Kraj se představí na EXPO

Den Cyklostezky Ohře

Expozice v Miláně připomene skláře,
keramiky i lázeňství.
více na straně 2

Na novém úseku u Svatošských skal
čekají na cyklisty dárky i zdravý pohyb

více na straně 8
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Na objektu bývalé
hasičské zbrojnice na Poštovním náměstí v AŠI bude
opravena kompletně celá fasáda, náklady dosáhnou 3,9
milionu korun. Fasáda domu,
včetně průchodu z Poštovního náměstí do Hlavní ulice,
bude opravena ve spolupráci s památkáři, neboť objekt
„hasičárny“ je od roku 2009
památkově chráněn. Požadavkům památkářů bude
přizpůsobena i barevná kombinace na fasádě, která bude
provedena v odstínech světle
šedivé a cihlově červené. Obnoveny budou také cenné detaily (např. lampy) na fasádě.
V rámci Bavorských dnů
v Plzni, které se v západočeské metropoli konaly v rámci
letošního celoročního projektu Plzeň - Evropské hlavní
město kultury, se na tamním
náměstí Republiky představila i připravovaná chebská
Krajinná výstava 2016. Zástupci CHEBU využili pozvání bavorského města Bayreuth, kde se bude příští rok
konat partnerská Krajinná
výstava.

Premiér Sobotka slíbil
pomoc s dostavbou R6
Dopravní spojení s Prahou, ale
i sousedním Německem, by se
mohlo brzy výrazně zlepšit. Slíbil to
předseda vlády Bohuslav Sobotka
při návštěvě Karlovarského kraje.
Premiéra zajímal i úbytek lázeňských hostů z Ruska či nezaměstnanost na Sokolovsku.
Odliv lázeňských hostů především z Ruska je podle předsedy vlády nutno řešit soustředěním se na
domácí lázeňské hosty, ale hledat
také klienty například z Číny nebo
Izraele.
Hejtman Karlovarského kraje
Martin Havel v Karlových Varech
premiéra informoval o tom, že lázeňství je jedním z našich klíčových
odvětví. Pracuje v něm zhruba 4 až
5 tisíc lidí a celkem jedna třetina
obyvatel kraje je zaměstnána v navazujících službách. Dříve kritická
situace, zapříčiněná nešťastnou
úhradovou vyhláškou, se postupně
lepší a do lázeňských domů se vrací zejména domácí klientela. Premiér v této souvislosti poznamenal, že by bylo dobré, kdyby do
lázní jezdili lidé preventivně, stejně
jako je tomu v Německu.
Premiér také hovořil o otevření
pravidelné letecké linky do Pekingu
a o možné orientaci lázeňství tímto

Premiér Bohuslav Sobotka si prohlédl Císařské lázně. Na snímku s hejtmanem Martinem Havlem.
směrem. A nezapomněl zmínit ani
Izrael a Koreu.
Tématem při většině zastávek byla dostavba silnice R6. „Úsek rychlostní silnice R6 ještě není zdaleka

Z BUBLAVY
vyjede
20. června konvoj historických vojenských vozidel,
trasa akce nazvané 240 mil
ke svobodě, povede po demarkační linii až do Horního
Dvořiště. Kolona navštíví
místa, která dodnes nesou
stopy přítomnosti US Army
z konce 2. světové války. Více
informací na www.oldcarrangers.cz.
Osudy zajímavých lidí začali sbírat v JÁCHYMOVĚ.
Projekt, nazvaný Kolo příběhů, představí příští rok, kdy
si město připomíná 500leté
výročí založení.

Karlovarský kraj na internetu: www.kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.cz

dokončen,“ připomněl Bohuslav
Sobotka. Jako první přijdou podle něj na řadu obchvaty Lubence
a Řevničova. Prioritou je i úsek
mezi Novým Strašecím a Řevničo-

vem. „Cílem je, aby se na některých
těchto stavbách začalo pracovat už
v roce 2016,“ naznačil premiér
při krátké návštěvě v Pomezí nad
Ohří, kde by se měla v budoucnu

prodloužit silnice R6 ve čtyřech
pruzích až k německé hranici.
„Úsek je připravený, mám na mysli
mostní soustavu. Ale potřebujeme
jasné potvrzení, že i bavorská strana má v úmyslu přivést čtyřpruh až
na naší hranici,“ vysvětlil premiér.
„Jakmile se tak stane, komunikaci
dostavíme,“ slíbil.
O dálničním spojení chce ministerský předseda jednat v létě v Bavorsku. Jak uvedl, nevyhne se ani
elektrifikaci bavorské železnice.
„Na naší straně je trať elektrifikována až do Chebu. Abychom mohli pokračovat, je potřeba, aby byly elektrifikovány také bavorské
železnice,“ zdůraznil premiér Sobotka.
Dalším tématem bylo snížení nezaměstnanosti na Sokolovsku. Bohuslav Sobotka slíbil, že se vláda
pokusí podpořit průmyslové zóny
u Sokolova. Háček je ale v tom, že
zóna nepatří městu ani státu, vlastní ji soukromá firma. Alternativou
by mohla být podpora nejúspěšnějšího průmyslového parku v Chebu.
„Věřím, že se chebská průmyslová zóna bude dál rozvíjet. Mohla by být důležitá i pro lidi ze Sokolovska, do Chebu se dá ze Sokolova rychle dojet,“ podotkl Sobotka.

Michal Houdek

Pamětní deska připomíná tragický konec války

Odhalení pamětní desky. Foto město Sokolov, Petr Gautsch

Na židovském hřbitově v Sokolově
byla slavnostně odhalena pamětní
deska se jmény židovských žen, které
zemřely na jaře 1945 při pochodech
smrti v koncentračním táboře Svatava u Sokolova. Akci uspořádal regio
-nální historik Vladimír Bružeňák
a zúčastnila se jí i spisovatelka Eva
Erbenová, jež pochod smrti přežila.
Za Karlovarský kraj oslovil účastníky slavnostního odhalení pamětní
desky náměstek hejtmana Miloslav
Čermák.

Během pietního aktu si utrpení žen
zemřelých během pochodů smrti na
konci války připomněli představitelé kulturního i politického života
kraje a města, židovské náboženské
obce nebo studenti sokolovských
škol. Deska se jmény takřka 80 obětí
z Maďarska, Polska, ČSR a Nizozemí je dílem sochaře Jiřího Černého
a kameníka Josefa Kronuse.
Sokolovský historik a pedagog
Vladimír Bružeňák, který se zasloužil o vypátrání jmen zemřelých žen,

také během včerejšího dne pokřtil
svou novou knihu Ve stínu Krušných
hor. Kniha mapuje koncentrační tábory v našem regionu, tedy ve Svatavě, Kraslicích, v Nové Roli, Ostrově
a v Korunní. Líčí pochody smrti,
které přes tyto tábory v závěrečných
týdnech války vedly. Kniha vznikala
pět let a na základě studia českých
i zahraničních archivních pramenů
a memoárové literatury shromažďuje veškeré dostupné informace o této
problematice.

ANKETA

Koupili byste si krajskou dálniční známku?
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Kdybych nemusel vyjíždět
mimo kraj, určitě bych krajskou známku uvítal. Záleželo
by ale na ceně.

Myslím, že by silnice z Varů
do Chebu neměla být zpoplatněna
vůbec a pokud ano, jen symbolicky.

Asi by bylo načase hledat jiný způsob plateb za dálnice.
Třeba pomocí mýtných bran.

Pro mé rodiče, kteří čas od
času jezdí k lékaři do Varů,
by to byla milá úspora. Zatím
si kupují celostátní známku
a téměř ji nevyužijí.

Nevím, jestli by zavedení
krajských známek mělo vůbec nějaký smysl.

ZPRAVODAJSTVÍ

Kraj na EXPO představí
lázeňství, porcelán i sklo
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Informace z Krajského úřadu
Krajský úřad
zaměstnává
handicapované
V České republice žije zhruba
jeden milion lidí se zdravotním
postižením. Ne každému se ale
daří najít práci. S hledáním zaměstnání jim proto již několik

činnosti nejrůznějších organizací. V této souvislosti proto prosí
žadatele, aby využili řádně vypisované termíny pro podávání žádostí. V případě opakovaných aktivit jednotlivých subjektů již kraj
nebude žádosti posuzovat jako
individuální a poskytovat dotace
mimo stanovené dotační tituly.
Podrobnější informace, včetně
termínů ukončení podávání žádostí, jsou uvedeny na webových
stránkách Karlovarského kraje.

Ve střelecké soutěži
zazářila úřednice
z krajského úřadu

Návštěvníky Světové výstavy EXPO v Miláně přivítá před českým pavilonem nepřehlédnutelná fontána ve tvaru ptáka.
Lečivé prameny ke Karlovarskému
kraji
neodmyslitelně patří a právě
voda bude ústředním motivem expozice na Světové výstavě EXPO v Miláně. Návštěvníci budou
moci obdivovat i výrobky
šikovných rukou sklářů
a keramiků, nepřijdou ani
o oblíbený třináctý pramen.
V italském Miláně otevřela 1.
května své brány Světová výstava
EXPO 2015. V těchto dnech vrcholí
i příprava expozice a doprovodného
programu Karlovarského kraje, která představí to nejlepší z lázeňství,
cestovního ruchu, průmyslu i regionálních potravin.
Hlavním motivem prezentace Karlovarského kraje je voda - „AQUA“,

která je historicky spjata se vznikem
kraje, léčí svou silou a přináší užitek.
„V této spojitosti je pro expozici připraven krátký vícejazyčný animovaný film. Je jím legenda, která se vrací
do historie založení Karlových Varů
a ukazuje, jak významnou roli v ní
hrála voda a horké minerální prameny. Na 6. června pak plánujeme Den
Karlovarského kraje spojený například s hudebním vystoupením tělesa
PO-PO-trio,“ uvedl krajský radní
Edmund Janisch.
V expozici Karlovarského kraje
se představí také partneři z regionu
– porcelánka THUN 1794, porcelánka Rudolf Kämpf v Loučkách či
výrobce tradiční karlovarské soli
Original Karlsbader Sprudelsalz.
Mezi designově, barevně i prostorově nejvýraznější exponáty prezentace kraje patří umělecké kolekce

sklárny Moser. Návštěvníky určitě
také zaujme ochutnávka likéru společnosti Jan Becher – Karlovarská
Becherovka.
Kurátorce výstavy Zdeňce Bílkové z Galerie umění v Karlových Varech se podařilo vhodně a nápaditě
propojit myšlenky EXPO a vytvořit
nejen vizuálně zajímavý expoziční záměr. Atmosféru prezentace
umocní práce výtvarníků a designérů Viktora Chalepy a Jiřího Hanka
nebo tvorba studentů a absolventů
Střední průmyslové školy keramické
a sklářské Karlovy Vary.
Součástí doprovodných aktivit
k propagaci výstavy EXPO 2015
v České republice se staly soutěže
pro posluchače Českého rozhlasu,
kteří měli možnost vyhrát atraktivní
ceny v podobě dárkových poukazů
na pobyty v Jáchymově, Františko-

vých či Mariánských Lázních, gastronomické služby v Grandhotelu
Pupp či vstupenky do muzea Jana
Bechera nebo sklárny Moser. Výhry
do rozhlasové soutěže věnovali partneři Karlovarského kraje. „Pobytové
vouchery však budou moci získat
i návštěvníci výstavy přímo v Miláně, aby se mohli seznámit s úrovní
a kvalitou nabízených služeb,“ dodal
Edmund Janisch.
Pro ty, kteří nebudou mít možnost
zajet do Milána osobně, Karlovarský
kraj připravuje na portálu cestovního ruchu Živý kraj tzv. „miniweb“,
jenž bude přinášet aktuální informace přímo z místa výstavy a prostřednictvím fotografií ukazovat dění
v českém pavilonu. Zde také najdou
návštěvníci akce přímé kontakty na
regionální firmy prezentující na výstavě své výrobky či služby.

Oční oddělení sokolovské nemocnice
dostalo nové, moderní vybavení
Karlovarský kraj úspěšně po- bě podlaží bývalého ředitelství se rodnické oddělení. Na jeho rekonkračuje v postupné modernizaci uvolní prostory stávajícího očního strukci a modernizaci oddělení
sokolovské nemocnice. Dříve ne- oddělení pro gynekologicko-po- dlouhodobě nemocných v pavilonu
využívané prostory pavilonu E, ve
kterých sídlilo ředitelství, nechal
přestavět na lůžkové oční oddělení.
V pátém nadzemním podlaží tak
vznikly nové pokoje pro pacienty
i zázemí pro zdravotnický personál.
„Naší snahou je, aby pacientům
byly poskytovány služby v moderním prostředí odpovídajícímu současným standardům. Do přestavby
očního oddělení Karlovarský kraj
ze svého rozpočtu investoval celkem 14,8 milionu korun,“ uvedl
hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.
Rekonstrukci, která probíhala
od podzimu minulého roku, provedla firma Metrostav a.s. V rámci
stavebních prací došlo k vybourání
a vyzdění nových příček, k položení podlahové krytiny, k výměně
oken a dveří a k instalaci nových
rozvodů vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechnického vedení.
Pacientům budou sloužit nové
komfortní pokoje s dvanácti lůžky
a vlastním sociálním zařízením.
Pro lékaře a sestry pak bylo vybudováno zázemí, včetně vyšetřoven
a toalety, kterou budou moci využívat i klienti docházející na ambulantní operační zákroky. Všechny
místnosti byly vybaveny moderním
nábytkem a dalším potřebným zařízením. Úprav se dočkala i vstupní
schodišťová hala.
Karlovarský kraj bude v investicích do sokolovské nemocnice Nové prostory představil primář očního oddělení MUDr. Andrej Farkaš. Na
i nadále pokračovat. „Díky přestav- kraje Martinem Havlem..

D vyčlenil Karlovarský kraj pro letošek ze svého rozpočtu 50 milionů
korun,“ dodal hejtman.

let pomáhá obecně prospěšná
společnost Rytmus. A právě s ní
navázal krajský úřad úzkou spolupráci. Agentura na základě
domluvy s ředitelem úřadu Romanem Rokůskem vytipovala
dva vhodné pracovníky, kteří byli
přijati na odbor vnitřních záležitostí. Se skartací dokumentů
pomáhá v doprovodu asistentky
slečna Bajgerová a na recepci
působí vozíčkář pan Mezzei (na
snímku). Krajský úřad plánuje,
že v budoucnu zaměstná ještě
další handicapované.

V druhé polovině dubna se na
střelnici AVZO v Chebu uskutečnil 26. ročník mezinárodní střelecké soutěže FREE CONTEST
2015. Akce, která se konala pod
záštitou premiéra Bohuslava Sobotky a hejtmana Karlovarského
kraje Martina Havla, se zúčastnilo 114 tříčlenných družstev
profesionálních i amatérských
střelců z osmi států. V ostré konkurenci zvítězila a nejlepší ženou
ve střelbě se stala Lenka Burešová (vpravo) z krajského úřadu.
V soutěži zabodovalo i družstvo
Odborného učiliště Horní Slavkov, jež v celkovém pořadí skončilo na 2. místě.

Do kraje zavítá veřejná
ochránkyně práv
Za obyvateli Karlovarského
kraje přijede ve středu 3. června
veřejná ochránkyně práv Anna
Šabatová. Občané s ní budou
moci konzultovat svoje problémy v rámci akce „Zajímáte nás“
v informačním stánku, který
bude na krajském úřadě otevřen
od 11 do 15:30 hodin. V Krajské
knihovně v Karlových Varech se
pak od 17 hodin uskuteční interaktivní komponovaný pořad, jehož hlavním tématem bude jeden
z typických případů, se kterým se
lidé na ochránkyni obrací, tedy
obtěžování nadměrným hlukem.
V následné diskuzi se pak účastníci dozvědí, jak řešit podobné
životní situace. Vstup na večerní
setkání je volný. Návštěvou v Karlovarském kraji chce ochránkyně
povzbudit lidi v řešení jejich problémů, poučit je o jejich právech
a vysvětlit jim, jak jim může pomoci.

Kraj podporuje
lepší třídění odpadu

Za rok 2014 se zvýšil meziroční nárůst výtěžnosti tříděného
sběru plastů, papíru, skla a nápojového kartonu o 1,2 kilogramu
na obyvatele kraje. Třídění odpadů tedy podle uvedených údajů
není lidem lhostejné a ochrana životního prostředí se stává
přirozenou součástí životního
stylu. Jak vyplývá ze statistik
společnosti EKO-KOM, na jednoho obyvatele kraje připadalo
Pro žadatele
v uplynulém roce bezmála 18 kilogramů vytříděného papíru, 11
o mimořádné dotace kilogramů plastů, téměř 10,5 kilogramu skla a přes čtvrt kilograz rozpočtu kraje
mu nápojových kartonů. Za pozitivními výsledky kraje stojí kromě
Karlovarský kraj každoročně osvětových aktivit rovněž stále se
vyhlašuje dotační programy, pro- zlepšující dostupnost kontejnerů
střednictvím kterých podporuje na třídění odpadu

Na rekonstrukce silnic
půjde téměř miliarda
Nejvíce peněz přitom půjde na
stavbu obchvatu Chebu a modernizaci silnic v okolí Hroznětína. Kraj
ale pokračuje také ve stavbě silnice
mezi Merklínem a Pstružím, pracuje se na zajištění skalních masívů podél trasy z Karlových Varů
do Kyselky. Akce jsou financovány
s podporou z EU.
„Máme ve správě silnice druhých
a třetích tříd, kde musíme zajistit
rekonstrukce a opravy. Na investice půjde letos 805,8 milionu korun,
ale důležité jsou i drobné opravy,
údržba mostů, budování opěrných
zdí a sanace svahů. Na tyto práce
je vyčleněno téměř 118 milionů
snímku s hejtmanem Karlovarského korun. Část z těchto peněz bude
tvořit příspěvek ze Státního fon-

du dopravní infrastruktury. Jedná
se o 164 miliony korun,“ upřesnil
hejtman Martin Havel.
Opravy povrchů čekají silnice
mezi Šindelovou a Lesíkem, Jindřichovicemi a Kraslicemi, Vojkovicemi a Damicemi nebo Abertamy a Vrškem. Opěrné zdi je třeba
vybudovat v Bystřici, Jakubově
nebo mezi Olovím a Krajkovou.
„Rada Karlovarského kraje také
v tomto týdnu schválila výsledek
zadávacího řízení na dodavatele
modernizace mostu ve Vokově,
práce by měly přijít na asi 11 milionů korun,“ dodal hejtman. Přestavba se plánuje i v případě mostů
v Kaceřově, Nových Hamrech či
Vernéřově.

DEN
DEN
DEN
KVĚTEN | 2015

www.zachrannykruh.cz
www.zachrannykruh.cz
www.zachrannykruh.cz

ZPRAVODAJSTVÍ

Výkup

starého papíru

www.zachrannykruh.cz

za 8 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

20.
6.
2015
areál Rolava
20.
6.
2015
areál
Rolava
20.
6.
2015
areál
Rolava
Karlovy
Vary
20.
6.
2015
areál
Rolava
13:00 hodin Karlovy
Vary
13:00
Karlovy
Vary
Vary
13:00
hodin
13:00 hodin
hodin Karlovy

VV
programu
YvettaBlanarovičová
Blanarovičová
.
programu vystoupí
vystoupí Yvetta
.
V
programu
vystoupí
Yvetta
Blanarovičová
Pestrý
program
pro
maléi velké,
i velké,
ukázky ..
program
pro
malé
ukázky
V Pestrý
programu
vystoupí
Yvetta
Blanarovičová
Pestrý
program
pro
malé iavelké,
ukázky
záchranářů,
jejich
techniky
vybavení,
záchranářů,
jejich
techniky
a vybavení,
Pestrý
program
pro
malé
i
velké,
ukázky
atrakce,soutěže
soutěže
aaspousta
dárků
!!! !!!
záchranářů,
jejich
techniky
a vybavení,
atrakce,
spousta
dárků

záchranářů, jejich techniky a vybavení,
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Fa Schrottmobil,
Talsperrenstrasse 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

Městské zařízení sociálních služeb,
příspěvková organizace města Karlovy Vary
Poskytujeme pomoc seniorům a zdravotně
postiženým občanům Karlových Varů přímo
v jejich domovech formou široké nabídky
pečovatelských služeb (dovoz obědů, nákupy,
pomoc při osobní hygieně, při úklidu aj.)

Domov pro seniory ve Staré Roli je
pobytové zařízení poskytující 24 hodinovou
komplexní péči seniorům, kteří tyto služby
vyžadují.

Informace: 602 371 982; 353 563 171;
e-mail: ismejkalova@kv-mzss.cz;
Středisko pečovatelské služby, Severní 5,
360 02 Karlovy Vary – Rybáře.

Informace: 602 354 319; 353 563 552;
e-mail: vcabelova@kv-mzss.cz,
Domov důchodců Stará Role, Závodu Míru 96,
360 17 Karlovy Vary

www.kv-mzss.cz

Otevřeno:

po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w.schrottmobil.info

Prezentovaná sociální služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.
Prezentovaná sociální služba je poskytována za finanční účasti města Karlovy Vary.

Karlovarský kraj poskytne stipendia
žákům v oboru zdravotnický asistent
Žáci oboru zdravotnický asistent středních zdravotnických škol
budou nově patřit mezi studenty,
kterým Karlovarský kraj poskytuje
stipendia. Vedení kraje si od tohoto
opatření slibuje zvýšení zájmu žáků
o obor, jehož absolventi mají v regionu velmi dobré uplatnění na trhu
práce. Stipendia by mohli studenti
získat už příští školní rok. Rozhodla
o tom Rada Karlovarského kraje na
svém jednání 10. dubna.
Obor se v současnosti vyučuje na
Střední zdravotnické škole a Vyšší
odborné škole zdravotnické Karlovy
Vary a Střední zdravotnické škole
a Vyšší odborné škole Cheb. „Obě tyto

školy se v posledních letech potýkají
s klesajícím počtem žáků, což je škoda, protože jednak nabízejí vysokou
kvalitu výuky, navíc po ukončení školy mají zdravotničtí asistenti jistotu
pracovního uplatnění. Žákům tohoto
oboru nabídneme motivační i prospěchová stipendia, a to už od školního roku 2015/2016. Stipendia se
nebudou týkat jen nově nastupujících
1. ročníků, ale i dosavadních studentů oboru zdravotnický asistent,“
uvedl náměstek hejtmana pro oblast
zdravotnictví Jakub Pánik.
Kraj vyčlenil na vyplácení stipendií
asi 500 tisíc korun ročně. „Věřím, že
absolventi středních zdravotnických

škol po ukončení studia zůstanou
pracovat zde v kraji, protože zdravotnická zařízení dlouhodobě bojují
s nedostatkem nelékařského zdravotnického personálu. Proto také
vítám aktivity nemocnic v kraji, které
již zdravotním sestrám navýšily platy, vyplácejí náborové příspěvky či
poskytují další zajímavé benefity ke
zpříjemnění jejich práce,“ dodal Jakub Pánik.
Detailnější informace žákům a jejich rodičům poskytnou obě střední
zdravotnické školy, potřebné údaje
jsou k nalezení i na internetových
stránkách Školského portálu Karlovarského kraje (www.kvkskoly.cz)

Studenti se učí, jak zachránit život
KHK KK

KHK KK
KHK KK
KHK KK

Na chebském gymnáziu odstartovala preventivní kampaň Karlovarské krajské nemocnice zaměřená na
resuscitaci s názvem Prevence Tour
2015. Cílená je na studenty středních
škol i na širší veřejnost v Karlovarském kraji, a jejím cílem je, vedle potřebných informací, nabídnout lidem
především možnost vyzkoušet si řešení krizových stavů v praxi.
Akce vychází z loňských zkušeností, které lékaři naší nemocnice získali
při preventivní tour zaměřené na boj
s rakovinou tlustého střeva a ko-

nečníku. Jako zpestření jsme totiž
s sebou vozili profesionální resuscitační figurínu, na které si mohli lidé
vyzkoušet postup při resuscitaci.
A ukázalo se, že drtivá většina lidí,
bez ohledu na věk nebo pohlaví, nezná ani základní fakta. V praxi by tak
nebyli schopni poskytnou jiné osobě
účinnou pomoc.
Vedle gymnázia v Chebu proběhne v rámci kampaně praktický kurz
resuscitace například na gymnáziu
v Chodově, gymnáziu v Aši a dalších
školách. Kampaň bude probíhat až

do konce letošního roku a v jejím
rámci vznikne i kapesní příručka
základů resuscitace a poskytování
první pomoci, nebo edukativní video
s lékaři nemocnice. Obojí bude volně
k dispozici školám v kraji i dalším zájemcům.
Odborným garantem kampaně je
vedoucí lékařka Emergency Nemocnice v Karlových Varech MUDr. Dagmar Märzová, která je také jedním
z lektorů kurzů. Preventivní akce se
koná za podpory Karlovarského kraje.

ZPRAVODAJSTVÍ | INZERCE

Studenti ISŠTE si prohlédli
výrobu automobilů v Kolíně
mě je viz internetové stránky:
http://www.tpca.cz/o-nas/.
ISŠTE Sokolov připravuje i další
výjezdy a návštěvy průmyslových
objektů a technologických celků.
Např. AUDI v Ingolstadtu.
Studenty navštívili radní

Žáci Integrované střední školy
technické a ekonomické Sokolov
se vydali na další ze své bohaté
série cest za odborným vzděláváním, tentokrát do firmy TPCA
Kolín na prohlídku celého provozu firmy.
Exkurze se zúčastnili žáci strojírenských a elektrotechnických
oborů a Kristýna Jandová (úspěšná a šikovná realizátorka projektu
Živá kronika).
Celá prohlídka byla započata ve

firemní přednáškové místnosti,
kde byl klukům (i dívce) přiblížen celý provoz a výroba formou
videoprojekce. Následovala živá
prohlídka celého provozu. Žáci měli možnost vidět základní
proces výroby vozů Toyota, Peugeot, Citroen od nejmenšího dílu
až po celou kompletaci vozu, včetně testování hotových vozů.
Po celou dobu byla návštěva velice profesionální a zodpovědně
vedená, zapůjčeny byly například

i ochranné helmy a brýle. Pro lepší
demonstraci mluvené prohlídky
v rušném provozu byla k dispozici
sluchátka.
Celá prohlídka firmy je zajištěna pomocí autovláčku, který je
přizpůsoben tak, aby se vešel do
všech provozních hal a místností. Zajímavá jízda. Člověk by tam
chtěl asi i pracovat.
Prohlídka trvala něco málo
přes hodinu, ale bylo se opravdu na co koukat. Co vše ve fir-

ISŠTE Sokolov je školou, kam
má smysl chodit. Ředitele škol,
učitele, vychovatele a další pedagogické pracovníky, kteří stále
pracují s dětmi a mládeží, nebo již svou činnost ukončili, přišli
pozdravit krajští radní Edmund
Janisch a Petr Zahradníček.
„Obzvlášť v dnešní době není
lehké pracovat s dětmi a s mladými lidmi, na které působí množství podnětů, mají k dispozici
rychle se rozvíjející komunikační
technologie a na jejich žebříček
hodnot působí čím dál více globálních vlivů. A právě pedagog je
tou oporou, která musí s veškerou
trpělivostí a energií podporovat
v dětech to dobré a snažit se ukázat jim správnou cestu životem,“
zdůraznil Edmund Janisch. Ke
slavnostní atmosféře předání cen
v karlovarské Interaktivní galerii
Becherova vila přispělo vystoupení skupiny Dash Band ze Základní
umělecké školy Antonína Dvořáka
Karlovy Vary.
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KRAJSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Hejtman Karlovarského kraje
Martin Havel vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti a mládež.
Úkolem soutěžících je namalovat
obrázek na téma „Vynálezy, které
změnily svět“.
Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny v podobě mobilních
telefonů, MP3 přehrávačů či poukazů na dopravu na výlet.
Naše dějiny jsou plné významných objevů a vynálezů, které zásadním způsobem ovlivnily svět
kolem nás. Stačí si jen vybrat jeden z nich a výtvarně jej ztvárnit.
Cílem je, aby děti soutěž bavila
a aby se nebály popustit uzdu své
fantazii. Je pouze na nich, jakou
si zvolí techniku. Jedinou podmínkou je, aby obrázky nebyly
větší než formát A3.
Soutěž probíhá do 30. června.
Soutěží se ve třech kategoriích:

• Jednotlivci 6 - 10 let
• Jednotlivci 11 - 15 let
• Kolektivy základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií,
základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže pod vedením
pedagoga.
Děti si mohou zvolit libovolnou
výtvarnou techniku, omezen je
pouze formát, nesmí přesáhnout
velikost A3.
Svá díla děti mohou zasílat
poštou na adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Veronika
Severová, Závodní 353/88, 360
06 Karlovy Vary.
Práce musí být na zadní straně
opatřeny nalepeným štítkem, kde
bude uvedeno jméno a příjmení
soutěžícího, soutěžní kategorie a kontakt (adresa + telefon).
V případě chybějícího štítku nebude práce do soutěže zařazena.

NOVÝ SERIÁL PŘEDSTAVUJE DOBROTY Z REGIONU
Přeshraniční spolupráce SOŠ
a SOU Nejdek s německými žáky
a učiteli oboru kuchař z učiliště
v Annabergu-Zschopau se rozvíjí,
žáci a učitelé obou škol, ale i veřejnost, se setkávají při společných
aktivitách nejen v nejdecké střední
škole ale i v Annabergu. Společně
zkoušejí podle receptů tradiční
bylinné polévky krušnohorské kuchyně a to podle původních receptů, českých i německých.

Na německé straně Krušných
hor (Neudorf u Oberwisenthalu)
mají polévky dokonce své muzeum - Kirmes im Suppenland.
Každoročním vyvrcholením činnosti muzea je mezinárodní prosincový festival polévek. Kuchaři
a kuchařky, kteří měli odvahu
i hodně kulinářských zkušeností,
přinesou svoji nejlepší polévku.
Anonymní očíslované hrnce se
předají porotě šesti odborníků

k degustaci. Celkem se sešlo 27
druhů a přes 135 litrů polévek.
Druhé místo získala zelná polévka z Nejdku, kterou uvařila učitelka odborného výcviku z naší školy
Marie Gersdorfová. Domníváme
se, že významným faktorem pro
porotu byl zřejmě jednoduchý tradiční recept, bez exotického koření, chuťově jemně vyvážená a navíc z tradičních surovin kuchyně
našich babiček uvařená polévka.

RECEPT
ZELNÁ POLÉVKA
Zelí kysané
1 kg
Voda pitná
2,40 l
(nebo hovězí vývar)
Brambory loupané 1 kg
Kmín		
1,2 g
Mouka hladká
180 g
Šlehačka 300 ml
Kysaná smetana
500 ml
Sůl, ocet, cukr na dochucení
Kysané zelí překrájíme na malé
kousky, podle potřeby propláchneme vodou, zalijeme částí vody
a uvaříme do poloměkka.
Opláchnuté brambory nakrájíme na menší kostky, zalijeme vodou, přidáme kmín a uvaříme do
poloměkka.
Ze šlehačky, kysané smetany
a hladké mouky uděláme „závarek“, zamícháme a přidáme do
předvařeného zelí, provaříme nejméně 20 minut, přidáme předvařené brambory, uvaříme doměkka. Hotovou polévku dochutíme,
můžeme ještě přidat smetanu.
Místo vody můžeme použít hovězí
vývar. Hotovou polévku ozdobíme
na talíři omytou, nakrájenou petrželkou.

STAVBY
KARLOVARSKÉHO
KRAJE 2015
NENECHTE SI UJÍT
veřejné hlasování
» NEJLEPŠÍ STAVBY
Karlovarského kraje
» Zachráněné památky
Karlovarska
» Dny stavitelství a architektury
Karlovarského kraje 2015
www.stavbykarlovarska.cz

Mariánskolázeňští uspěli
MĚSTA A OBCE INFORMUJÍ
na veletrhu fiktivních firem
Chodov vyhlásí sbírku na opravu zvonu
Sbírku na opravu zvonu v kostele svatého Vavřince se chystá
vyhlásit Chodov. Učiní tak u příležitosti Noci kostelů, která se koná
29. května.
Zvon v kostelní věži čeká na
opravu už dlouhá léta. „Kromě
toho, že má špatné srdce, je nutné
také zrekonstruovat jeho zavěšení,“ popsal současný stav starosta
Chodova Patrik Pizinger.
Plánovaná sbírka podle něj naváže na dávnou městskou tradici,
kdy se na opravy, výzdobu a podporu kostela skládali obyvatelé
Chodova společně s měšťany.
„Bude to trochu zkouška Chodováků, zda je kostel zajímá jen při
koncertech nebo k němu mají i jiný
vztah,“ poznamenal starosta.
V kostele z několika původních
zvonů zůstal dnes už jediný. Jde
o největší zvon Jan Vilém z roku
1658. Tehdy ho odlil plzeňský zvo-

nař Melchior Matthaeus Michelin.
Jan Vilém má průměr 74 centimetrů, vysoký (bez koruny) je 58
centimetrů a je vyladěný do tónu
H. Váží téměř čtvrt tuny, přesně
245 kilogramů.
Naposledy se na něj zvonilo při
pohřbu prezidenta Václava Havla

v prosinci 2011.
Příspěvky na tuto sbírku lze poskytovat v hotovosti do pokladničky umístěné v chodovském infocentru v Domě u Vavřince, nebo
bezhotovostně na zvláštní bankovní účet zřízený pro tuto sbírku:
č. ú.: 260013-0862172359/0800.

Studenti Gymnázia a obchodní
akademie v Mariánských Lázních se
již tradičně účastnili regionálního
a mezinárodního veletrhu studentských fiktivních firem. Z obou soutěží dovezli žáci celkem pět prestižních
ocenění.
Pohotový a téměř profesionální
přístup k zákazníkům předvedli
studenti, kteří se se svými fiktivními firmami s názvy Tispo, s.r.o.
a Skalpel, s.r.o. účastnili 7. regionálního a 21. mezinárodního veletrhu studentských fiktivních firem
v Sokolově a v Praze. Z regionálního
kola žáci přivezli krásné 2. místo
v kategorii Elektronická prezentace

a 3. místo v kategorii Vizitka.
Celoroční úsilí žáků korunoval zisk 1. místa v kategorii Katalog a 3. místa v kategorii Stánek, který studenti vybojovali
v konkurenci 119 studentských
firem nejen z České republiky na mezinárodním veletrhu
v Praze. Kvalitu reklamního spotu
pak potvrdilo další ocenění v podobě 2. místa, které zástupcům firmy
Tispo předalo Centrum fiktivních
firem.
„Výuka předmětu fiktivní firma slouží žákům k využití jejich
teoretických
znalostí,
k získání dalších praktických dovedností
a k rozvíjení
schopností,
které jim pomohou uplatnit se
v budoucím povolání či podnikání,“
uvedla pedagožka školy Jana Gaszczyková. „Účast na veletrzích žákům
umožní vzájemné srovnání a také
prožití radosti z úspěchu a ocenění
vykonané práce, což bude jistě motivací pro jejich další studium,“ dodala.

Horská služba
slaví šedesátku
Je to již šedesát let, co se o bezpečnost turistů v Krušných horách stará místní horská služba.
U příležitosti oslav tohoto výročí se na Božím Daru uskuteční
6. června sportovně kulturní akce pro veřejnost. Finančně ji podpoří Karlovarský kraj.
„Karlovarský kraj přispěje na
tuto událost 50 tisíc korun. Dotace bude použita na technické
zajištění akce, vydání bulletinu
a propagaci,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.
Pro návštěvníky bude připraven zajímavý program, který
ukáže, jak náročné povolání
horští záchranáři vykonávají. Lidé budou moci zhlédnout
komentované ukázky činnosti
horské služby, v rámci kterých
například záchranáři předvedou
evakuaci pasažérů ze sedačkové
lanovky. Na programu je i krosový závod na 10 kilometrů, který
bude otevřený pro zájemce z řad
veřejnosti.

KULTURA | SUDOKU | KŘÍŽOVKA
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Krajský festival Chebské dvorky KULTURNÍ TIPY
zaplní historické jádro města
Muzejní noc
Známá i opomíjená zákoutí historického centra Chebu zaplní
výtvarníci, fotografové, divadelníci, hudebníci i další umělci nejen
z Čech, ale také ze zahraničí. Od
10. do 13. června se už po třinácté
konají Chebské dvorky.

Chantal Poullain, Oldřich Kaiser legendární Buchty a loutky
a dlouhá řada dalších umělců se
postupně představí na Krajském

festivalu uměleckých projektů
Chebské dvorky, akci tradičně pořádá chebská Galerie 4.
Historické jádro města Chebu
se znovu stane centrem setkání
umělců a příznivců umění z Čech
i ze zahraničí. Namátkou Bill
Pearson a Louis Benassi z Londýna představí projekci experimentálního filmu. V pestré mozaice
nebudou chybět ani různorodé
tvůrčí dílny pro děti i dospělé.
Svou knihu Jak jsem fotografoval
Cheb pokřtí Ladislav Šolc.

Představí se výtvarníci a fotografové, studenti i umělecká
seskupení se svými projekty. Na
zdech, plotech i zábradlích, ve
vzduchu a na zemi se ocitnou
fotografie, malby, grafické práce, kresby, prostorové instalace,
plastiky i sochy.
Svou tvorbu představí také nezávislí designeři a módní návrháři, pro malé i velké příznivce výtvarného umění budou připraveny tvůrčí dílny, kde si budou moci
vyzkoušet svůj um či zručnost.
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Byt na inzerát
Divadelní společnost Háta
Praha v režii Marie Lorencové uvede v Městském divadle
v Mariánských Lázních 27. 5.
od 19.30 hodin činohru Byt na
inzerát.
„Odkvétající“ varietní umělkyně pronajímá ve svém pařížském
bytě pokoje. Díky tomu na jedné
adrese může bydlet spolu s ní
i klavíristka, malířka a služebná.
Soužití takto rozdílně zaměřených žen není vůbec jednoduché.
Jednoho dne se všechny rozhodnou svůj život radikálně změnit
a podají si inzerát. Majitelka bytu
hledá nového nájemce, pianistka
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BŮH NEBES
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V neobvyklý čas mohou lidé
navštívit celou řadu svatostánků v kraji při Dni kostelů 29. 5.
V kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Chebu se lidé mohou
těšit na další část scénického
čtení Oživlá kniha aneb horory
na dobrou noc v podání herců
Západočeského divadla v Chebu. Začátek ve 22.30 hodin.

Muzeum Karlovy Vary nabídne 10. 6. 2015 přednášku Češi
očima Angličana. Beseda s britským lektorem Rolfem Kas-
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Muzeum Královská mincovna Jáchymov pořádá 6. 6. 2015
Muzejní noc. Tradiční akce se
tentokrát ponese v duchu 30.
let. Vystoupí vynikající big band
Swing Melody Ostrov, Taneční
škola Harmonie se představí
s tanečně stepařskou produkcí
20. a 30. let a rovněž s dobovou módní přehlídkou, jeden ze
smělých plánů 30. let připomene
historik muzea Stanislav Burachovič v přednášce „Jak chtěl
Masaryk tramvají spojit Karlovy
Vary s Jáchymovem“ a odehraje
se i křest jeho knihy „Za ztracenou slávou západního Krušnohoří“. Součástí programu bude
i komentovaná prohlídka expozice muzea.
Začátek v 17.00 hodin, předpokládaný konec ve 20 hodin.

Muzeum Nejdek pořádá od
25. 6. do 27. 9. 2015 výstavu
1. světová válka. Výstava připravená ve spolupráci s Muzeem Sokolov reflektuje události
a průběh této události ze známých úhlů pohledu – rakousko-uherského, světového a regionálního. Velkou válku výstava
přiblíží prostřednictvím infopanelů, množstvím fotografií,
vystavených zbraní i různých vyznamenání. Nebude chybět ani
figurína prostého vojáka.
Vernisáž 25. června v 17 hodin.
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- 30. léta

Výstava
1. světová válka
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tenem, který žije v Karlových
Varech již osm let. Za tu dobu
se nejen naučil výborně česky,
ale především si velmi vřídelní město a jeho historii oblíbil.
Rolf Kasten skládá hudbu a točí
filmy inspirované regionálními
dějinami Karlovarska se zaměřením na genia loci západního
Krušnohoří kolem obce Přebuz.
Je mužem širokého rozhledu
– vystudoval několik vysokých
škol, svébytného humoru, má široké spektrum zájmů. Beseda se
zaměří na jeho vnímání obyvatel
české kotliny, jejich zvyklostí
a specifik. Moderátorem besedy bude Stanislav Burachovič,
jehož první dotaz na pana Kastena dozajista nebude znít: Jak
se Vám líbí v Karlových Varech?
Začátek v 17 hodin.

žáka, malířka model pro obraz
a služebná životního partnera.
Zájemci se brzy dostaví, ale jak
už to bývá vždy ve chvíli, kdy není ta správná inzerentka doma.
Komedie plná vtipných situací
a dialogů s pověstným francouzským šarmem.

Dvojkoncert
Věry Špinarové
a Vaša Patejdla
Věra Špinarová se skupinou
Adama Pavlíka (+ jako host kvartet členů Janáčkovy filharmonie
Ostrava) + Vašo Patejdl se skupinou vystoupí 29. 5. od 20 hodin
v amfiteátru v Lokti.

POEZIE & JAZZ:
Josef Kainar
– Bláznův kabát
Pokračování cyklu Poezie &
Jazz představí českého básníka
Josefa Kainara prostřednictvím
reprezentativního výboru z jeho
poezie, který vyšel pod názvem
Bláznův kabát. Kainar byl nejen básníkem, také textařem,
dramatikem,
překladatelem,
hudebníkem, ilustrátorem, výtvarníkem a novinářem. Pro
básnické dílo Josefa Kainara je
typická ironie, někdy až hraničící s výsměchem. Dalším typickým znakem jeho tvorby je
zpěvnost, možnost spojovat text
s hudbou, hovorový, místy i vulgární jazyk, odpor ke konzervatismu. Snažil se o pravdivost
svých veršů, znázorňoval hrubost světa, zacházel až do skepticismu. Jeho básně obsahují
malé příběhy, které nutí čtenáře
k zamyšlení. Účinkuje Poetická
skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit. 11. 6.,
18 hodin, Galerie Drahomíra,
Karlovy Vary.
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Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
Rozhledna na vrchu Háj
Výhercům, kterými jsou
Vladislav Tománek
z Karlových Varů, Ivana
Vávrová z Chebu
a Klára Dobošová
z Habartova,
gratulujeme. Zasíláme jim
publikace o našem kraji.
Zbytky místa posledního odpočinku nedaleko Mariánských
Lázní ze 17. století, dochovalo
se zde asi 360 barokních a klasicistních žulových náhrobků
z let 1673-1936.
Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 5. 6. 2015
na e-mail:
veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
nebo na poštovní adresu:
Krajský úřad Karlovarského kraje,
Veronika Severová,
Závodní 353/88,
36006 Karlovy Vary
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Výhodný dodavatel plynu a elektřiny
Bez skrytých poplatků a sankcí!
PROGRAM BENEFITŮ s výhodami pro Vás
Servisní tým plynových zařízení v regionu

ČESKÝ
PRÁVNÍK

PŘEDLOŽKA

MLADŠÍ
DOBA
KAMENNÁ

MPZ
NIZOZEMÍ
CHEM.ZN.
POLONIA
SLOVENSKY
TRUPY
8
(SLOVENSKY)

JMÉNO
ZPĚVAČKY
ZEMÁNKOVÉ

PRAŽSKÝ
OBCHODNÍ
DŮM

POHLED
(DĚTSKY)

LÍC
MINCE

Ušetřete
s námi
až 30%
.
nákladů

MĚSTO
V OKRESE
CHEB

NEVELKÁ

DVAKRÁT
SNÍŽENÝ
TÓN

VYSOKÝ
ŠTÍHLÝ
STROM
ČESKÁ
ŘEKA

MRAVY
KNĚZ

AVŠAK
A SICE
SPOJENÉ
NÁRODY
INICIÁLY
HEREČKY
MANDLOVÉ
MAGNETOFONOVÝ
PÁSEK

PRŮHLEDNĚ

ZVĚTŠOVACÍ
SKLO

INDICKÝ
FILM

AMERICKÝ
DŮVĚRNÝ
POZDRAV

CHEM.ZN.
ARZENU
2. DÍL
TAJENKY

VÝSLEDEK
SPORT.
UTKÁNÍ

GERMÁNSKÁ
LITERA

SMUTEK

NADŠENÍ

ZPĚVOHRA

MAJÍCÍ
VELKÉ UŠI
INICIÁLY
HEREČKY
CHYTROVÉ

HON
DIETLOVA
ZDRAVOTNÍ
SESTRA

SPOČÍVATI
NA ŽIDLI

INICIÁLY
FOTBALISTY
PANENKY

TITUL
DOKTORA

KÁVA

OTEC
(KNIŽNĚ)

PATŘÍCÍ
OTOVI

SOUZVUK
TÓNŮ

OSLÍ HLAS

606 939 959 www.kvplyn.cz

NEDALEKO

DÍRY NA
PUNČOŠE

OMÁMENÍ
(ZAST.)

JENOM
(NÁŘ.)

NÁZORY KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ | TIP NA VÝLET

Memorandum o R6 je
na cestě k Angele Merkelové
Markéta
Wernerová,
zastupitelka
Karlovarského
kraje,
ČSSD

V tomto měsíci přijel na pracovní cestu do našeho kraje premiér
Bohuslav Sobotka. Jeho návštěvu
v regionu jsem využila k tomu, abych
mu předala návrh rámcové dohody
mezi Českou republikou a Němec-

kem o napojení rychlostní silnice R6
na evropskou dálniční síť. Toto memorandum vzniklo na základě dlouhodobé potřeby Karlovarského kraje
dokončit rychlostní silnici R6 a napojit ji na německou dálniční síť. Zároveň jsem požádala předsedu vlády,
aby zahájil jednání na nejvyšší úrovni. Propojení R6 a německé dálniční
sítě by bylo zásadním argumentem
pro tlak na dostavbu R6 mezi Karlovými Vary a Prahou a zdůraznilo by
její ekonomický význam.
Bohuslav Sobotka na jednání

STRANA 6, 7

ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY
Tip na výlet:
Věž Hartenštejna slouží jako rozhledna

v Chebu veřejně přislíbil, že zahájí
jednání s kancléřkou Spolkové republiky Německo Angelou Merkelovou a s bavorským předsedou vlády,
Horstem Seehoferem.
I přesto, že je tento proces velice
náročný, tak si velmi cením příslibu
pana předsedy. Je podstatné v tomto
směru začít alespoň vyjednávat. Jen
si dovolím vyjádřit lítost nad tím, že
k tomu dochází až nyní.
K setkání mezi zástupci německé
strany s předsedou české vlády dojde
v rámci Evropského koncilu.

Kogenerační jednotky - úspora
nákladů pobytových sociálních
zařízení v praxi
Miloslav
Čermák,
náměstek
hejtmana
Karlovarského
kraje,
ČSSD

S péčí řádného hospodáře se chová
Karlovarský kraj ke svým organizacím. Jde zejména o oblast úspor provozních nákladů pobytových zařízení
sociálních služeb. V praxi už čtvrtým
rokem úspěšně „pracuje“ v příspěvkové organizaci Sociální služby v Kynšperku nad Ohří kogenerační jednotka (KoJ). Ta šetří této příspěvkové
organizaci až třetinu nákladů ročně
za nenakoupenou elektrickou energii
a dále její zásluhou dostává organizace příspěvek státu na elektřinu,

vyrobenou právě touto KoJ, která je
navíc z větší části v tomto pobytovém
sociálním zařízení přímo spotřebována.
KoJ pracuje na principu standardního spalovacího automobilového motoru, poháněného zemním
plynem, kdy na straně jedné funguje jako běžný plynový kotel určený k vytápění a na straně druhé
i jako výrobce elektrické energie. Jak
již bylo zmíněno, tu si organizace
v převážné míře sama spotřebovává
nebo ji naopak, v případě přebytků,
dodává do energetické sítě. Tím se
podařilo za dosavadní období provozu ušetřit částku převyšující 1,4 mil.
korun.
Přes velkou snahu vedení kraje
a jeho několika žádostí i dopisů na
vedení rozvodné společnosti během

posledních čtyř let od zprovoznění
zmíněné KoJ v Kynšperku nebylo
možné připojit další uvažované KoJ
v sociálních zařízeních do rozvodné
sítě.
Až nyní, díky spolupráci s odborníky, se po souhlasném stanovisku
správce rozvodné sítě podaří uskutečnit stejnou akci v dalších sedmi zařízeních sociálních služeb, zřizovaných
Karlovarským krajem. Ušetří se tím
nemalé finanční prostředky, které
mohou být použity na další rozvoj,
případně udržení kvality péče v době,
kdy stárnutí populace klade stále
vyšší nároky na financování sociálních služeb i na zajištění její kvality.
V současné době se rozběhne projektová příprava a od podzimu začnou
být realizovány jednotlivé kogenerační jednotky.

Vedení kraje bez KSČM
Jiří Kotek,
zastupitel
Karlovarského
kraje,
ALTERNATIVA

Na začátku tohoto volebního
období (2012) ustavila ČSSD
a KSČM koalici a do funkce náměstka s garancí pro školství dosadila bývalého politruka V. Sloupa.
Asi to bylo onou pověstnou kapkou,
která spustila protesty zastupitelů
i veřejnosti. Svojí roli sehrálo to, že
se tak stalo ve více krajích v republice a také celostátní média se tím
více zabývala.
Protože problém přetrvávajícího
komunismu ve společnosti pokládáme za principiální, protestujeme
proti němu konzistentně řadu let.
Prakticky na každém jednání zastupitelstva předkládali zastupitelé
ALTERNATIVY argumenty proti
komunistům a proti jejich setrvávání ve vedení kraje a dávali návrhy na
odvolání politruka Sloupa z funkce.
Nad toto krajské zastupitelské
prostředí uspořádali nebo se podíleli
na pořádání několika společenských
aktivit, veřejně protestujících proti
politrukovi a účasti KSČM ve vedení

kraje. Podpořili iniciativy chebských
studentů a pomohli s peticí proti politrukovi ve funkci, kde se shromáždilo přes 1.200 podpisů. Podpořili
demonstraci pedagogů a studentů.
Některé ALTERNATIVNÍ iniciativy přesáhli do celorepublikových
struktur - Karlovarští se podíleli na
vytvoření společné platformy „PROTI KSČM VE VEDENÍ KRAJŮ“,
iniciovali průběžnou demonstraci
„Palachova týdne“ v krajských městech, kde se komunisté dostali do
vedení krajů (Zlínský, Budějovický,
Ústecký, Karlovarský), spoluúčastnili se a organizovali štafetu v našem kraji při jednodenní řetězové
hladovce proti komunistům. Tu
rozjeli jihočeští studenti a následně se do ní zapojili stovky občanů,
umělců a známých osobností –
tato hladovka probíhá v ČR stále.
Byly založeny internetové stránky
i Facebookový profil, na kterých jsou
průběžné informace o regionálních
i republikových aktivitách, historické připomínky a zajímavé příspěvky
k tomuto tématu.
Na jednání Karlovarského krajského zastupitelstva, které se konalo 12. února 2015, předložila
ALTERNATIVA poslední návrh
na odvolání politruka Sloupa. 65
% zastupitelů návrh podpořilo
a dalo jednoznačný signál, že koalice ČSSD a KSČM v Karlovarském

PARTNER VAŠEHO ROZVOJE!

Připravili jsme pro podnikatele a širokou veřejnost
několik zajímavých seminářů na květen - červen 2015:

POUŽÍVEJTE EFEKTIVNĚ FIREMNÍ FINANCE
Datum a místo konání: 4. 6. 2015 od 9:30 do 12:30 hod, Papírna unipap plus, s.r.o.,
Sv. Čecha 1, Cheb
Cena: ZDARMA pro všechny účastníky
PREVENCE VZNIKU STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ
Datum a místo konání: 9. 6. 2015 od 9:00 do 14:00, KHK KK Sokolov, Boženy Němcové
2042, Sokolov
Cena: pro členy KHK KK 800 Kč bez DPH (968,- vč. DPH), ostatní 1 000 Kč bez DPH (1
210,- vč. DPH)
CELNÍ PROBLEMATIKA V NÁVAZNOSTI NA MOŽNÉ ÚSPORY A RIZIKA
Datum a místo konání: 18. 6. 2015 od 9:00 do 12:30, (místo bude upřesněno)
Cena: Pro členy KHK KK 200,- Kč (242,- vč. DPH), ostatní 500,- Kč (605,- vč. DPH)
PRACOVNÍ PRÁVO A JEHO VYUŽITÍ V PRAXI
Datum a místo konání: 19. 6. 2015 od 10:00 do 13:00, Karlovy Vary (místo bude
upřesněno)
Cena: Pro členy KHK KK 500,- Kč (605,- vč. DPH), ostatní 800,- Kč (968,- vč. DPH)
EXCEL 2010 PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ
Datum a místo konání: 25. - 26. 6. 2015 od 8:30 do 14:30, ISŠTE Sokolov, Jednoty
1620, Sokolov
Cena: Pro členy KHK KK 1 500,- Kč (1 815,- vč. DPH), ostatní 2 000,- Kč (2 420,- Kč vč. DPH)
www.khkkk.cz

tel.: 354 426 140

e-mail: info@khkkk.cz

Jsme i na facebooku!

kraji skončila.
V následném období vydala ALTERNATIVA veřejné prohlášení,
že podpoří vznik demokratické koalice pro vedení kraje bez KSČM.
Proto také vstoupila aktivně do
vyjednávání, a přestože měl primátor P. Kulhánek a jeho bližší
političtí partneři osobní problémy
s nominací zástupce ALTERNATIVY do koalice, podpořila ALTERNATIVA vznik koalice i bez své
účasti v ní.
Nová koalice složená z ČSSD,
ODS, HHRM a TOP/STAN byla
ustavena na březnovém zasedání zastupitelstva. Alternativa
a KSČM zůstaly v opozici.
Oceňuji, že nově bylo změněno zastoupení v komisích a výborech tak,
že nyní mají všechny strany v zastupitelstvu svá zastoupení ve všech
těchto orgánech. Stejně tak nám
bylo umožněno delegovat zástupce do dozorčích orgánů některých
obchodních společností – Krajské
nemocnice a Krajské správy a údržby silnic. O takto liberálním a demokratickém přístupu si mohou
nechat zdát v zastupitelstvech Karlových Varů, Chebu ale i v dalších
městech.
Naproti tomu prvním šrámem na
štítu nového vedení kraje je, že dva
radní se dostali do vyšetřování policejních orgánů.

Z Hartenštejna se dochovaly jen základy a Karlovarská věž, kterou se podařilo nedávno zrekonstruovat. Nyní slouží
od dubna do září jako rozhledna, z níž je za dobrého počasí skvostný výhled na Doupovské hory, Tepelskou pahorkatinu a Slavkovský les. Klíče od věže se dají půjčit oproti záloze 200 korun v infocentru města Bochov nebo
v bochovské restauraci Radniční sklípek. K nepřehlédnutelné zřícenině dojdou návštěvníci bez potíží pěšky pěknou
procházkou z náměstí po červené trase dlouhé asi 1,5 kilometru. Zřícenina hradu Hartenštejn na Zámeckém vrchu
nedaleko Bochova je cenná především jako ukázka vynikajícího dělostřeleckého obranného systému. Hrad byl založen v 15. století a od samého počátku sloužil spíše jako opěrný vojenský bod nežli panské sídlo.
Více informací o zajímavostech v okolí Hartenštejna nebo o možnostech ubytování najdete na portálu cestovního
ruchu Karlovarského kraje Živý kraj: www.zivykraj.cz
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Ostrovská teplárenská oceněna „Kříšťálovým komínem“
Prestižní cenu „Křišťálový komín“ za Projekt
roku 2014 získala Ostrovská teplárenská, a.s.
na celostátní konferenci
Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králové.
Cena byla společnosti
udělena za projekt výměny primárních parovodů za horkovody
v Ostrově, realizovaný
v rámci akce Teplofikace 3.2.etapa. Jednalo se
o stavbu, která v Ostrově proběhla od jara
do podzimu 2014. V
rámci akce bylo ve
městě vyměněno 1,2
km primárních parních rozvodů v Lidické
ulici a jejím okolí za

moderní předizolované
horkovodní, a dále bylo
kompletně zrekonstruováno 5 výměníkových
stanic. Přestavba rozvodů je pokračováním
postupného přechodu
zásobování města teplem z páry na horkou
vodu, který probíhá
od r. 2000 a bude dokončena na podzim r. 2015.

Dle Ing. Radka Havlana,
statutárního ředitele OT,
a.s. je získání „teplárenského“ Oscara zejména
oceněním práce celého
týmu pracovníků, kteří
se na přípravě a realizaci projektu podíleli
a potvrzením správnosti
trendu vývoje Ostrovské
teplárenské, a.s., který
klade důraz na vysokou
efektivitu zásobování
teplem a také na šetrnost k životnímu prostředí. Projekt byl částečně spolufinancován
s použitím dotace EU.
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Stavba jihovýchodního obchvatu
města Chebu úspěšně pokračuje

Jihovýchodní obchvat Chebu by
měl na podzim letošního roku začít
sloužit řidičům. Díky tomu se zklidní doprava ve městě a nová trasa by
z centra měla odvést až 5 tisíc vozů
denně, z toho 450 kamionů. Během
dnešního kontrolního dne stavby
to uvedl náměstek hejtmana Ja-

kub Pánik (na snímku s hejtmanem
Martinem Havlem).
Stavbu obchvatu připravil Karlovarský kraj a získal na ni dotaci
z ROP Severozápad. Celkové náklady projektu by měly dosáhnout
asi 392,6 milionu korun. „V současné době jsou provedeny stavební

PROJEKT „SPOLEČNÁ CESTA“
Svazek obcí Mariánskolázeňsko a obec Neualbenreuth (Bavorsko)
získali finanční podporu EU pro společný přeshraniční projekt.
V rámci projektu se budují v obcích Svazku a v obci Neualbenreuth
odpočinková místa, k jejichž návštěvě Vás můžeme pozvat v létě
letošního roku. Zároveň probíhají práce na společné strategii
rozvoje příhraničí obou zemí. Projekt č. 372 je financovaný z programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko 2007 – 2013.
Bližší informace najdete na www.marianskolazensko.org

práce za 192 milionů korun, což
je zhruba 50 procent finančního
objemu celé akce. Daří se dodržet
harmonogram stavby, takže počítáme s ukončením stavebních prací
31. srpna, kompletně bude projekt ukončen v listopadu. Průjezd
Chebem tak bude mnohem bez-

pečnější a zlepší se i hluková zátěž
a kvalita ovzduší,“ vysvětlil Jakub
Pánik.
V listopadu 2014 byly dokončeny a uvedeny do předčasného
užívání okružní křižovatka Svatý
Kříž a okružní křižovatka Háje,
aby byl provoz na stávající silniční
síti ovlivněn stavbou co nejméně.
V uvedeném období také probíhaly
stavební práce na mostních objektech. V následujících týdnech bude
na mostech zhotovena hydroizolace a položeny vozovkové vrstvy.
Dokončí se úprava křižovatky na
Podhrad a navazující sjezdy na
sousední pozemky. „Město Cheb
zainvestuje zbudování chodníků a osazení veřejného osvětlení,
a to především v obci Svatý Kříž
a v místě nové křižovatky na Podhrad. Práci jsme možná stavebníkům trochu zkomplikovali protihlukovou vyhláškou, ale pokud
vím, snaží se tomu stavební ruch
přizpůsobit,“ dodal starosta Chebu
Petr Navrátil.
Jihovýchodní obchvat Chebu má
délku 3,4 km. Akce se realizuje převážně v nové trase bez nutnosti dopravních uzavírek, pouze v místech
napojení stavby obchvatu na silnice
dochází k částečnému omezení dopravy.
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POZVÁNKA
Den Cyklostezky Ohře

Přijeďte si pro odměny
Hejtman Karlovarského kraje Martin Havel srdečně zve v sobotu 13. června 2015 všechny velké i malé příznivce
cyklistiky na „Den Cyklostezky Ohře“, který Karlovarský kraj pořádá u příležitosti otevření nového úseku stezky od
Svatošských skal k Doubskému mostu a v rámci oslav výročí 15 let od založení krajů.
Zapojit se mohou cykloturisté, ale také rodiny s dětmi. Na internetových stránkách Karlovarského kraje se jednoduše
zaregistruje každý účastník. Po registraci si dva dny před konáním akce vyzvedne v jednom z pěti informačních
center (Cheb, Kynšperk nad Ohří, Sokolov, Loket, Karlovy Vary) identifikační pásku. Po příjezdu k areálu Svatošky
dětský ráj (Svatošské skály) dostane každý velký i malý účastník akce v „promostanu“ Karlovarského kraje odměnu
– trička, kšiltovky pro děti, cestovní hrnečky, pití od Korunní a jogurtové nápoje Hollandia. V dětském ráji bude navíc
pro děti trampolína zdarma.
Ceny se budou v „promostanu“ Karlovarského kraje u Svatošských skal vydávat pro zaregistrované účastníky od
11.00 – 16:00.
ADRESY INFOCENTER:
Turistické infocentrum Cheb, Jateční 476/2, 350 02 Cheb
Městské informační centrum Kynšperk nad Ohří, Maxima Gorkého 1, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Informační centrum Loket, Kostelní 15/4, 357 33 Loket
Sokolovské infocentrum, Městský dům kultury Sokolov, 5. května 655, 356 01 Sokolov
Infocentrum města Karlovy Vary, T.G. Masaryka 53, 360 01 Karlovy Vary
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Volejbalisté Karlovarska
vybojovali v extralize bronz
Zástupci Volejbalového klubu
ČEZ Karlovarsko se na krajském
úřadě setkali s hejtmanem Karlovarského kraje Martinem Havlem.
Symbolicky mu předali bronzovou
medaili za 3. místo v extraligové sezóně 2014/2015 a dres podepsaný
hráči. Poděkovali tak za podporu
kraje, díky níž byl nováček extraligy
v soutěži mimořádně úspěšný.
Podle předsedy klubu Jakuba
Novotného se daří nejen extraligovému „áčku“. Junioři zvítězili v 1.
lize, malí volejbalisté se zúčastnili
všech mládežnických soutěží od
barevného minivolejbalu až po klání starších žáků. „Karlovarský kraj
svou podporu směřuje výhradně na
práci volejbalového klubu s dětmi,
v letošním roce vyčlenil 750 tisíc
korun,“ zdůraznil hejtman Havel.
První sezona a hned medaile! Tým
VK ČEZ Karlovarsko jako nováček
trápil soupeře od začátku extraligového ročníku a vysokou výkonnost
udržel až do úspěšné série o bronz.
V závěrečném vystoupení sezony
vyhrál ve Zlíně 3:1 a stejným po-

měrem ovládl celou sérii. „S jídlem
roste chuť a každý už teď od nás medaili očekával,“ uvedl hlavní trenér
Petr Brom.
Volejbalisté Karlovarska přehráli
Zlín v rozhodujícím utkání zejména
v ofenzívě. V dresu hostů se blýskl
smečař Mathias Loftesnes, nejproduktivnější hráč zápasu, v útoku
se dařilo i oběma blokařům. „Především jsme ale uspěli jako tým,“
upozornil kouč Brom a připomněl
předchozí prohrané utkání ve Zlíně. „To jsem hráčům zdůraznil, aby
se nestalo, že jako v úterý bude hrát
každý na svoje triko.“
Historicky první extraligovou
sezonu odehrál VK ČEZ Karlovarsko s celkovou bilancí třiadvaceti
výher a dvanácti porážek. V play
off uhájil třetí místo z dlouhodobé
části. „Byla to pro nás neuvěřitelná
sezona, jízda horskou dráhou,“ přirovnal předseda klubu Jakub Novotný. „Před rokem touhle dobou
jsme ještě ani nevěděli, zda v extralize mužů budeme, a nyní máme
na krku bronzové medaile. Je to

pro nás všechny obrovský úspěch
a zadostiučinění za práci, která se
vykonala.“
VK ČEZ Karlovarsko musel před
sezonou sestavit extraligový tým
„od nuly“. Za bronzovým úspěchem stojí osm domácích a čtyři zahraniční hráči. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tomto skvělém
výsledku podíleli, od hráčů, realizačního týmu, manažera Honzy Meruny přes všechny partnery
a sponzory až k fantastickým divákům u nás v hale,“ vypočítal šéf
klubu Novotný. „Pokud mám jmenovat jednoho člověka, bez kterého
by se to nepovedlo, tak bych bez váhání řekl: Josef Novotný, můj otec.
Bez něho by tento klub ani tento
úspěch zcela určitě nebyly.“
Vedle extraligového bronzu uspěl
VK ČEZ Karlovarsko i v Českém
poháru. Ve druhé nejhodnotnější
domácí soutěži vyřadil úřadujícího
mistra České Budějovice a prošel až
do semifinále.

Hned první sezona v extraligové soutěži přinesla týmu VK ČEZ Karlovarsko odměnu v podobě bronzových medailí.
Radost z nečekaného úspěchu byla nelíčená.
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