krudum.
Výhercům, kterými jsou 
Jiří Štěpán z Lokte, Marta 
Kožíšková z Jáchymova 
a Marie Helwinová z Plesné, 
gratulujeme. Zasíláme jim 
publikace o našem kraji.
 
V roce 2013 byl druhou nejnavště-
vovanější památkou Karlovarské-
ho kraje. Jeho předlouhá histo-
rie se začala psát na počátku 12. 
století, když jeho dějiny jsou mj. 
spojeny s  mocným rodem Štau-
fů, z něhož vzešla řada římsko-ně-
meckých králů a císařů. Byl to je-
den z  nich, slavný Friedrich Bar-
barossa, který nechal původní 
objekt v závěru 12. století přesta-
vět na císařskou falc, jediného re-
prezentanta tohoto typu hradní 
architektury na území ČR. V  jeho 
komnatách opakovaně pobýval 
již zmíněný císař Friedrich Barba-
rossa, který ve městě pořádal říš-
ské sněmy. Jeho komnaty hosti-
ly i další velké panovníky – např. 
otce vlasti Karla IV. a  krále Jiří-
ho z  Poděbrad. Dne 25. 2. 1634, 
v  době třicetileté války, se stal 
místem poslední večeře souput-
níků Albrechta z Valdštejna, kteří 
zde byli zavražděni. Zároveň byl 
častým terčem dobyvačných ar-
mád. Dobývali ho husité, schova-
ní za  vozovou hradbou, mohutné 
prakové koule na něj pálili Švédo-
vé a v první polovině 18. století ho 
ve válce s  nezdolnou českou pa-
novnicí Marií Terezií plenily legie 
francouzského krále Ludvíka XV.
Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 6. 7. 2014 
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na 
poštovní adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika 
Severová, Závodní 353/88, 
36021, Karlovy Vary.

VIETNAMCI - 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:
Ve zdravotnictví pracuju od roku 1997, z  toho 

jsem byla čtrnáct let na ARO v Karlových Varech. 
Zkrátka byl čas na změnu. Práce v terénu je úplně ji-
ná než v nemocnici. Má svá specifi ka a já se potře-
bovala posunout trochu jinam. Práce na pozici řidi-
če RV vozu pro mě byla velká výzva. Nemyslím si to-
tiž, že je vyhrazena jen pro muže. Tak jsem to zku-
sila a  kupodivu mi můj nápad vyšel, ale jednodu-
ché to nebylo. 

Můj první zásah:
První výjezd na RV byl k mladému muži s epilep-

tickým záchvatem, který si ráno zapomněl vzít své 
léky.

Případ, který se mi vryl do paměti:
Každý výjezd, kde jsou pacienty děti, se vryje do 

paměti. Jsou to hodně stresující situace – pláč dětí, 
vystresovaní rodiče. Výjezd k popálené devítiměsíč-
ní holčičce si asi pamatuji nejvíc. Měla opařený ob-
ličej, ruku a celá záda čajem, který omylem shodila 
její cca tříletá sestřička. Naštěstí nebyl čaj úplně va-
řicí a  maminka se zachovala duchapřítomně. Hol-
čičku jsme spolu s RZP zajistili a předali LZS, kte-
rá jí transportovala do Prahy na Vinohrady na po-
páleninovou kliniku. Později jsme zjistili, že bude 
mít jen minimální následky i  díky pohotové reak-
ci maminky, která postupovala podle rad dispečer-
ky. Maminka holčiček si zaslouží můj obdiv! Ne kaž-
dý je schopný kvůli prožívanému stresu poskytnout 
správnou pomoc.

Co mě má práce naučila:
Asi pokoře. A také tomu, že si máme každého dne 

vážit, protože nikdy nevíme, co nás kde potká ne-
bo kdy o své nejbližší přijdeme. Stačí jedna vteřina 
nepozornosti k tomu, aby se nám změnil celý život. 

Čemu se věnuji ve volném čase:
Můj volný čas je vyhrazen dceři, které bude pět let. 

Ona je můj motor.

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

Zachraňují naše životy

Jméno: Jana Lísová
Věk: 34 let
Znamení: Rak
Záchranářem jsem od roku: 2013

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

Přes geografi ckou vzdálenost a vel-
mi odlišnou kulturu se vietnamská 
komunita stala čtrnáctou nejmlad-
ší uznanou menšinou v ČR. Tato slo-
va de facto platí v plném smyslu pro 
první generaci dětí zde narozených 
po listopadové revoluci – tzv. baná-
nové děti, které postupně dovrší pl-
noletost a tím jednoduše získají české 
občanství. Jde většinou o vietnamské 
maturanty z gymnázií, studenty nebo 
absolventy vysokých škol v Čechách 
i v zahraničí.  

Úspěch vietnamských dětí v  českých 
školách změnil pohled na naši komuni-
tu a stal se mostem k její úplné integra-
ci do majority. Za to musím poděkovat 
českým učitelům a českému vzdělávací-
mu  systému, i když jsem to jednou ře-
kl na nějaké konferenci a jeden z účast-
níků mně připomněl, že podle veřejné-
ho mínění je český vzdělávací systém 
zastaralý a problémový. Ale mluvím ze 
svého srdce, protože ve srovnání s pod-
mínkami ve školách ve Vietnamu je zde 
obrovský rozdíl a pokrok. 

U nás si od dětství musíme pamato-
vat přísloví „jeden znak písma je uči-
telův, půl znaku taky učitelův“, to zna-
mená jakýkoliv úspěch žáka patří učite-
li. Respektování vzdělání, a tím i učite-
lů, je tradice nebo kultura našeho náro-
da. Navíc vietnamský národ během své 
4000leté existence stále bojuje s krutou 
čínskou agresí, v těchto dnech byla její 
agresivita vystupňována ve Východním 
moři posláním ropné plošiny DH 981 
do vietnamského mořského teritoria. 

Války se zahraničními agresory v nás 
pěstují houževnatost a bojovnost. Mezi 
největší úspěch vietnamských studen-
tů, myslím si, patří dvě stříbrné medai-
le za sebou na mezinárodní matematic-
ké olympiádě, které získal náš student 
z  Tachova, a  také nejcennější kov pro 
českou delegaci. Jen za více než dvacet 
let od převratu v listopadu 1989 má na-
še komunita již ekonomy, právníky i lé-
kaře. Jednu z vietnamských lékařek mo-
hou matky potkávat na dětském oddě-
lení v karlovarské nemocnici. V posled-
ní době máme dokonce kandidáta na 

europoslance. 
Zvláštním charakteristickým prv-

kem vietnamské menšiny všude na svě-
tě jsou buddhistické chrámy. Jen ta-
dy v  kraji jsou zřízené čtyři. Pro Viet-
namce typické proto, že v každé vesni-
ci ve Vietnamu musí být vesnický spo-
lečenský dům, kde probíhají oslavy, dů-
ležitá jednání a v buddhistickém chrá-
mu vesničané hledají klid v duši a sou-
cit se svým trápením. A  protože spo-
lečnost se mění, vesnické společenské 
domy se stávají památkami, ale chrám 
slouží lidem dokonce více než kdy před-
tím. Jak už jsem uvedl, vietnamská his-
torie je historií vlasteneckých válek pro-
ti agresi ze zahraničí. Válka končí a ne-
chává rány v přírodě, na lidech a na je-
jich duších. Hodně lidí ztratilo všech-
ny své blízké. Bolest se zdá nekoneč-
ná, ale v chrámech najdou soucit, utě-
šení, pochopení o nevěčnosti, o prázd-
notě i tom, že štěstí se objeví uvnitř (ne 
od okolí). 

Četl jsem článek nějakého učitele 
střední školy, ve kterém vyjádřil nepo-
chopení nad založením chrámu, když 
Vietnamci konají v  rozporu s  učením 
Buddhy nebo provádějí nekalé obcho-
dy. Osobně jeho nepochopení chápu. 
Toto učení není určeno pro dobré ani 
špatné, ale pro toho, který chce  být sám 
od sebe stále lepší. To my chceme, stačí 

porovnávat dvě nejbližší generace Viet-
namců v  ČR. Podle východní fi losofi e 
každá věc má vždy dvě protikladné stra-
ny. Vedle určitě přínosné přítomnos-
ti Vietnamců je samozřejmě také spo-
jena s  problémy, kdy největším z  nich 
je obchodování s  drogami. Určitý po-
díl na tom má styk a kontakt Vietnam-
ců v ČR se svými krajany v západní Ev-
ropě, v Kanadě aj. Schengenský prostor, 
západní zákazníci dojíždějící na tržni-
ce u hranic, kteří mají zkušenost s dro-
gou, a obrovská poptávka těchto lidí po 
droze zláká zdejší Vietnamce na zloči-
neckou cestu. Nechci nikoho urážet, ale 
podle mého názoru různé protidrogo-
vé konference v  poslední době nepři-
nesly žádné ovoce. Na zločince je tře-
ba stále novelizovat trestní řád, trestní 
zákon, modernizovat policejní techniky 
a metodiku proti zločinnosti. Naučit se 
zvyky a jazyky určité skupiny zločinců. 
A je to také výzva pro mladou vietnam-
skou generaci - cesta boje proti zločin-
nosti v našich řadách. Tímto může do-
kázat sílu své komunity. Paradoxně zase 
narazíme na pozitivní stranu zločinnos-
ti Vietnamců. Chci tady podotknout, že 
drogová problematika je světová a spo-
lečenská, společně propojená mezi dis-
tribucí, výrobou a konzumací. Nikdy ji 
nedělá jedna skupina lidí nebo národa. 
Každý Vietnamec ví o  zákonu příčiny 
a následku, nebo jak říká české příslo-
ví: „Boží mlýny melou pomalu, ale jis-
tě!“ Tomu pevně věřím. Zkrátka integ-
race je proces zapojení, v tom sem tam 
někdo vybočí nebo bloudí, ale pokud je 
většina v tomto procesu, je to úspěch…

Za Výbor pro národnostní 
menšiny Karlovarského kraje

Ing. Le Anh Phong

Zdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. 

S E R I Á L  K R A J S K Ý C H  L I S T Ů
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Výtvarná soutěž pro děti z ma-

teřských, základních a středních 

škol či pro třídní kolektivy se le-

tos opět stane součástí společ-

né kampaně Karlovarského kra-

je a EKO-KOMu na podporu tří-

dění využitelných složek odpa-

du v našem regionu. 

Zapojit se mohou i školní druži-
ny nebo ZUŠ. Soutěž začala kon-
cem května, práce mohou účastní-
ci odevzdat na počátku listopadu.

Téma výtvarné soutěže zní „Hra-
jeme si s odpady“ a zájemci mohou 
soutěžit v pěti kategoriích. 

„Pro každou kategorii jsme na-
vrhli konkrétní námět. Například 
mateřské a základní školy by měly 
vytvořit postavu kresleného fi lmu, 

středoškoláci by se měli zaměřit na 
divy světa nebo významné památ-
ky a  stavby Karlovarského kraje,“ 
říká krajský radní Václav Jakubík. 

V  případě veškerých soutěžních 
prací by přitom mělo jít o trojroz-
měrné objekty, nikoliv koláže či fo-
tografi e. Oblíbenou součástí soutě-
že je tradičně možnost doprovodit 
každý z  výtvorů obrázkem vysně-
ného dárku za případné umístění 
na prvních třech místech v jednot-
livých kategoriích.

Přihlášky do soutěže, v nichž ne-
smí chybět název práce, jméno, 
příjmení, věk autora a  dále název 
školy, adresa, e-mail a telefon kon-
taktní osoby i  název soutěžní ka-
tegorie, je třeba společně s výtvar-
nými díly doručit v termínu od 3. 
11. do 7. 11. 2014 na Krajský úřad 
Karlovarského kraje, odbor život-
ního prostředí a  zemědělství (bu-
dova C), 2. patro, kancelář č. 231C.

Přihláška je k dispozici na inter-
netových stránkách Karlovarského 
kraje (www.kr-karlovarsky.cz), zá-
ložka Životní prostředí – environ-
mentální vzdělávání, kde najdou 
zájemci i  podmínky účasti v  sou-
těži, přehled jednotlivých katego-
rií a další informace.

Hrajeme si s odpady. 
Soutěž pro děti začala

Karlovarský kraj ve spolupráci 

s městem Ostrov vyhlásil 1. roč-

ník soutěže „Zlatý oříšek Karlo-

varského kraje“. Soutěž je urče-

na všem talentovaným dětem, 

které vynikají v jakékoliv oblas-

ti  od sportu přes vědomosti až 

po umění. Na nejšikovnější če-

kají zajímavé fi nanční odměny.

„Naší snahou je, aby se do sou-
těže zapojilo co nejvíce dětí z regi-
onu. I u nás totiž máme talentova-
né děti, které si zaslouží naši po-
zornost, uznání a podporu,“ uve-
dl hejtman Karlovarského kraje 
Josef Novotný.

Děti a  dětské kolektivy ve vě-
ku od 6 do 14 let se mohou hlásit 
na internetových stránkách www.
zlatyorisek.cz/karlovarskykraj. 
Příjem přihlášek probíhá do 10. 
září 2014. Ze všech přihlášených 
dětí vzejde patnáct fi nalistů, kte-
ří předvedou své dovednosti na 
fi nálovém večeru „Zlatého oříš-
ku Karlovarského kraje“. Ten pro-
běhne v  neděli 5. října v  Domě 
kultury Ostrov u příležitosti zahá-
jení Dětského fi lmového a televiz-
ního festivalu Oty Hofmana.

Soutěž pro 
nadané 
děti v kraji

V rámci Světového dne idiopatic-

kých střevních zánětů oznámilo 

občanské sdružení Pacienti IBD 

výsledky online ankety o „NEJ 

IBD sestru roku 2013“. Vítězkou 

mezi nominovanými se stala Věra 

Boldišová z karlovarské nemoc-

nice, které pacienti poslali nej-

více hlasů - 507. Ocenili přede-

vším její nadstandardní přístup 

k pacientům oddělení gastroen-

terologie.

„Mám velkou radost, zvlášť když 
vím, že hlasovat mohli jen pacien-
ti. Nespecifi cké střevní záněty jsou 
onemocnění na celý život, se svými  
pacienty se setkávám velmi často. 
S řadou z nich mám přátelský vztah, 
mají mé telefonní číslo i email a ty-
káme si,“ uvedla Věra Boldišová.

Anketu pacientů IBD vyhrála
sestřička z karlovarské nemocnice

Rekonstrukci rozhledny na Klí-

novci vybrala odborná poro-

ta „Stavbou Karlovarského kra-

je 2014“. Druhé místo získala re-

konstrukce domu Stallburg v Ky-

selce, třetí pak objekt karlovar-

ského infocentra v Lázeňské uli-

ci. O titul krajské stavby roku 

usilovalo sedmadvacet dokon-

čených objektů. 

V   hlasování veřejnosti zvítě-
zil opravený Smíchovský pavilon 
v Karlových Varech.  Oblíbená kar-
lovarská hospůdka dostala  1020 
hlasů. Cenu hejtmana Karlovarské-
ho kraje letos získal zrekonstruova-
ný pavilon B nemocnice v Sokolo-
vě. Karlovarskému  primátorovi se 
nejvíce líbil rodinný dům v  karlo-
varské čtvrti Stará Role.  

V  kategorií projektů, kterých le-
tos soutěžilo šest, obsadil 1. místo 
Národní dům, v  těsném závěsu za 
ním pak skončil projekt Městských 
lázní v Chebu.

Další ocenění:
Čestné uznání za „Vysoký ino-

vační přístup ve stavební výrobě“:
BOHEMIA LIGNUM - truhlárna

Čestné uznání za „Zlepšení 
a  zvelebení staré zanedbané prů-
myslové části města“: 

Areál Dvorana

Čestné  uznání za „Za příkladné 
využití staré železniční tratě a cit-
livé zasazení do krajiny“:

Cyklostezka Ostrov-Jáchymov

Projekty:  
1. místo: Národní dům
2. místo: Městské lázně Cheb

Cena hejtmana Karlovarské-
ho kraje:  Revitalizace nemocnice 
v Sokolově - pavilon B - JIP iktová    

Cena primátora města Karlovy 
Vary:  Rodinný dům Stará Role

Cena časopisu Stavebnictví:
Rekonstrukce stravovacího pro-

vozu hotelu Th ermal

Cena veřejnosti (ve veřejném 
hlasování na internetu bylo ode-
vzdáno celkem 13.865 platných 
hlasů)

Stavba (celkový počet hlasů pro 
stavby - 6.179):

1. místo: Restaurace Smíchovský 
pavilon

Projekt (celkový počet hlasů pro 
projekty - 5.330):

1. místo: Národní dům
Zachráněné památky  Karlovar-

ska (celkový počet hlasů pro pa-

mátky - 2.356):
1. místo: Hospodářské usedlosti 

čp. 9 a čp. 12 v Salajně 

Projektant roku Karlovarského 
kraje: 

Autorizovaný inženýr Ing. Mi-
loš Trnka, který se podílel na pro-
jektu stavby č. 7  - „Hotel Dvorana“ 
a  na projektu stavby č. 17 - „Are-
ál Dvorana“. Cena mu byla udělena 
i za jeho dlouholetou kvalitní pro-
jekční práci.

Stavbyvedoucí roku Karlovar-
ského kraje: 

Autorizovaný technik Milan 
Niewiak, který byl stavbyvedoucí 
na stavbě č. 4 - „Rodinný dům Sta-
rá Role“, kde splnil náročné poža-
davky architektů a poradil si s nej-
novějšími technologiemi.

Cena mu byla uělena i  za jeho 
dlouholeté úspěšné řízení staveb 
v Karlovarském kraji.

Osobnost stavitelství Karlovar-
ského kraje:

Ing. Jan  Froněk - člen ČKAIT 
a  ČSSI Karlovy Vary  -  cena za 
mimořádný přínos řešení dopra-
vy především v Karlovarském kra-
ji, za vysokou profesionalitu a od-
bornost při zachování morálních 
a etických hodnot.     (red)

Zrekonstruovaná rozhledna na 
Klínovci je v kraji stavbou roku

Ve dnech 26.–27. 7. se v Karlo-

vých Varech uskuteční 5. ročník 

mezinárodní konference IMPA® 

2014, který bude zaměřen na 

prezentaci praktických ICT pro-

jektů a strategií ve veřejné sprá-

vě a ve zdravotnictví západočes-

kého regionu a vybraných ně-

meckých regionů.

 

Kromě osvěty v oblasti ICT je cí-
lem i  podpora místního rozvoje 
a  prohloubení spolupráce českých 
a  německých regionů. V  rámci 
konference proběhnou mj. dvě de-
sítky odborných přednášek.

„Naším cílem je prostřednictvím 
výměny zkušeností z  oblasti ICT 
projektů krajské veřejné správy, ja-

ko jsou například geografi cké in-
formační systémy a  digitální ma-
py, co nejvíce zefektivnit stávající 
procesy, a zlepšit tak kvalitu a do-
stupnost služeb pro naše občany,“ 
říká náměstek krajského hejtmana 
Martin Havel.

Pátý ročník mezinárodní konfe-
rence IMPA® pořádá Karlovarský 
kraj ve spolupráci se ZČU v Plzni. 
Konference je určena pro mana-
gement orgánů státní správy a  sa-
mosprávy, pro starosty, tajemní-
ky a  vedoucí odborů ICT českých 
i  německých úřadů. Rovněž má 
být inspirací pro ředitele a vedou-
cí pracovníky nemocnic a  dalších 
zdravotnických zařízení či pro aka-
demické pracovníky z oblasti ICT.

Konference IMPA® 2014
míří do Karlových Varů

Vedoucí odboru kanceláře hejtmana a vnějších vztahů Lydie Stráská pře-
dává zdravotní sestře Věře Boldišové dárkový koš jako poděkování Karlo-
varského kraje za nadstandardní péči o pacienty. Ti ji zvolili „NEJ IBD se-
strou roku 2013“.

Firma TUP Bohemia s.r.o., 
přijme

ÚDRŽBÁŘE - OPRAVÁŘE ŠICÍCH STROJŮ
na hlavní pracovní poměr v jednosměnném provozu

Nabízíme:
 dobré fi nanční ohodnocení  stabilní a solidní pracovní zázemí

 příjemný a mladý kolektiv

Požadujeme
 znalost svého oboru  fl exibilitu  loajalitu  komunikativní schopnosti

ŠIČKY
na hlavní pracovní poměr v jedno a dvousměnném provozu

Nabízíme:
 dobré fi nanční ohodnocení  stabilní a solidní pracovní zázemí

Požadujeme:
 praxe  vyučení v oboru výhodou

Kontakt: 
Ivana Gruberová, personalistka, T: 351 011 071, E: igruberova@tup.cz

TUP Bohemia s.r.o., Průmyslový park 157/7, 350 02 Cheb

Karlovarští rotariáni se v ro-

ce 265. výročí narození Johan-

na Wolfganga Goetha, který měl 

k našemu regionu velmi blízký 

vztah, vydali po stopách Goe-

thových. V novém projektu, kte-

rý je zaměřen na obnovu zmize-

lých pamětních desek připomí-

najících návštěvy tohoto umělce 

i vědce na Karlovarsku.  

V  těsné spolupráci s  občanskými 
sdruženími Andělská Hora a o.s. JoN 
- Jde o  Nejdek, obcí Andělská Ho-
ra a  městem Nejdek připravili slav-
nostní odhalení tří pamětních de-
sek J. W. Goetha: na Andělské ho-
ře (21.6.), v Nejdku (30.8.) a v pořa-
dí třetí pamětní deska bude umístě-
na na pravém břehu řeky Ohře ve Sva-
tošských skalách (27.9.). Projekt pod-
pořil hejtman Karlovarského kraje Jo-
sef Novotný, na goethovských akcích 
se také podílejí Česko-německý fond 
budoucnosti a Rotary kluby v Anna-
bergu a Weimaru.

Andělská hora s  hradem Enge-
lhaus byla cílem Goethových výletů 
při mnoha jeho lázeňských pobytech. 
Z  historických pramenů vyplývá, že 
Goethe navštívil Andělskou Horu ví-
cekrát, minimálně však v letech 1785, 
1786, 1795, 1806, 1808, 1819. Okouz-
lila ho okolní půvabná krajina, ro-
mantické zříceniny hradu, zlákala ho 
i geologická bádání.

Goethovská slavnost v  obci Anděl-
ská Hora proběhla o nedávném červ-
novém víkendu. Symbolická postava 

Knížete básníků byla uvítána krojo-
vanými děvami souboru Dyleň, jehož 
členové na návsi před kostelem tanči-
li, zpívali a  hráli. K  blížícímu se Mi-
strovu výročí pronesl laudatio histo-
rik S. Burachovič. Zlatý hřeb progra-
mu, odhalení pamětní desky umístě-
né na pečlivě vybraném velkém ka-
meni, proběhl téměř v  pravé poled-
ne. Pod pomníkem je uložen tubus 
s dokumenty, poblíž pamětního místa 
jsou vysazeny dva symbolické Stromy 
porozumění - lípa a dub. Stromy byly 
požehnány Msgre. Mixou. Reliéf hla-
vy básníka vytvořil nejdecký výtvar-
ník Heřman Kouba. Grafi cké zpraco-
vání pozvánek a pamětních listů pro-
vedl Petr Strnad. 

Karlovarskému Rotary klubu a Ob-
čanskému sdružení i vlastní obci An-
dělská Hora a  mnohým donátorům, 
kteří se na zdařilé akci podíleli, pat-
ří obdiv a dík.

Karlovarští Rotariáni
odhalili desku J. W. Goetha 

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

zzzv

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

Podhradská 5, 250 02 Cheb
www.strojcheb.cz

Strojírny Cheb, a. s.
společnost zabývající se výrobou ocelových konstrukcí a technologických celků přijme
ZKUŠENÉ ZAMĚSTNANCE PRO UVEDENÉ PRACOVNÍ POZICE
požadujeme splnění uvedených kvalifikačních předpokladů

Horizontkář (WD 160) Referent obchodu

Technolog

Vyučen obráběč kovů, 4-5 let praxe na 
vodorovné vyvrtávačce WD 160,
vysoké požadavky na přesnost a preciznost 
orientace ve výkresové dokumentaci.

Soustružník

Vyučen obráběč kovů, 3 roky praxe na 
hrotovém soustruhu SRM 125,
orientace ve výkresové dokumentaci.

Svářeč

Vyučen v oboru (5 let praxe)
úřední zkoušky dle ČSN EN 287-1-135
orientace ve výkresové dokumentaci.

Informace: Petr Černík
- 602 524 470, 354 502 141-114
e-mail: cernik@strojcheb.cz
e-mail: petr.strojirny@email.cz

Ve strojírenské výrobě, tvorba cenových 
kalkulací a poptávkového řízení, znalost 
něm. jazyka, řidičský průkaz sk. B
Informace: Ing. Volek Pavel - 354 502 163

Zpracov. technolog. postupů, praxe a zku-
šenost ve tvorbě pálících šablon a výpisu 
materiálu
Informace: Ing. Šiška Josef - 354 502 235
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Do rubriky názory jsem pro čtená-
ře Krajských listů tentokrát připravil 
zajímavé údaje, zaměřené na cestovní 
ruch. Při jejich výběru jsem vycházel 
z výzkumu, který se zabýval domácím 
cestovním ruchem, ze srpna 2013. By-
lo do něj zapojeno 2202 domácích ná-
vštěvníků ve vybraných lokalitách. Jak 
byli spokojeni turisté v Karlovarském 
kraji, vyplývá z následujících údajů.  

1/ Spokojenost návštěvníků s cílem 
výletu či pobytu:

- Velmi spokojeni                      56 %
- Spíše spokojeni                     43 %
- Spíše nespokojeni                       1 %
- Velmi nespokojeni                        0 %
Nejvíce byli návštěvníci spokoje-

ni s  úrovní poskytovaných informa-
cí a  s  přátelským přístupem místních 
obyvatel v kraji.

Naopak nespokojeni byli s  doprav-
ní infrastrukturou (absence dálnice 

apod.) a cenovou úrovní služeb a ná-
kupních možností. Bohužel, Karlovar-
ský kraj nemá přímou možnost ovliv-
nit cenovou úroveň služeb.

2/ Nejlákavější aktivity pro ná-
vštěvníky Karlovarského kraje byly 
zjištěny v oblastech:

- Poznávací turistika (návštěvy kul-
turních památek, měst)

- Pobyty v západočeských lázních
- Koupání, vodní sporty
- Pěší a horská turistika
- Návštěvy kulturních akcí
- Cykloturistika
Naopak klesal důvod návštěvnosti za 

účelem návštěvy příbuzných.
3/ Jak se o  nás návštěvníci dozvě-

děli?
- Zvýšil se počet oslovených rekla-

mou (v tisku, billboardy, veletrhy)
- Internet
- Doporučení příbuzných a přátel
Při výběru lokality byla pozitivně 

hodnocena činnost infocenter, spoko-
jeno bylo 77 % dotazovaných 

4/ Jak se k nám návštěvníci dostali?
Asi o  3 % poklesl počet turistů při-

jíždějících  osobním vozem. Kupodi-
vu vzrostl podíl návštěvníků přijíždě-
jících vlakem. 

5/ Jak se návštěvníci ubytovali 
a přenocovali?

V rámci celé ČR je Karlovarský kraj 
na 2. místě za Prahou v počtu přenoco-
vání (cizinci i domácí). Registrujeme 4 
459 320 přenocování v roce 2013. Ne-
patrně poklesly počty hostů využívají-
cích turistické chaty a ubytovny. 

6/ Jak dlouho se návštěvníci v kra-
ji zdrželi?

Zaznamenali jsme méně jednoden-
ních výletů, přibyly kratší pobyty na 
1–2 noci a ubývalo delších pobytů na 
3–7 nocí. 

7/ Jak se návštěvníci stravovali?
Zvýšilo se využití restaurací – 94 % 

oproti loňskému roku, kdy z celkového 
počtu se 46 % návštěvníků v restaura-
cích stravovalo téměř vždy.

8/ Jak návštěvníci utráceli?
Zvýšila se také průměrná denní útra-

ta, nejvíce návštěvníků utratilo v roz-
mezí 201–1000 Kč na osobu a den

9/ Vrátí se do našeho kraje znovu?
Více než jedna polovina návštěvní-

ků kraj již minimálně 3x navštívila 
a okolo 46 % z nich by se rádo v brz-
ké době vrátilo. 

Použité zdroje: Výzkum zaměřený 
na domácí cestovní ruch, Souhrnná 
etapová zpráva – léto 2013 Institut tu-
rismu ČR, Czech Tourism:

     www.monitoring.czechtourism.cz

S čím jsou spokojeni návštěvníci kraje?
Edmund Janisch,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Období léta je ve většině rodin vě-
nováno právě dovolené, ať už u  mo-
ře, kempu u  jezera nebo na horách, 
stejně tak hezkou dovolenou lze trávit 
na vlastní chalupě nebo chatě. A  po-
kud dotyčná rodina k tomu ještě vlast-
ní větší zahradu, má během letních 

prázdnin o zábavu a starosti postará-
no. Kromě toho, že už lze sklízet ně-
které rané odrůdy zeleniny nebo ovo-
ce, stále je co na zahrádce vylepšovat 
nebo prostě jen okopávat plevel. Proto-
že letos byla velmi mírná zima, z vlast-
ní zkušenosti vím, jaké množství za-
hradních škůdců přezimovalo a  úto-
kem vzalo poupata růží. Na začátku 
sezóny navíc často pršelo, takže se roz-
šířily i různé listové plísně. 

To vše se umí nepěkně podepsat 
na úrodě a  práci na zahrádce nemu-
sí vždy odpovídat odměna vynalože-
né námaze a  péči. Často proto rodi-
ny s  dětmi z  města volí možnost trá-

vit část dovolené u prarodičů, kteří ce-
loročně obývají a  starají se o venkov-
ská stavení s vlastní zahradou. Bohu-
žel stále častěji novostavby místo ovoc-
ných stromů, tak do zahrádky volí mé-
ně náročné porosty rozličných tva-
rů a názvů. Ty tam jsou časy zahrad 
s  velkými sady, kam se děcka z  nej-
bližšího okolí sbíhala sesbírat popada-
né ovoce. Myslím si, že i v dnešní uspě-
chané době každý ocení plody domá-
cích zahrádek nebo sadů. 

Pokud právě odjíždíte na dovolenou, 
přeji šťastnou cestu, školákům pěk-
né vysvědčení a všem ostatním sladký 
sběr třešní!

Čas dovolených je časem pro rodinu
Marian Odlevák,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

2.
FESTIVALOVÝ DEN

sobota 28. 6.

9.00 SLAVNOSTNÍ PRŮVOD MĚSTEMAVNOST9.00 SLA9

za účasti všech orchestrů, jejich mažoretkových sku, jejich machestrů, jejech orcheasti všecza úča
a hostů.stůa host

Májová, tř. Svobody, FIJO aréna - náměstí Krále Jiřího z Pz PJiřího z PKrále Jiříhnáměstí KrálO aréna - náměbody, FIJO arén, tř. SvobodyMájová, tř

13.30 HRAJEME FESTIVALU FIJOFIJOSTIVALU FIHRAJEME FEST13.30 H

Partnerská města festivalu představují své orchesthesté orchestavují své orcivalu představují ská města festivalu před
Krajinka

14.30 I. FESTIVALOVÝ KONCERT

Účinkují: Ukrajina, Slovensko
FIJO aréna - náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

16.00 PŘEHLÍDKA SHOW BANDŮ 

Dolní Benešov , Ukrajina, Jeseník, Německo, Krnov, Mexiko, 
MDO Cheb

FIJO aréna - náměstí Krále Jiřího z P

20.00 GLORIA HRAJE CHEBU

Večer s populární dechovou hudbo
Dance párty s Rádiem Egrens

FIJO aréna - náměstí Krále Jiř
z Poděbrad

FIJO
NA CESTÁCH

pátek 27. 6.

13.00 – 14.00 Sokolov - koncert
13.00 - 14.00 Mariánské Lázně - koncer

sobota 28. 6.

10.30 – 11.30 Františkovy Lázně - pochod mě
10.00 – 11.00 Kynšperk nad Ohří – konce

11.00 – 12.00 Mariánské Lázně - koncer
14.00 – 15.00 Aš - koncert

15.00 – 16.00 Františkovy Lázně - pochod mě
16.00 – 17.00 Františkovy Lázně - konce

neděle 29. 6.

10.00 – 11.00 Mariánské Lázně - koncert
10.00 – 11.00 Františkovy Lázně - pochod městem

15.00 – 16.00 Františkovy Lázně - pochod
městem

16.00 – 17.00 Waldsassen - koncert

Změna programu 
vyhrazena!

Poděbrad
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3.
IVALOVÝ DENEDEDDDÝ DÝ VÝVÝFESTI

neděle 29.6.6.n

EME FESTIVALU FIJOLLAA9.30 HRAJE

í Akordeonového souboru Koncert v podán
utného Mariánské Lázně.Alexandra Smu
ěstí Krále Jiřího z PoděbradFIJO aréna - námě

STIVALOVÝ KONCERT11.00 II. FES

Účinkují: Benešov, Krnov, Německo.Účinkují: Ben
FIJO aréna - náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

14.00 III. FESTIVALOVÝ KONCERT

Účinkují: Jeseník, Maďarsko, Rusko.
osté: Červení panteři ZUŠ Nová Role a Felix SlováčekZvláštní ho
IJO aréna - náměstí Krále Jiřího z PoděbradFI

15.00 PŘEHLÍDKA MAŽORETKOVÝCH SKUPIN1

Krajinka

20.00 MUSIC SHOW DECHOVÝCH ORCHESTRŮ2

A MAŽORETKOVÝCH SKUPIN A ZÁVĚREČNÝ 

CEREMONIÁL – OHŇOSTROJ

Stadion  Lokomotiva Cheb 
vstupné: 90 Kč dospělí, 

50 Kč děti

čtvrtek 26. 6. ... NEMŮŽEME SE DOČKAT

19.00 ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

+ host DASHA

V předvečer oficiálního zahájení festivalu přivítáme 
účastníky koncertem na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 
Zábava bude pokračovat na pěší zóně Street party. 
FIJO aréna - náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, pěší zóna 

Moderátoři festivalu: Vladimíra Vítová, Klára Štěpánková 
a Vladimír Keblúšek

Pořadatel festivalu: město Cheb
Organizace festivalu: Západočeské divadlo v Chebu, 

příspěvková organizace, KC SVOBODA, Za Mostní branou 5
Informace: Turistické infocentrum Cheb, telefon: 354 440 302

www.fijo.cz
Festival je pořádán za finanční podpory města Chebu, 

Karlovarského kraje a Ministerstva kultury.
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1.
FESTIVALOVÝ DEN

pátek 27. 6.

16.00 ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL

a účasti všech orchestrů a jejich mažoretkovýchza
skupin, představitelů města a pozvaných hostů.s

FIJO aréna - náměstí Krále Jiřího z PoděbradFIJO aréna - n

00 VÍTÁME VÁS V CHEBU19.0

Š Cheb a Taneční oddělení ZUŠ Cheb.Účinkují: MDO ZUŠ
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íbenými chebskými kapelami.Večer s oblí
éna - náměstí Krále Jiřího FIJO aré

z Poděbrad

Při našich toulkách přírodou se čas 
od času setkáváme s černými skládka-
mi na těch nejneuvěřitelnějších mís-
tech, kdy člověk přemýšlí, jakým způ-
sobem tam kdo to harampádí vůbec 
dostal? Vždyť mu to muselo dát dost 
velkou dřinu?! Možná to má někdo ja-
ko adrenalinový sport. Najdete zde sta-
ré matrace, stavební suť, použité dětské 
pleny, rozbité sklo, tu a tam i nějakou 
tu starou televizi či mikrovlnku Zkrát-
ka neskutečný nepořádek. Přitom je řa-
da způsobů, jak se podobného odpadu 

zbavit. V  každém větším městečku je 
sběrný dvůr, kde od vás odpad zdarma 
převezmou, v menších obcích pořádají 
pravidelné sběrné dny, kdy je možné do 
přistavených kontejnerů, opět zdarma, 
svůj odpad odložit. Všechno to je mno-
hem jednodušší, než vážit dalekou ces-
tu do lesa. A také častěji levnější, proto-
že sběrný dvůr je mnohdy blíže než za-
padlé zákoutí lesa. 

V  čem je tedy problém? Proč je stá-
le tolik lidí, kteří bezohledně znečišťu-
jí naši krajinu? Takoví lidé si snad ani 
neuvědomují, že jejich počínání je ne-
bezpečné pro přírodu, zvířata i  dě-
ti, které do míst jejich skládky zavíta-
jí. Nehledě na to, že zde může mno-
hem snadněji vzniknout požár. Pohled 
na znečištěné lesní plochy je opravdu 
smutný. Samostatnou kapitolou jsou 
pak odpadky, které lemují zejména 
hlavní silnice. Opět nepochopitelné po-

čínání! Černé skládky jsou také zdro-
jem přemnožení hlodavců, mohou zne-
čistit zdroje pitné vody, je zde nebez-
pečí přenosu různých infekcí. Naštěstí 
jsou mezi námi i lidé, kterým toto lhos-
tejné není, a každoročně se zapojují do 
různých akcí, které mají za cíl likvida-
ci černých skládek, odpadků kolem sil-
nic, potoků a řek. 

Jednou z nich je např. akce Ukliďme 
Česko, která letos probíhala 17. květ-
na. Studenti pravidelně uklízejí oko-
lo Ohře. Všem patří velký dík a  přá-
ní, aby toho na úklid měli příště méně. 
Řada obcí, i z našeho regionu, je zapo-
jena do projektu ZmapujTo, kdy kaž-
dý nálezce černé skládky může tuto na-
hlásit pomocí svého chytrého telefonu 
nebo aplikace na internetu. Ke staros-
tům nebo úředníkům se tak rychle do-
stane informace a mohou učinit patřič-
né kroky k likvidaci skládky. 

Proč stále narážíme na černé skládky?
Barbora Vojtová,
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje

První máj má většina z nás spojený 
s láskou a s polibkem své milované ne-
bo svého milovaného pod rozkvetlou 
třešní. Stále se však mezi námi najde 
dost lidí, kteří na Prvního máje vzpo-
mínají na „staré dobré předlistopado-
vé časy“. Ti mohou tento můj článek 
rovnou přeskočit, upozorňuji na to ra-
ději předem.

Na přelomu dubna a  května se ko-
nalo jednání Krajského zastupitelstva 
Karlovarského kraje. Jedním z  bo-
dů jednání bylo i  schválení fi nanční-
ho daru 200 tisíc korun obecně pro-
spěšné společnosti Člověk v  tísni, kte-
rý měl pomoci obětem násilí na Ukra-
jině. Z  mého pohledu se mělo jednat 
o bezproblémový bod programu. Oče-
kával jsem, že dar bude schválen hla-
sy zastupitelů napříč politickým spek-
trem, ale... Nestalo se tak. Zastupitelé 
komunistů hlasovali proti, a to i v pří-
padě několikrát opakovaného hlaso-
vání. Přiznám se, že jsem z  toho byl 

dost překvapený. Pocit zmatení vystří-
dal lehký pocit „naštvanosti“, když mi 
v přestávce mezi hlasováním předseda 
komunistického zastupitelského klubu 
sdělil, že: „Člověk v  tísni je protistát-
ní podvratná organizace, která naku-
povala počítače pro disidenty na Ku-
bě, a  že této organizaci peníze z  kra-
je prostě nepůjdou…“. Z toho prohlá-
šení mi pak bylo hodně smutno. Tro-
chu i za Šimona Pánka, kdysi známé-
ho listopadového aktivisty, nyní ředi-
tele úspěšné organizace, která pomáhá 
stovkám tisíc lidí na celé Zemi. 

Shrnuto: Komunisté v  našem kra-
ji vyhráli poslední krajské volby v ro-
ce 2012. Jsou spoluzodpovědní za „se-
keru“ v krajském rozpočtu přesahující 
500 mil. Kč díky chybám v evropských 
projektech, nainstalovali do funkce 
náměstka hejtmana pro školství bý-
valého politruka pohraniční stráže 
z Chebu a nyní se jejich představitelé 
veřejně projevují tak, že nelze pochy-
bovat o  tom, že KSČM je rovnocen-
ným ideologickým nástupcem předlis-
topadové KSČ. 

A proč to všechno píšu? Protože ko-
munisté v našem kraji vyhráli posled-
ní krajské volby. Nechci vás, milí spo-
luobčané, děsit nějakými rudými ča-
rodějnicemi, milicemi, estébáky nebo 
jáchymovskými lágry dávno zarostlý-

mi travou. To, co píšu o KSČM, se dě-
je teď, v současnosti. A díky tomu, že 
se komunisté jako vítězové posledních 
krajských voleb podílejí aktivně na 
správě věcí veřejných v  našem kraji, 
dotýká se to nás všech. V krajském za-
stupitelstvu jsem za politickou stranu, 
která má slovo „demokratická“ v  sa-
motném názvu. Komunistická ideolo-
gie s demokracií však nemá nic společ-
ného, ledaže dokáže využít jejích sla-
bin k tomu, aby komunisté získali kdy-
si ztracený vliv a moc. Prosím vás pro-
to jen, abyste bedlivě sledovali, co se 
v našem kraji a vůbec v celé společnos-
ti děje. Kudy se bude ubírat naše nej-
bližší budoucnost, závisí především na 
nás samotných, a to právě díky demo-
kracii a možnosti svobodně volit. 

Milí spoluobčané, nerezignujme pro-
sím na tu nejdůležitější výsadu, kte-
ré se nám všem díky sametové revo-
luci dostalo. Pečlivě kontrolujme čin-
nost našich volených zástupců, a neje-
nom těch krajských. A v následujících 
volbách jim, milí spoluobčané, prosím 
vystavte stejně spravedlivý účet, jako 
jste jej dokázali vystavit v  posledních 
parlamentních volbách politické stra-
ně, za kterou dnes usedám v  lavicích 
našeho krajského zastupitelstva. Přeji 
vám krásné léto a hodně slunce, neje-
nom na obloze.

Prvomájové ohlédnutí zastupitele
Petr Šindelář,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Až jednou někdo vymyslí mistrovství 
světa v přesouvání činnosti z jedné insti-
tuce na druhou, myslím si, že naše re-
publika má velkou šanci na vítězství. 
Ještě nezaschlo lepidlo na tabulkách na 
dveřích městských úřadů a  úřadů prá-
ce a už se zase budou stěhovat stoly, žid-
le, skříně, spisy, data klientů a především 
zaměstnanci. Neslavná Drábkova refor-
ma, ze které se několik úřednic úřadů 
práce doslova zhroutilo, je opět podrobe-
na kritice. Tentokrát se jedná o  inspek-

ce sociálních služeb. Tento orgán, o kte-
rém většina národa netuší, že existuje, 
je nesmírně důležitý. Měl by být nástro-
jem, který kontroluje, zda poskytovatelé 
sociálních služeb dělají svou práci dob-
ře, tedy podle zákona a v zájmu uživa-
telů. Působení inspekcí tlačí poskyto-
vatele k tomu, zaobírat se nejen ekono-
mikou, ale především, potřebami a prá-
vy klientů sociálních služeb. Do zmiňo-
vané reformy byly inspekce prováděny 
krajskými úřady a krajská zařízení soci-
álních služeb mělo inspektovat Minister-
stvo práce a sociálních věcí. Kraje se či-
nily, s MPSV to už bylo horší, a tudíž pro 
poskytovatele krajských sociálních služeb 
byla tato konstelace příznivější. Inspek-
toři jsou dnes, možná nesystémově, za-
řazeni pod úřady práce, s  jejichž agen-
dou nemají mnoho společného, ale to 
lze říct i o dávkách hmotné nouze, nebo 

dávkách státní sociální podpory. Ať už je 
současné řešení systémové, nebo nesysté-
mové, rozhodně má jednu velkou před-
nost, a totiž to, že inspektoři jsou nezá-
vislí. Jejich činnost řídí MPSV, případně 
úřad práce metodikou a ta by měla být 
pro všechny inspektory a  poskytovatele 
stejná. Tudíž dnes diskutovaný návrh na 
přesun inspekcí zpět pod kraje vnímám 
jako krok zpět, krok směrem k možnému 
riziku vzniku střetů zájmů, do kterého se 
dostanou krajští politici. Výhody nevní-
mám žádné, opět nejistota pro zaměst-
nance, opět nejistota o  tom, jak se bu-
de pracovat, opět náklady na stěhování 
a  přesuny. Další zbytečná papírová re-
voluce. Velice se přimlouvám za to, aby 
se ti, kdo budou rozhodovat, zamysleli 
nad tím, zda není lepší nechat inspekto-
ry pracovat a, pokud jsou výhrady k čin-
nosti inspekcí, řešit je namísto stěhování.

Škatulata, hejbejte se aneb Papírová revoluce
Robert Pisár,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje
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Selb, Am Nordbahnhof 3 (vedle Rosenthal Outlet Center) A93 výjezd Selb Nord, 1. semafor smer Schirnding, po 200 m doprava pondelí až sobota 10-18 hod. 
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Horolezci z  chebského USK 
Akademik začali lezeckou sezo-
nu v italském Arcu a francouzkém 
Chateauvert. Díky krásnému po-
časí, které je provázelo po celou 
dobu soustředění, vylezli spoustu 
hodnotných cest. 

Nejmladší členka oddílu Ne-
la (10let) přeběhla 50metrovou 
plotnu Punta Corno di Bo tako-
vou rychlostí, že ji s úžasem sledo-

vala italská skupina dospělých lez-
ců, kteří zdolávali cestu hned ved-
le ní, a to stejného stupně obtížnos-
ti (5a). 

Později už Robert s  Alešem bo-
jovali na velmi těžké cestě v Nagu 
Il Capricio za 7c. Bratři Skuhrav-
ci předvedli obdivuhodné výko-
ny hlavně ve Francii, kde přelezli 
za týden přes třicet krásných a těž-
kých cest.                Robert Abrhám

Chebští horolezci zahájili 
lezeckou sezonu v Itálii

25 let od pádu Železné opony se bývalá ostře střežená zóna mě-

ní v jeden z nejzajímavějších cykloturistických produktů Evropy. 

Trasa EuroVelo 13 vedoucí po bývalých hranicích má jen v ČR přes 

500 kilometrů. 

Otevření mezinárodní stezky Železné opony - EuroVelo 13 je hlavním 
tématem letošní cyklojízdy s názvem Týden na kole, kterou ve spolu-
práci s Karlovarským, Plzeňským a Jihočeským krajem a starosty stej-
ně jako s bavorskými a rakouskými partnery organizuje tradičně Nada-
ce Partnerství.

Od soboty 7. června se pětadvacet českých, šest rakouských a bavor-
ských cyklistů symbolicky vydalo z  Trojmezí nedaleko Hranic u  Aše 
do dolnorakouského Gmündu / Českých Velenic. Startu se zúčastnil 
i hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a další zástupci Karlovar-
ského kraje.

Týden na kole otevřel 
Stezku Železné opony

Sedmnáct závodnic, z toho 

jedna z Karlových Varů, šest z TJ 

MDDM Ostrov a deset z Březové 

u Sokolova, reprezentovalo Kar-

lovarský kraj na květnovém Mis-

trovství ČR (ASPV) v Doubí u Tře-

boně. A nutno říct, že úspěšně. 

I  když první tři místa obsadi-
ly na republice jiné kraje (1. Mo-
ravskoslezský, 2. Plzeňský, 3. Ús-

tecký), v  konkurenci 333 závod-
níků ze 13 krajů (nedorazil pouze 
Zlínský kraj) se neztratily. Děvča-
ta předvedla velmi slušné sestavy, 
na prostných a  hrazdě viděla ně-
která z nich od rozhodčích vysoké 
známky.

Na Mistrovství ČR se závodilo na 
všech čtyřech nářadích – přeskoku, 
hrazdě, kladině a prostných. 

                                                     (red)

Malé sportovní gymnastky na Mistrovství ČR
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Západočeští příznivci bitev pod 

vysokou sítí jsou na nohou. Vů-

bec poprvé v historii se to-

tiž v Karlovarském kraji bude 

hrát volejbalová extraliga! Vo-

lejbalový klub Karlovarsko, jak 

se reprezentant našeho regio-

nu v nejvyšší soutěži bude jme-

novat, už získal licenci pro svou 

činnost i podporu Českého vo-

lejbalového svazu. A také dvoj-

násobného nejlepšího hráče slo-

vinské ligy Mateje Mihajloviče. 

„Očekávám tady kvalitní práci 
a dobrou souhru celého týmu, vě-
řím, že si hráči budou rozumět,“ 
vzkázal dvaadvacetiletý slovinský 
reprezentant, pro kterého bude pro 
Mateje Mihajloviče prvním zahra-
ničním zaměstnavatelem. Dosud 
působil v domácí lize v mužstvech 
Mariboru a  Kamniku. Se slovin-
ským talentem se na jeho postu po-
čítá na pozici týmové jedničky, krýt 
záda by mu měl zkušený univerzál, 
pravděpodobně jím bude Jakub 
Novotný. 

„Mým cílem je nadále zlepšovat 
svou techniku, věřím, že se to bude 

dařit,“ těší se Mihajlovič.
Jeho ambice pomůže naplnit 

hlavní trenér VK Karlovarsko Pe-
tr Brom, který si Mihajloviče sám 
vybral. 

„Viděl jsem tři jeho zápasy a líbil 
se mi, byla to moje volba,“ potvr-
dil kouč. „Je v zápasech vytížený ja-
ko správné účko, mužstvo přes něj 
hraje všechny těžké balony. Je agre-
sivní, zvyklý na veliký tlak, ačkoli je 
stále hodně mladý.“

Rozhodnutí angažovat hlavní 
ofenzivní sílu ze zahraničí vyply-
nulo z velmi úzké nabídky tuzem-
ských univerzálů splňujících odpo-
vídající kritéria. Přestup Mihajlovi-
če objasnil šéf klubu Jakub Novot-
ný. „Česká extraliga trošku trpí ne-
dostatkem kvalitních hráčů. U uni-
verzálů to platí dvojnásob, proto 
jsme se museli porozhlédnout v za-
hraničí. Vytipovali jsme si několik 
hráčů v nám dostupné cenové rovi-
ně a nakonec jsme se rozhodli pro 
Mateje. Je mladý, ale věříme, že se 
v české lize prosadí.“

Levoruký Matej Mihajlovič se ve 
slovinské lize podílel na zisku stří-
brných medailí a má také reprezen-

tační zkušenosti. 
„Přesvědčil mě jeho útok, co se 

týká bloku, tam se dá něco zlepšo-
vat, na podání dává plachtu i  ská-
kaný servis,“ charakterizoval Petr 
Brom svého nového svěřence. Ma-
tej Mihajlovič se ve VK Karlovar-
sko zapojí hned do začátku přípra-
vy na další sezonu 11. srpna.

Myšlenka dostat vrcholový volej-
bal do Karlovarského kraje se zača-
la rodit zhruba před rokem. 

„V  našem regionu má volejbal 
mezi ostatními sporty tradičně sil-
né místo a zázemí, dostatek kvalit-
ních hráčů a podporu ze strany ve-
dení Karlovarského kraje i  jednot-
livých měst. Je to další způsob, jak 
rozvíjet region, posilovat vazby dětí 
a mladých lidí ke svému kraji, upo-
zornit na dění v kraji celou repub-
liku,“ uvedl Jakub Novotný. Ten 
na postupném uskutečnění zámě-
ru postavit v  kraji extraligové vo-
lejbalové družstvo pracoval s  šé-
fem Karlovarského krajského vo-
lejbalového svazu Janem Merunou 
a se svým otcem, hejtmanem Jose-
fem Novotným, který je bývalým 
dlouholetým hráčem a  volejbalo-

vým trenérem.
Podoba budoucího extraligového 

klubu se postupně rodí. 
„Za velký úspěch považuji, že 

se nám podařilo získat uznávané-
ho extraligového trenéra Příbra-
mi Petra Broma, který dokázal pět-
krát se svým týmem vybojovat ti-
tul na Mistrovství ČR, nyní jedná-
me s  některými hráči. Hlavními 
partnery tady v kraji jsou týmy SK 
Borek Ostrov, VSK ISŠTE Sokolov, 
BVC Chodov. Zároveň upřesňuje-
me i  podobu budoucího fi nanco-
vání klubu,“ dodal Jakub Novotný. 
Extraligoví volejbalisté by měli za-
tím trénovat v  hale TJ Lokomoti-
va Karlovy Vary, která splňuje po-
třebné parametry. Výhledově se ale 
uvažuje i o budoucí hale pro míčo-
vé sporty v areálu KV Areny.

Podle Novotného půjde v  histo-
ricky první extraligové sezóně klu-
bu o stabilizaci družstva. „Na dru-
hou stranu se ale nespokojíme 
s  tím, že bychom v  extralize hrá-
li druhé housle. Věřím, že nám po-
mohou všichni fanoušci volejbalu, 
na které se moc těšíme,“ uzavřel Ja-
kub Novotný.                  Václav Fikar

V Karlovarském kraji se bude 
hrát volejbalová extraliga! 

Účastníci akce nazvané „Týden na kole“ u památníku obětem Železné opo-
ny u Svatého Kříže v Chebu. 

Hejtman Josef Novotný s ašským starostou Daliborem Blažkem. 

Fotbalový Baník Sokolov má za se-

bou další povedenou sezónu, kte-

rá se do historie klubu zapíše opět 

velkým písmem. Z největší části 

se na tom podílí mládežnické cel-

ky, protože dosáhly skvělých úspě-

chů a navázaly na předchozí vy-

dařenou loňskou sezónu. V tomto 

a příštím vydání Krajských listů se 

za jejich sezonou ohlédneme. Začí-

náme dospělým áčkem...

A mužstvo
Baníkovci odehráli osmou pro-

fesionální sezónu a  ani tento-
krát nebyli na hřišti pouze do po-
čtu. Na podzim dokázali vyhrát 
na hřišti exprvoligových Českých 
Budějovic vysoko 3:0 nebo pora-
zit doma silný Varnsdorf. Po pod-
zimní části fi gurovali na 7. místě 
a na jaře chtěli zaútočit na nejlep-
ší čtyřku. V poháru se Baník do-
stal pouze do 2. kola, kde v penal-
tovém rozstřelu padl s  karlovar-
skou farmou. 

Jarní část sezóny probíhala ja-
ko na horské dráze. Sokolová-
ci vyhráli na Žižkově, znovu po-
razili České Budějovice, zvítězi-
li ve Vlašimi 4:0, ale také prohrá-
li hned dvakrát 0:5. V konečném 
zúčtování obsadili 6. příčku a do 
nového ročníku vyrazí s  novým 
trenérem.   (další v příštím vydání)

Ohlédnutí za 
rokem Baníku 

Velkoobchodní sklad
pro pekaře, cukráře a gastro provoz

• fondán, mouka, ořechy, džemy

• šlehačky, čokolády, citropasty

• zlepšující  směsi,  kompoty, okurky

• krabice, tácky a jiné
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