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M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E

Hejtmanka probrala s prezidentem
vše, co pálí lidi na západě země 

Na počátku března zamířil na 
svou 4. návštěvu Karlovarského 
kraje prezident republiky Miloš 
Zeman. Společně s hejtmankou 
Janou Vildumetzovou se setkali 
s krajskými zastupiteli, se sta-
rosty, diskutovali se senátory, 
poslanci, osobnostmi z oblasti 
kultury, sportu nebo podnikání. 
Především ale hovořili s občany 
jednotlivých měst, kteří je vítali 
na zaplněných náměstích v Os-
trově, Horním Slavkově, Soko-
lově nebo v Krásné. Prezident 
nevynechal příležitost k diskusi 
se studenty, tentokrát Gymná-
zia a obchodní akademie v Ma-
riánských Lázních, zavítal do 
Slévárny Heunisch v Krásné či 
karlovarské likérky Jan Becher.

„Během návštěvy pana preziden-
ta jsme řešili témata krajská i celo-
republiková. Mluvili jsme o dostav-
bě D6, kde se v letošním roce chys-
tá stavba tří úseků, přičemž nejdál 
je v přípravě obchvat Lubence. Po-
žádala jsem pana prezidenta, aby 
se při svém plánovaném setkání 
s ministrem dopravy zmínil o tom, 
že počítáme s dodržením termínu 
dokončení celé dostavby D6, který 
Ředitelství silnic a dálnic stanovilo 
na rok 2025. Hovořili jsme samo-
zřejmě i o nutném rozvoji průmys-
lových zón, které je třeba podporo-
vat nejen v Chebu nebo v Ostrově, 
ale i v Sokolově, kde je nejvyšší 
nezaměstnanost. My všichni víme, 
že se schválil vládní materiál o stát-
ní podpoře pro chebskou zónu 
a shodli jsme se, že podobně pod-
porovaná by měla být právě i prů-
myslová plocha v Sokolově,“ uved-
la hejtmanka Jana Vildumetzová na 
tiskové konferenci v závěru návště-
vy prezidenta.

Prezident se také zajímal, jak po-
kračuje obnova památek a kriticky 
se vyjádřil na adresu města Karlovy 
Vary, protože budova Císařských 
lázní, jejichž obnova se plánuje od 
roku 2008, ještě není opravena. 
Hejtmanka připomněla dokument 
s přehledem nejvíce zdevasto-
vaných památek v krajích, který 
prezident dostal od Národního pa-

mátkového ústavu. „Zavázala jsem 
se, že až prezident přijede na další 
návštěvu, některé objekty už v pře-
hledu nebudou, protože se je podaří 
opravit,“ vysvětlila.

Hovořilo se také o obci Prameny, 
která je dlouhodobě nejzadluženěj-
ší obcí v republice. Miloš Zeman 
předal Janě Vildumetzové písemný 
příslib ruského investora, že v Pra-
menech bude společnost investovat 
21 milionů korun v rámci projektu 

stáčírny minerálních vod. „Sama 
jsem také jednala na ministerstvu 
financí o pohledávce, kterou má 
obec u Státního pozemkového 
úřadu a Pramenům by měly být 
odpuštěny úroky a penále ve výši 
21 milionů korun. Paní starostka 
musí v současné chvíli předložit 
kompletní seznam pohledávek, aby 
ministerstvo financí, které to má 
v kompetenci, mohlo rozhodnout 
o bezúročné dlouhodobé půjčce do 

50 milionů korun. Tím by se Prame-
ny zbavily pověsti nejzadluženější 
obce republiky, z čehož bych měla 
samozřejmě velikou radost. Dále 
jsem na krajském úřadě vyčlenila 
jednoho člověka právního vzdělání, 
který se bude této problematice na 
plný úvazek věnovat,“ dodala hejt-
manka. Společně probrali také stav 
hospicové péče v kraji a pokračující 
výstavbu hospice v Nejdku, ale do-
šlo i na celostátní problémy s na-

vyšováním platu zdravotníků nebo 
policistů, na téma inkluze a integra-
ce dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami.

Hejtmanka ocenila, že se během 
všech setkání s prezidentem lidé ži-
vě zajímali o jeho názory, či o to, zda 
opět bude kandidovat na pozici hla-
vy státu. Miloš Zeman na všechny 
dotazy podle jejích slov vždy odbor-
ně, bystře a pohotově odpověděl.
� (KÚ)
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Sáňky    Netradiční dar dostal prezident Miloš Zeman hned po zahájení své návštěvy Karlovarského kraje od hejtmanky Jany Vildumetzové.  Foto: KÚ

Horskými partiemi Karlovarského kraje by v budoucnu 
měla vést více než stokilometrová Krušnohorská cyklistická 
magistrála.

 více na straně 4

V horách po cyklistické magistrále 
Obnova přeshraničního spojení z města Plesná do 
německého Bad Brambachu začíná. Hotovo by mělo být 31. 
října 2018.

 více na straně 3

Z Plesné do Německa po novém

ZPRÁVY Z KRAJE 
V Bochově řeší R6
Plánovanou křižovatku chtějí 
zastupitelé přemístit
O projektu opravy silnice z Bo-
chova do Kozlova, o převodu 
budovy nádraží do majetku měs-
ta nebo o přemístění plánované 
křižovatky na D6, aby se město 
v budoucnu vyhnulo sílícímu 
provozu, diskutovali bochovští 
zastupitelé s hejtmankou Janou 
Vildumetzovou během její pra-
covní návštěvy města. „Dlou-
hodobě usilujeme o přemístění 
křižovatky tak, aby se obec ne-
vystavila nadměrnému provozu 
přes intravilán. Původní posu-
dek vlivu na životní prostředí teď 
už stejně neplatí, kvůli zpoždění 
stavby bude nutné nové stano-
visko, nevidíme tedy důvod, proč 
by nebylo možné křižovatku pře-
sunout,“ vysvětlil hejtmance sta-
rosta Miroslav Egert.  (KÚ)  

Vintířov představil novinky
Třída v podkroví byla pro 
hejtmanku zážitkem
Na své další cestě po regionu za-
mířila hejtmanka Jana Vildume-
tzová do Vintířova. Obec, která 
má dnes přes tisíc obyvatel, se 
pochlubila zbrusu novou hasič-
skou cisternou, skvěle vybave-
nou školou i nově opraveným 
sportovním centrem a knihov-
nou. „Jsem z Vintířova nadšená, 
první třída v podkroví základní 
školy je pro mě nezapomenutel-
ný zážitek. Kdybych měla malé 
dítě, tak tohle je přesně ta škola, 
kam bych ho chtěla dát. Smekám 
před prací pana starosty a vedení 
obce,“ ocenila hejtmanka práci 
starosty Jiřího Ošeckého a dal-
ších zastupitelů.  (KÚ)  

Návštěva z Thajska
Velvyslanec hovořil 
o navázání užší spolupráce
Velvyslanec Thajského králov-
ství v České republice Narong 
Sasitorn zavítal na pracovní ná-
vštěvu do našeho regionu. Na 
krajském úřadě jej přivítala hejt-
manka Karlovarského kraje Jana 
Vildumetzová. Během setkání, 
které se neslo v přátelském du-
chu, spolu hovořili o navázání 
užší spolupráce. Každoročně 
přijede do České republiky na 
50 tisíc turistů z Thajska. Kromě 
toho, že nejčastěji míří do Prahy, 
nevynechávají ani návštěvu Kar-
lových Varů.  (KÚ)  

První dáma si prohlédla náš kraj
CHEB   V březnu přijel na třídenní 
návštěvu regionu prezident republi-
ky Miloš Zeman spolu se svou ženou 
Ivanou Zemanovou. Pro první dámu 
byl připraven separátní program, 
který jí zavedl na spoustu zajíma-
vých míst. Na cestě jí doprovázela 
náměstkyně hejtmanky Karlovar-
ského kraje Daniela Seifertová. 
„Bylo mi velkou ctí, že jsem mohla 
dělat doprovod takto významné ná-
vštěvě. Musím říct, že první dáma 
je velice příjemná žena, která se 
intenzivně zajímala o dění v našem 

regionu. Věřím, že se jí u nás líbilo 
a že odjížděla se samými pěknými 
zážitky,“ uvedla Daniela Seifertová.
Jejich první kroky vedly do Domo-
va pro seniory Spáleniště v Chebu. 
Společně navštívily prostory rehabi-
litace a nahlídly do pokojů pro klien-
ty. Jednomu z nich se dokonce splnil 
životní sen, a to setkat se osobně 
s první dámou. Další zastávkou by-
la společnost Playmobil CZ, jež se 
zabývá výrobou plastových hraček. 
Delegace také zavítala přímo do 
Chebu. V samotném historickém 

centru města si prohlédla jeho do-
minantu – Špalíček. Nevynechala 
ani návštěvu Chebského hradu, 
který se nyní pyšní titulem národní 
kulturní památka.
Druhý den začal prohlídkou Inter-
aktivní galerie Becherova vila v Kar-
lových Varech, kde si první dáma vy-
slechla zajímavý příběh o slavné ro-
dině Becherů. Poté pokračovala do 
Sklářského muzea Moser, ve kterém 
obdivovala umění starých mistrů. 
Návštěvu zakončila opět v Chebu, 
a sice v Retromuzeu.  (KÚ)

S první dámou v Chebu   Společnost Ivaně Zemanové dělají náměstkyně hejtman-
ky Daniela Seifertová (vlevo) a Tomáš Dostál, kastelán Chebského hradu. Foto: KÚ
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NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE
nebo přijďte 5. dubna osobně
Není vám lhostejné dění ve vaší obci či městě a chcete se o své zku-
šenosti, názory či nápady podělit a přispět tak ke zlepšení života 
kolem nás? Přesně pro vás je připravený Den s hejtmankou. Na 
Krajském úřadě Karlovarského kraje se koná pravidelně vždy první 
středu v měsíci, hejtmanka Jana Vildumetzová bude lidem z Karlo-
varského kraje k dispozici 5. dubna od 14 do 17 hodin. Stačí si jen 
trochu počkat, až na vás vyjde řada a máte slovo. Nemůžete přijít? 
Zkuste to písemně. Kromě již zavedeného Dne s hejtmankou je pro 
všechny zájemce k dispozici i další možnost společné komunikace. 
Každý občan prostřednictvím krajských internetových stránek mů-
že odeslat svou otázku, na kterou hejtmanka v krátkém čase odpoví. 
Dotazy lze zasílat také e-mailem. „Vyzývám všechny občany z naše-
ho kraje, kteří se nemohou zúčastnit osobně našich setkání, nebo 
potřebují okamžitou radu či pomoc, ať mi napíší, co mají na srdci, 
co chtějí změnit, Mohou mě tak upozornit na věci, které je třeba 
zkontrolovat a napravit. Jedině společně, vzájemnou komunikací 
a spoluprací dáme spoustu věcí do pořádku,“ vysvětluje hejtmanka. 
Internetový formulář pro pokládání dotazů najdou lidé na úvod-
ní straně krajského informačního portálu www.kr-karlovarsky.cz 
v rubrice NAPIŠTE SVÉ HEJTMANCE. Pro spojení e-mailem je 
k dispozici adresa hejtmanka@kr-karlovarsky.cz. (KÚ)

NEPROPÁSNĚTE 
Pozor na končící platnost 
řidičských průkazů
Motoristy čeká v letošním ro-
ce výměna řidičských průkazů. 
Důvodem je uplynutí desetileté 
doby platnosti dokladu. Nejvíce 
jich přestane platit v březnu, říj-
nu a listopadu. Řidiči by proto 
neměli s jejich výměnou otálet. 
Pokud o výměnu nepožádají 
včas, hrozí jim při kontrole na 
místě pokuta ve výši až 2 tisíce 
korun, v případě správního ří-
zení až 2 500 korun. K vydání 
nového řidičského průkazu stačí 
přijít s platným průkazem to-
tožnosti na příslušný úřad obce 
s rozšířenou působností (podle 
místa trvalého bydliště řidiče) 
a donést jednu průkazovou fo-
tografii a současný řidičský prů-
kaz. Výměna dokladu nepodléhá 
správnímu poplatku. Zákonná 
lhůta pro výrobu řidičského prů-
kazu je 20 dnů ode dne podání 
žádosti. V případě výměny řidič-
ského průkazu je možné požádat 
i o zrychlené vyřízení. Správní 
poplatek pak činí 500 korun 
a doklad je vyroben do 5 pracov-
ních dnů. Na řadě úřadů obcí 
s rozšířenou působností navíc 
můžete využít možnosti elektro-
nické objednávky návštěv.  (KÚ)

Internetem bezpečně
Karlovarský kraj ve spolupráci 
s Krajskou knihovnou Karlo-
vy Vary pořádá ve dnech 20. až 
21. dubna v prostorách krajské 
knihovny odbornou konferenci 
na téma „Internetem bezpečně“.  
Cílem konference je rozšíření 
spolupráce odborníků bezpeč-
nostních složek, specialistů 
z oblasti prevence a vzdělává-
ní, zástupců pedagogické sféry 
a sociálně právních ochrany 
dětí, zejména v otázkách řešení 
patologických jevů ve světě in-
formačních a komunikačních 
technologií. Přednášet budou 
kvalifikovaní a uznávaní odbor-
níci zabývající se bezpečností na 
internetu. Konference je určena 
jak pro odbornou veřejnost zabý-
vající se řešením rizikových jevů 
a chování ve světě informačních 
a komunikačních technologií, 
tak i pro laickou veřejnost. 20. 
dubna bude dopolední blok 
věnovaný odborné veřejnosti, 
odpolední blok je určený pro 
laickou veřejnost a svými tématy 
osloví zejména rodiče dětí, kdy se 
zaměří na bezpečný pohyb dětí 
v online prostředí. O den později 
21. dubna budou přednášky za-
měřené na zvyšování odbornosti 
v oblasti vyšetřování a prevence, 
zejména Policie ČR a městských 
policií v kraji.  (KÚ)

Soutěž Stavby Karlovarského 
kraje vstupuje do 17. ročníku
V rámci Dnů stavitelství a ar-
chitektury Karlovarského kraje 
2017 proběhne soutěž o nejlepší 
stavby a projekty v regionu. Zá-
štitu nad akcí Regionálního sta-
vebního sdružení Karlovy Vary 
převzala hejtmanka Jana Vildu-
metzová a karlovarský primátor 
Petr Kulhánek. Během šestnácti 
ročníků se v soutěži předtavilo 
445 staveb včetně projektů. „Na-
ší snahou je, aby se veřejnost se-
známila s tím, jak je na tom sta-
vebnictví v Karlovarském kraji, 
které nové stavby zde vznikly 
a které se připravují,“ uvedla 
Anna Vlášková, manažerka Re-
gionálního stavebního sdružení. 
Zájemci o účast v soutěži mohou 
přihlašovat nejenom stavby, kte-
ré byly zkolaudovány a uvedeny 
do provozu v období od 1. ledna 
2016 do 20. dubna 2017, ale také 
projekty staveb, architektonické 
a urbanistické studie připravo-
vané k realizaci během uplynu-
lých pěti let. Přihlašovatelem 
stavby může být investor, archi-
tekt, projektant zhotovitel nebo 
její majitel. Informace k soutěži 
včetně přihlášky a podmínek 
soutěže jsou zveřejněny na inter-
netových stránkách Stavby Kar-
lovarska. Hlasování bude probí-
hat od 15. května do 9. června, 
na stejném webu se hlasuje i pro 
zachráněné památky regionu. 
   (KÚ)

KARLOVY VARY   Na krajském 
úřadě se uskutečnilo 28. zasedání 
Předsednictva Rady hospodářské 
a sociální dohody Karlovarského 
kraje. Na jednání se diskutovalo 
o strategii hospodářské restruk-
turalizace, zvýšení mezd řidičům 
autobusů či o dostavbě dálnice 
D6.
Představitelé zaměstnavatelů 
a zaměstnanců poprvé zasedli 
k jednání krajské tripartity s no-
vým vedením Karlovarského kra-
je, který zastupovala hejtmanka 
Jana Vildumetzová a její náměs-
tek Martin Hurajčík. Společně 
probrali aktuální témata, která 
náš kraj trápí. Debatovalo se 
o navýšení mezd řidičům veřejné 
autobusové dopravy, ke kterému 
mělo dojít od ledna letošního ro-
ku. Hejtmanka přítomné ujistila, 
že růst platů kraj jednoznačně 
podporuje a že o této záležitosti 
jednala také se zástupci odborů. 
„Karlovarský kraj může uzavřít 
dodatky smluv s dopravci, ale je 
nezbytné dohlédnout na to, aby 
peníze šly skutečně řidičům. Kraj-

ští zastupitelé na svém únorovém 
jednání schválili uvolnění přibliž-
ně 15 milionů korun,“ uvedla.
Na jednání představila zástup-
kyně zmocněnce vlády pro Mo-
ravskoslezský, Ústecký a Karlo-
varský kraj Gabriela Nekolová 
Strategický rámec hospodářské 
restrukturalizace. Materiál Mi-
nisterstva pro místní rozvoj je 
v současnosti ve fázi přípravy 
Akčního plánu, který by měl být 
vládě předložen na konci května. 
Zástupci kraje, odborů a zaměst-
navatelů byli seznámeni s jednot-
livými pilíři dokumentu, mezi něž 
patří například výzkum a vývoj, 
infrastruktura a veřejná správa 
nebo lidské zdroje. Tato systémo-
vá opatření pak budou vyplněna 
konkrétními projekty. Krajská 
tripartita se shodla na tom, že 
pro Karlovarský kraj je momen-
tálně zásadní prosadit vznik bal-
neologického ústavu a dostavba 
dálnice D6. K těmto záležitostem 
předloží do Akčního plánu již 
konkrétní návrhy řešení. 
 (KÚ)

V Karlových Varech 
jednala krajská tripartita

Kraj převzal do správy Císařské lázně
Zastupitelé Karlovarského kraje 

schválili převzetí práv a závazků 
ze zrušeného zájmového sdružení 
právnických osob, které v uplynu-
lých letech spravovalo Císařské 
lázně. Hlavní snahou kraje i nadále 
zůstává zahájit kompletní obnovu 
doposud chátrající národní kulturní 
památky.  

Zájmové sdružení bylo založeno 
Karlovarským krajem a městem 
Karlovy Vary v roce 2009. Za dobu 
jeho existence se mu bohužel nepo-
dařilo získat potřebné finanční pro-
středky na opravu historické budovy. 
Karlovarský kraj proto k poslední-
mu prosinci minulého roku ukončil 
členství v zájmovém sdružení a nyní 
se stal jeho právním nástupcem.

„Vedení Karlovarského kraje si již 
bylo památku prohlédnout a nyní 
se chce podrobně seznámit se všemi 
dokumenty a se samotným projek-
tem rekonstrukce. Dle našich infor-
mací je na předělaný projekt vydáno 

pravomocné stavební povolení, tak-
že budeme muset zhodnotit všech-
ny varianty. Rovněž budeme chtít 
hovořit s občany o účelném využití 
budovy,“ uvedla hejtmanka Karlo-
varského kraje Jana Vildumetzová.

Karlovarský kraj chce mít jasně 
dané financování projektu i jeho 
ekonomické dopady. „Před několika 
týdny jsme obdrželi zprávu, že Ev-
ropská komise je ochotna podpořit 
obnovu národních kulturních pamá-

tek celou finanční částkou, ale pouze 
za předpokladu, že účel budovy bude 
splňovat kulturní vyžití. Vzhledem 
k tomu, že v současném projektu 
jsou naplánovány apartmány a je 
spíše zaměřen na aktivity cestovního 
ruchu, znamenalo by to návrat k pů-
vodnímu projektu, který vznikl před 
několika lety. Hovoří se i o možnosti 
umístění základní umělecké školy,“ 
doplnila hejtmanka. 

 (KÚ)

Dalším kolem pokračovalo jed-
nání vedení kraje se zdravotními 
sestrami karlovarské a krajské 
nemocnice o navyšování mezd 
a o řešení personálních problémů 
na jednotlivých odděleních. Zdra-
votníci nadále požadují více peněz 
a benefity pro sestry i další nelé-
kařský personál.

„Dobře si uvědomujeme, že 
situace ohledně mezd pro zdra-
votníky není dobrá, vláda svým 
nařízením sice rozhodla o navý-
šení platů středního zdravotnic-
kého personálu o 10 procent, ale 
na regionální nemocnice se při 
tom nemyslelo. Proto jsme opět 
společně jednali a na závěr jsem 
nabídla, že kromě navýšení mezd 
o 10 procent od prvního března 
a částky 10 milionů z krajského 
rozpočtu, kterou schválilo krajské 
zastupitelstvo, budu předkládat 
vedení kraje návrh využít přeby-
tek z rozpočtu za rok 2016 na další 
navýšení mezd sester v naší Kar-
lovarské krajské nemocnici. Má-

me signály, že za rok 2016 by měl 
být přebytek a jeho přerozdělení 
bude schvalovat zastupitelstvo 
na svém zasedání v dubnu. Šlo 
by zřejmě o stejnou částku jako 
v únoru, tedy 10 milionů korun. 
Z naší strany je maximální snaha 
pomoci stav v nemocnicích řešit,“ 
uvedla hejtmanka Karlovarského 
kraje Jana Vildumetzová.

Zdravotníci by také mohli získat 
benefity, které by se staly nad-
stavbou navýšení mezd. „O mož-
nostech nabídnout sestrám na-
příklad zvýhodněné vstupy do 
bazénu, masáže nebo rehabilitace 
jsem jednal se starostou Chebu 
a o podobných bonusech bych 
chtěl také mluvit s karlovarským 
primátorem. Chceme, aby měli 
zdravotníci lepší šanci se zrege-
nerovat a odpočinout si, protože 
jejich práce je náročná po všech 
stránkách,“ dodal krajský radní 
Jan Bureš.

Od 1. července také zdravotní 
sestry regionálních nemocnic, 

které pracují na lůžkových od-
děleních ve směnném provozu, 
dostanou přidáno 2 tisíce korun 
v rámci dotačního programu mi-
nisterstva zdravotnictví, které 
vyčlení 400 milionů korun. Sestry 
ovšem chtějí přidat o pět tisíc ko-
run i bez ohledu na celorepubli-
ková opatření plánovaná státem. 
Hejtmanka Jana Vildumetzová 
jako předsedkyně Asociace krajů 
už o problému jednala s vládou. 
„Chceme garanci vlády, že bude 
postupovat systémově, že se kaž-
dé další nařízení týkající se navy-
šování platů zdravotníků zároveň 
plně promítne do úhradové vy-
hlášky, tak aby byl dostatek finan-
cí nejen pro zdravotníky ve stát-
ních zařízeních, ale i v krajských 
nemocnicích,“ vysvětlila. Sestry 
karlovarské a chebské nemocnice 
po jednání s vedením kraje potvr-
dily, že se k nabídce kraje vyjádří. 
K podání výpovědí, které zdravot-
níci avizovali, prozatím nedojde.

  (KÚ)

Zdravotníci by mohli dostat ještě 
přidáno, ve hře jsou i benefity

Přivítání prezidenta v Krásné Na pódiu se  starostou Alexandrem Terekem v Horním Slavkově

Setkání se starostou Janem Pickou a zastupiteli v Sokolově Zaplněné náměstí v Ostrově Foto: 4 x KÚ

Prezident Zeman navštívil náš kraj
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Obnova poničených silnic 
pokračuje
Cestování po komunikacích 
v regionu by mělo být zase o ně-
co bezpečnější. Rada Karlovar-
ského kraje na svém minulém 
zasedání odsouhlasila zadání 
veřejných zakázek na moder-
nizaci úseků silnic číslo II/198 
a III/2206. Na realizaci staveb 
chce využít dotace z fondů Ev-
ropské unie „Karlovarský kraj 
má připraveny projekty v celko-
vé hodnotě 1,6 miliardy korun. 
V letošním roce bychom rádi 
začali s opravou úseků silnic čís-
lo II/198 a III/2206, a to za více 
než 300 milionů korun,“ uve-
dl Martin Hurajčík, náměstek 
hejtmanky Karlovarského kraje. 
Řidiči by měli počítat s doprav-
ními omezeními na silnici číslo 
II/198, a to konkrétně mezi Bo-
chovem a Kozlovem, Kojšovice-
mi a Toužimí a v Horním Kramo-
líně. Opravy budou stát téměř 
200 milionů korun a Karlovarský 
kraj na ně chce získat finanční 
prostředky z Integrovaného regi-
onálního operačního programu. 
S přispěním Integrovaného regi-
onálního operačního programu 
by měla být v rámci Integrované-
ho plánu rozvoje území Karlovy 
Vary opravena také silnice číslo 
III/2206 z Děpoltovic do Fojto-
va a průtah Fojtovem. Obě akce 
jsou součástí šesti samostatných 
na sebe navazujících stavebních 
projektů za zhruba 115 milionů 
korun.  (KÚ)  

Výluka v Chodově zastaví 
provoz vlaků
Z důvodu modernizace kolejiš-
tě, výstavby podchodu a nových 
nástupišť zahájila Správa želez-
niční dopravní cesty rozsáhlou 
výluku v železniční stanici Cho-
dov. Výluka potrvá až do 19. 
června 2017. Provoz přes sta-
nici Chodov a úseky do Nového 
Sedla a Nové Role budou zcela 
přerušeny. České dráhy připra-
vily výlukový jízdní řád, podle 
kterého budou jezdit vlakové 
spoje i náhradní autobusová 
doprava. Všechny vlaky na trati 
140 mezi Chebem a Karlovými 
Vary pojedou po odklonové trase 
mimo železniční stanici Chodov. 
Rychlíky v obou směrech zasta-
ví mimořádně ve stanici Nové 
Sedlo. Na trase mezi Chodovem 
a Novým Sedlem budou cestující 
přepravováni autobusy náhradní 
dopravy. Tu České dráhy zave-
dou i na trati 144 (Loket - Nová 
Role) v úseku Nové Sedlo - No-
vá Role. Zastávkami náhradní 
autobusové dopravy jsou Nové 
Sedlo (před staniční budovou), 
Chodov (autobusová zastávka 
„Chodov závodní klub“), auto-
busové zastávky v Mírové a v Bo-
žíčanech a Nová Role (před sta-
niční budovou). Pasažéři z Cho-
dova pokračující v jízdě přes 
Nové Sedlo dále vlakem směr 
Karlovy Vary, Cheb nebo Loket 
budou odbaveni ve vlaku u prů-
vodčího a cena jízdenky zakou-
pená v autobuse bude odečtena. 
České dráhy žádají cestující, aby 
upřednostnili nákup jízdních 
dokladů v předprodeji, poklad-
ní přepážka v železniční stanici 
Chodov bude až do 18. června 
otevřena pouze v pondělí.  (KÚ)  

Statistici opět míří do 
domácností v regionu
Český statistický úřad zahájil ka-
ždoroční šetření životních pod-
mínek a příjmů domácností. Pro-
bíhat bude až do 28. května, a to 
i na území Karlovarského kraje. 
V našem regionu odborně pro-
školení tazatelé kontaktují 273 
náhodně vybraných domácností. 
Nejvíce jich osloví v okrese Kar-
lovy Vary, nejméně pak na Cheb-
sku. Všichni pracovníci Českého 
statistického úřadu, kteří se po-
dílejí na zjišťování a zpracování 
dat, jsou vázáni mlčenlivostí 
o šetřených skutečnostech. Taza-
telé se respondentům prokazují 
průkazem, přičemž jejich identi-
tu si můžete ověřit na webových 
stránkách Českého statistického 
úřadu. O šetření jsou rovněž in-
formováni starostové dotčených 
měst a obcí i Policie České re-
publiky.   (KÚ)  

Obnova přeshraničního spoje-
ní z města Plesná do německého 
Bad Brambachu začíná. Hotovo 
by mělo být 31. října 2018 a podle 
hejtmanky Karlovarského kraje 
Jany Vildumetzové by nové silnič-
ní propojení mělo zkrátit cestování 
v příhraničí a oživit cestovní ruch 
na české i německé straně. „Navíc 
dojde i k vybudování nových chod-
níků, autobusových zastávek nebo 
parkovacích míst přímo pro obča-
ny v Plesné,“ uvedla. Hejtmanka 
na zahájení stavby rovněž zdůraz-
nila, že doufá v dodržení harmo-
nogramu prací i naplánovaného 
rozpočtu stavební akce. 

Na projektu se kromě Karlovar-
ského kraje a města Plesná podílí 
zemský okres Vogtland a město 
Bad Brambach. Náklady dosáh-
nou celkem 10 milionů euro. Na 
české straně to bude 76, 5 milionu 
korun, z toho 85 procent kryje EU, 
7,7 milionu korun půjde z krajské-
ho rozpočtu.

Plesná a Bad Brambach byly 
historicky vždy propojeny silnič-
ním spojením, které fungovalo 
až do poloviny dvacátého století. 
Následně došlo k jeho uzavření 
zejména z politických důvodů a od 
této doby nebyla na stávajících sil-
nicích prováděna žádná údržba, 
opravy ani větší rekonstrukce či 
modernizace.  (KÚ)

Z Plesné do Německa už brzy po novém

Přes hranice   Stavbu nového silniční spojení do německého Bad Brambachu přímo v Plesné slavnostně zahájila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vil-
dumetzová a náměstek hejtmanky Martin Hurajčík společně se starostou města Petrem Schallerem, německými partnery, zástupci zhotovitelské firmy nebo 
krajských silničářů. Foto: KÚ

Rozčarované a zklamané jsou 
kraje z přístupu vlády k financo-
vání opravy silnic II. a III. tříd. Ka-
binet Bohuslava Sobotky rozhodl, 
že na opravy půjdou do regionů tři 
miliardy korun. Kraje sice finance 
vítají, čekaly však víc. Na základě 
dřívějšího vládního nařízení totiž 
musí zvýšit mzdy řidičů autobusů a 
premiér už před časem slíbil, že se 
na tom vláda bude podílet. Celkem 
na opravy poničených krajských sil-
nic půjdou 2,5 miliardy z rozpočtu 
Ministerstva dopravy ČR, půl mili-
ardy se vyčlení z vládní rozpočtové 
rezervy. „Všechny kraje se shodly, že 
by jako kompromis uvítaly, pokud 
by vláda na opravu silnic II. a III. 
tříd dala 4 miliardy korun, z toho 
1,5 miliardy z rozpočtové rezervy. 
Kompenzovala by tak výdaje krajů v 
souvislosti se zvýšením mezd řidičů 
autobusů,“ uvedla předsedkyně Ra-
dy Asociace krajů ČR a hejtmanka 
Karlovarského kraje Jana Vildu-
metzová. Byť je podle hejtmanky 
schválená půl miliarda lepší než nic, 
je hodně zklamaná z neplnění dří-
vějších slibů premiéra o spoluúčasti 
státu na financování vyšších mezd 
řidičů. „Máme obavu, že se samo-
správy stávají rukojmím státu a 
obětí předvolebních politických her 
ve stylu „o nás bez nás“. Mrzí nás to 
zejména pro to, že na prvním místě 
má být zájem veřejnosti a je jasné, že 
lidé potřebují jezdit po opravených a 
bezpečných silnicích,“ uvedla. 

Víc peněz na silnice je zapotřebí i 
proto, že komunikace jsou po letoš-
ní tuhé zimě ve velmi špatném sta-

vu a kraje evidují řadu podnětů od 
starostů, aby komunikace vedoucí 
přes města a obce opravily. Finance 
se přitom rozdělují podle délky cest 
v dané oblasti. Peníze z krajských 
rozpočtů a snížená částka od státu 
na pokrytí všech požadavků roz-
hodně nebudou stačit. Zřejmé také 
je, že kraje budou muset zrušit ně-
které plánované investice, aby měly 
z čeho zaplatit výdaje související se 
zvýšením mezd řidičů autobusů. 
Podle údajů, které kraje poskytly do-
pravním odborům, se zvýšení mezd 
řidičů týká 170 dopravců a znamená 
náklady ve výši okolo 800 milionů 
korun. Aby se situace stabilizova-

la, je třeba peníze na dopravu řešit 
komplexně, předvídatelně a s větší 
finanční spoluúčastí státu. Vláda 
však příliš nebere ohled na to, že 
pokud kraje poukážou další peníze 
dopravcům, budou chybět jinde na 
služby veřejnosti. 

S ministrem dopravy jednalo ve-
dení Karlovarského kraje také o 
vyjmutí obchvatu Sokolova ze se-
znamu placených dálničních úse-
ků. Podařilo se dosáhnout dohody 
o tom, že ministerstvo dopravy v 
budoucnu vyjme obchvat Sokolova 
z povinnosti platit v této části D6 
dálniční poplatek. „Usilovali jsme 
o to především z toho důvodu, že 
na Sokolovsku je z celého regionu 
nejvyšší nezaměstnanost přesahu-
jící sedm procent, navíc kraj patří 
ke strukturálně postiženým regio-
nům a občané potřebují co nejvíce 
usnadnit cestu například za prací 
nebo k lékaři, jde tedy o naprosto 
logický krok,“ vysvětlila hejtmanka 
Jana Vildumetzová. Jednání se týka-
lo také tří úseků dálnice D6, jejichž 
realizace by měla začít v letošním ro-
ce. Jde o obchvat Lubence, obchvat 
Řevničova a trasu Nové Strašecí – 
Řevničov, pro které už před časem 
ministerstvo životního prostředí 
vydalo závazná stanoviska k vlivu na 
životní prostředí. „Upozornila jsem 
zástupce Ředitelství silnic a dálnic, 
že jako hejtmanka požaduji harmo-
nogram prací, které je třeba provést 
do zahájení staveb, a budu dohlížet 
na to, jestli přípravy postupují ve 
stanovených termínech,“ dodala. 

 (KÚ)

Kraje dostanou od státu 
méně peněz na opravy silnic

Energetici řeší navýšení 
kapacity distribuční sítě

Vedení Karlovarského kraje 
se sešlo se zástupci společností 
ČEPS a ČEZ Distribuce. Téma-
tem společné schůzky byla pro-
blematika rozvoje distribuční 
sítě v regionu a výstavba nové 
rozvodny ve Vítkově. 

Připojování nových zdrojů k dis-
tribuční síti na území Karlovar-
ského kraje je limitováno stávající 
kapacitou a provozními možnost-
mi uzlové oblasti Vítkov. Nová 
rozvodna by měla posílit přenoso-
vou soustavu a umožnit postupný 
přechod ze systému 220 kV na 
potřebných 400 kV. Investiční zá-
měr však musí před samotnou re-
alizací projít procesem územního 

plánování a zde investoři naráží 
na problém. Ačkoliv již získali pro 
výstavbu rozvodny územní rozhod-
nutí a stavební povolení, komplika-
ce nastaly u trasy vedení vysokého 
napětí z Přeštic do Vítkova. Kon-
krétně u obcí Nová Ves a Mnichov 
není liniová stavba dle úředníků 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
v souladu s územními plány.

Investoři v současné době čeka-
jí na vyjádření Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, které posuzuje 
žádost o zahájení územního řízení. 
V případě zamítavého stanoviska 
se výstavba nové rozvodny znač-
ně zkomplikuje a významně pro-
dlouží. „Jedná se o letitý problém 
a byla bych skutečně ráda, kdyby 

se jej podařilo vyřešit. Zkapacit-
nění distribuční sítě je pro rozvoj 
našeho regionu naprosto klíčové. 
Karlovarský kraj byl zařazen mezi 
strukturálně postižené regiony, 
a pokud k nám chceme přilákat no-
vé investory, je nezbytné, abychom 
jim mohli nabídnout dostatečné 
připojení. Ministerstvo pro místní 
rozvoj proto ihned oslovíme dopi-
sem,“ uvedla hejtmanka Jana Vil-
dumetzová.

Zástupci společností ČEPS 
a ČEZ Distribuce zároveň hejt-
mance na jednání přislíbili, že do 
doby než se podaří zrealizovat vý-
stavbu nová rozvodny ve Vítkově, 
navýší kapacitu distribuční sítě 
v regionu o dalších 20 MW.  (KÚ)

České dráhy představily 
novinky v dopravě

Novinky v regionální želez-
niční dopravě, obnova vozi-
dlového parku i oprava tratí 
a výpravních budov se staly 
tématy pracovního setká-
ní předsedy představenstva 
Českých drah Pavla Krtka 
s hejtmankou Karlovarského 
kraje Janou Vildumetzovou 
a s náměstkem hejtmanky pro 
oblast dopravy Martinem Hu-
rajčíkem.

Jednání se zúčastnili rovněž ná-
městek ministra dopravy Milan 
Feranec a místopředseda před-
stavenstva ČD Ludvík Urban. 
„Řešili jsme konkrétní požadavky 
kraje, například možnosti pravi-
delného nasazování vozidel po-
řízených z prostředků ROP i na 
další tratě v regionu včetně zajíž-
dění do Německa nebo chybějící 
večerní spojení z Plzně do Che-
bu,“ uvedl Pavel Krtek.

Hovořilo se také o přestavbě 
Horního nádraží v Karlových Va-
rech nebo o převodu budov ná-
draží v kraji na společnost Správa 
železniční dopravní cesty. „Pro 
nás je karlovarské Horní nádraží 
velmi důležitým dopravním uz-
lem, kam přijíždějí naši občané, 
ale i turisté a návštěvníci kraje. 
Rekonstrukce by měla být hoto-
va na konci února a já doufám, 
že práce pokračují, jak mají, aby 
nově opravené nádraží co nej-
dříve sloužilo lidem,“ zdůraznila 
hejtmanka Jana Vildumetzová. 
Nabídla také, že se kraj v případě 
potřeby stane prostředníkem ko-

munikace mezi Správou železnič-
ní dopravní cesty a starosty měst 
a obcí při převodu budov nádraží. 
„Kromě toho jsem ale také po-
žádala o možnost získat od Čes-
kých drah vyřazenou lokomotivu 
pro karlovarské Centrum zdraví 
a bezpečí. Děti i dospělí, kteří do 
centra přicházejí na různé pre-
ventivní programy, by si aspoň 
lépe uvědomili, jak velký kolos je 
může ohrozit, když i přes výstraž-
ná světla přecházejí nebo přejíž-
dějí železniční přejezdy,“ dodala 
hejtmanka.

S vedením Českých drah zá-
stupci kraje řešili dále zajíždění 
Pendolina do Karlových Varů. 
„Diskutovali jsme o možnosti 
prodloužení ranního a večerního 
spoje Pendolina z Chebu do Kar-
lových Varů a v opačném směru. 
Spoj nyní končí v Chebu a vrací se 
zpět směrem na Plzeň. Také jsme 
projednávali možnost zavedení 
nového večerního spoje z Plzně 
do Chebu, který by navazoval na 
vlakový spoj z Prahy. Ten totiž 
právě v Plzni končí. Tím by ces-
tující dostali možnost dostat se 
z Prahy do našeho kraje i v poz-
dějších večerních hodinách, kam 
je podle mého názoru nyní spoje-
ní nedostačující. Ve stejném du-
chu se nesla i debata o vlakovém 
spojení Praha – Karlovy Vary,“ 
komentoval jednání náměstek 
hejtmanky Martin Hurajčík. Obě 
strany se shodly na společném zá-
jmu zlepšovat úroveň železniční 
dopravy pro obyvatele celého re-
gionu.  (KÚ)
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Nová rozvodna    Přenosová soustava v kraji potřebuje posílit. 

Silnice v kraji Na opravy půjde 2,5 
miliardy z rozpočtu Ministerstva do-
pravy ČR, půl miliardy se vyčlení z 
vládní rozpočtové rezervy.  Foto: KÚ
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Horskými oblastmi povede 
cyklistická magistrála

Horskými partiemi Karlovarské-
ho kraje by v budoucnu měla vést 
více než stokilometrová Krušno-
horská cyklistická magistrála. Cy-
klotrasa by ze silnic v Krušnohoří 
a v dalších horských oblastech 
odvedla cyklisty do bezpečnějších 
míst a usnadnila by ochranu život-
ního prostředí, kterou je nutno ře-
šit v souvislosti s náporem turistů. 
Odbor regionálního rozvoje kraj-
ského úřadu proto pořídil v soula-
du se stavebním zákonem územní 
studii Krušnohorské cyklistické 
magistrály a v těchto dnech ji 
rozesílá stavebním úřadům a do-
tčeným obcím jako podklad pro 

pořizování územních plánů a vy-
dávání územních rozhodnutí.

„Územní studie měla za cíl pro-
věřit stávající páteřní cyklotrasu 
číslo 23 na území Krušných hor, 
Chebské pánve a Ašského výběž-
ku. V horských oblastech kraje 
roste počet turistů i aktivit, které 
se jim nabízejí. Jde nejen o cyk-
listy, ale i o návštěvníky míst, 
jež chce kraj nechat zapsat na 
Seznam UNESCO. Některé cy-
klotrasy v současnosti částečně 
vedou po silnicích, kde sílí provoz, 
protože se otevírají nová středis-
ka volného času. Z toho důvodu 
vznikla potřeba vytvořit koridor 

pro nemotorovou dopravu. Ten by 
mohl naplnit potřeby lyžařů i cyk-
listů, ale zároveň by respektoval 
chráněná území s vzácnými pří-
rodními biotopy,“ uvedl krajský 
radní Josef Janů. 

V průběhu zpracování studii 
konzultovaly dotčené obce, úřa-
dy územního plánování, orgány 
státní správy i významní vlast-
níci pozemků a aktéři v území. 
Kompletní dokumentace studie 
je k dispozici na Krajském úřadě 
Karlovarského kraje, odboru re-
gionálního rozvoje, případně na 
internetových stránkách kraje.
 (KÚ)

Karlovarský kraj se i v loňském 
roce snažil získat nové dlouho-
dobé pěstouny pro děti, které 
nemají potřebné rodinné zá-
zemí, nebo jsou v ústavní péči. 
Kampaň na vyhledávání těchto 
zájemců v Karlovarském kraji 
s názvem „Staňte se pěstou-
nem“ měla během roku celou 
řadu podob. Díky ní se povedlo 
najít pěstouny pro celkem 27 
dětí.

Součástí kampaně se staly mi-
mo jiné výstavy, kulturně-spole-
čenské akce, ale došlo i na me-
dializaci tématu v médiích. „Na 
tom, abychom uskutečnili naše 
záměry, se společně s námi po-
dílela řada organizací spolupra-

cujících s pěstouny, například 
spolek Centrum pro dítě a rodinu 
Valika, společnost Dobrá rodina 
nebo Náhradním rodinám. V roce 
2016 se podařilo zprostředkovat 
dlouhodobou pěstounskou péči 
celkem 27 dětem, což je o 11 dětí 
více než v roce 2015. Nejvíce dětí 
bylo svěřeno pěstounům přímo 
v Karlovarském kraji. Za velký 
úspěch lze považovat skutečnost, 
že dlouhodobí pěstouni převzali 
5 dvoučlenných sourozeneckých 
skupin. A naprostým unikátem se 
stalo zprostředkování dlouhodo-
bé pěstounské péče šestnáctileté 
mamince a její roční dceři,“ uvedl 
Petr Kubis, náměstek hejtmanky 
Karlovarského kraje. Loni podle 
něj poprvé počet žádostí o dlouho-

dobou pěstounskou péči převýšil 
počet žádostí o adopci. 

Pěstounskou péči se daří zpro-
středkovat i dětem, které byly 
dlouhodobě umístěny v ústavním 
zařízení. V Krajském dětském 
domově pro děti do tří let v Karlo-
vých Varech bylo třeba během pro-
since 2016 umístěno pouze 8 dětí 
z Karlovarského kraje. U dvou 
z těchto dětí se plánuje návrat do 
biologické rodiny. 

Kampaň úspěšně doplňují webo-
vé stránky o pěstounech a face-
bookový profil Pěstounská péče 
v Karlovarském kraji. Kompletní 
výsledky hodnocení kampaně 
„Staňte se pěstounem“ a plán ak-
tivit na rok 2017 naleznete právě 
na uvedených stránkách.  (KÚ)

Pěstouny nachází stále více dětí

Cyklistická magistrála    Nové trasy v Krušnohoří mají cyklisty odvést ze silnic do bezpečnějších míst.  Foto: zivykraj.cz

KARLOVY VARY   Na meziná-
rodním veletrhu cestovního ru-
chu Holiday World v Praze byly 
slavnostně vyhlášeny výsledky 
internetové ankety „Kraj mého 
srdce 2016“. Karlovarský kraj se 
stal vítězem jedné z deseti kate-

gorií. Cenu převzala náměstkyně 
hejtmanky Daniela Seifertová. 

Tradiční anketu, která se letos 
konala již popáté, pořádá redakce 
Kam po Česku ve spolupráci s ve-
letržní společností Incheba Expo 
Praha. Svým oblíbeným turistic-

kým regionům dávali lidé hlasy 
v deseti kategoriích, přičemž ab-
solutním vítězem kategorie „Láz-
ně, lázeňství, wellness“ se stal 
právě Karlovarský kraj. 

„Mám velikou radost z toho, že 
jsme zvítězili v jedné z vyhlašova-
ných kategorií. Není to ovšem jen 
lázeňství, se kterým je náš region 
neodmyslitelně spjat. Ráda bych 
připomněla, že ačkoliv patříme 
mezi nejmenší české kraje, co do 
počtu kulturních a přírodních 
krás se řadíme k těm nejbohat-
ším,“ uvedla náměstkyně hejt-
manky Daniela Seifertová.

Celkově se ankety zúčastnilo 
15 493 osob, z toho 9 873 jako 
hlasujících. Dlouhodobým smys-
lem ankety je posilovat povědomí 
hlasujících o nabídce konkrétních 
krajů a tím podporovat domácí 
cestovní ruch. Záštitu nad akcí 
převzala Asociace krajů České re-
publiky. 
 (KÚ)

Kraj zabodoval v turistické anketě

Kraj mého srdce 2016    Cenu převzala náměstkyně hejtmanky Daniela 
Seifertová.  Foto: KÚ

Karlovy Vary - Tuhnice, ulice Západní 22
kruhový objezd

5,1 x 2,4 m (šířka x výška)

Bližší informace 739 544 448

Pronájem reklamní plochy

cena od 32 500 Kč/m2cena od 32 500 Kč/m2
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Lesníci ze Žlutic vábili 
jeleny v Salzburgu

Už poněkolikáté se žáci Střední les-
nické školy Žlutice zúčastnili mezi-
národní soutěže ve vábení jelenů v ra-
kouském Salzburgu. Soutěž probíhá 
v rámci lesnického a mysliveckého 
veletrhu, kde tradičně porovnávají 
své hlasové dovednosti vábníci ze 
zemí střední Evropy a právě žlutičtí 
lesníci Michal Mašát, Jiří Bláha a Jiří 
Horník tvořili oficiální výpravu Čes-
komoravské myslivecké jednoty ČR.

Těžkými soupeři žlutické výpravě 
byli účastníci ze čtyřech evropských 
států, zejména z Maďarska a několi-
kanásobný mistr Rakouska. „Výkony 
byly velmi vyrovnané, obecenstvo ve 
velké hale velmi početné a atmosféra 
pod Alpami vynikající. Naši sice ne-
zvítězili, zkušenosti s vábením na mi-
krofon v uzavřeném prostoru teprve 
sbírají, ale místo v evropské špičce si 
drží,“ těší Radku Stolarikovou, ředi-
telku Střední lesnické školy Žlutice. 
Vždyť Michalu Mašátovi utekl postup 
do finálového kola o jediný bod.

Co žlutické lesníky mohlo rovněž 
těšit, byla účast Michala Bledého ja-
ko delegovaného rozhodčího za Čes-
kou republiku. „Je také absolventem 
naší školy, s vábením jelenů u nás 
začínal,“ připomíná  Radka Stolari-
ková.  (KÚ)

Výkup 
starého papíru

za 8 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

Otevřeno: 
po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w . s c h r o t t m o b i l . i n f o  

Dalovičtí studenti hostí zahraniční stážisty
Na Střední logistickou školu 

v Dalovicích zavítala skupina vy-
sokoškoláků ze sedmi různých 
koutů světa. Stala se tak další 
školou, do níž stážisti zamířili 
v rámci mezinárodního projektu 
EDISON. Akci pořádá student-
ská organizace AIESEC a zaštitu-
je ji Ministerstvo školství mládeže 
a tělovýchovy ČR.

Studenti z Peru, Indonésie, 
Gruzie, Číny, Singapuru, Bra-
zílie a Malajsie přijeli do České 

republiky, aby poznali život a kul-
turu naší země a také seznámili 
žáky hostitelské školy se zvyky 
a tradicemi míst, odkud pochá-
zejí. Stážisté každý den v různých 
předmětech i třídách zasedli na 
pět vyučovacích hodin do lavic, 
veškerá komunikace během výuky 
i mimoškolních aktivit v té době 
probíhala v cizím jazyce. Zahra-
niční týden poté zakončil celoden-
ní společný projektový den.

Vizí projektu EDISON je to-

lerance a příznivé soužití české 
společnosti s různými kulturami 
a národy, a to na základě jejich po-
rozumění a omezení předsudků 
a stereotypů. Díky multikulturní 
atmosféře projekt oživuje výuku, 
zvyšuje zájem o vzdělávání a učí 
mladé lidi nebát se odlišného. 
Příležitost orientovat se v meziná-
rodním prostředí mají díky AIE-
SECu, který je největší studenty 
řízenou organizací na světě. 

 (KÚ)

Nejlepší koláče pečou učni ze Sokolova
Studenti ze Střední školy živ-

nostenské Sokolov předvedli své 
dovednosti na cukrářských slav-
nostech „Na Karmeli“, které se 
odehrály v polovině února v Mladé 
Boleslavi. Soutěžilo se v kategori-
ích chléb, slaný výrobek z listového 
těsta a jemné kynuté pečivo s ná-
plní. A právě v poslední disciplíně 
byli sokolovští studenti nejúspěš-
nější.

Ve zlatém pásmu se umístili oba 

žáci: Vyhrál Martin Bajcura, druhý 
skončil Jan Kostěnec. Do  bron-
zového pásma se pak sokolovští 
studenti umístili v dalších disciplí-
nách. „Tento úspěch ujišťuje naše 
vyučující, že připravují žáky na 
vynikající úrovni a snaží se vycho-
vat úspěšné a kreativní pekaře,“ 
potěšilo ředitelku školy Ilonu Me-
dunovou.

Studenti oboru Pekař jsou Kar-
lovarským krajem podporováni 

i prostřednictvím stipendií, a to 
především z důvodu nedostatku 
kvalifikovaných pracovníků na tr-
hu práce. 

Cukrářské slavnosti v Mladé Bo-
leslavi patří k největším gastrono-
mickým slavnostem v kraji, letos 
se do akce zapojilo na sedmdesát 
soutěžících a studenty ze SŠ živ-
nostenské v Sokolově může těšit, 
že právě oni umí ty vůbec nejlepší 
koláče.  (KÚ)

Školáci se znovu podívají 
na farmy a navštíví biostatek

Karlovarský kraj i letos nabídne 
školám v regionu oblíbené exkurze 
na ekofarmy nebo do Centra envi-
ronmentálního vzdělávání odpa-
dového hospodářství v Černošíně. 
Dopravu na akce zajistí kraj pro 
školáky i jejich doprovod zdarma. 

„Tento způsob podpory realizuje-
me již od roku 2010 a každoročně 
je zájem škol obrovský. Na všechny 
se sice pravděpodobně nedostane, 
ale v letošním roce se povedlo část-
ku navýšit na 1,2 milionu korun. 
Rozšířili jsme také nabídku exkur-
zí,“ informoval krajský radní Karel 
Jakobec.

Objednávání exkurzí běží od 1. 
března, přesný postup objednání 
je zveřejněný na krajských inter-
netových stránkách. Ve zkratce 
- nejdříve si škola dohodne termín 
na vybraném místě, následně vypl-
ní a odešle přihlášku elektronicky 
na předepsaný kontakt krajského 
úřadu a poté obdrží potvrzení s in-
formací o dopravci, který bude pře-
pravu zajišťovat.  

V nabídce má kraj šest možností 
exkurzí: biostatek ve Valči, eko-
farmu Kozodoj ve Staré Roli, bo-
tanickou zahradu v Bečově, farmu 
v Krajském středisku ekologické 

výchovy při Školním statku Cheb, 
Vojenské lesy a statky a Centrum 
vzdělávání odpadového hospodář-
ství Černošín. 

Podle Karla Jakobce si pedago-
gové tuto formu podpory velice 
pochvalují, protože pro většinu 
škol by bylo kompletní financování 
exkurzí velmi nákladné a museli by 
do platby zapojit rodiče žáků. V ro-
ce 2016 se s krajským příspěvkem 
uskutečnilo 243 exkurzí na farmy, 
kterých se účastnilo 8930 dětí. 
Uspořádalo se rovněž šedesát vý-
jezdů do Černošína pro 2482 dětí. 

 (KÚ)

Lázeňství a balneologie představují klí-

čové obory, které profilují Karlovarský kraj  

v mezinárodním měřítku. Zároveň jsou tyto 

obory nejvíce specifickou doménou krajské 

ekonomiky a Regionální inovační strategie 

Karlovarského kraje. Kraj se potýká s nedo-

statkem kvalifikovaných pracovníků a nezá-

jmem mladých lidí o studium nebo rozši-

řování znalostí ve zdravotnických oborech 

důležitých pro lázeňskou péči. Neexistence 

vysoké školy univerzitního typu úzce souvi-

sí s absencí výzkumné a vývojové základny  

v kraji. Přitom provázání vysokoškolského 

studia s budoucím výzkumem v Karlovar-

ském kraji by zcela určitě mělo pozitivní 

efekt nejen na udržení mladých lidí v regi-

onu. Po absolvování vysokoškolského studia 

by mohli zůstat přímo v kraji a díky široké 

nabídce zaměstnání najít vhodné profesní 

uplatnění. Absence balneologického výzku-

mu je negativně vnímána také představiteli 

lázeňských zařízení, kteří dlouhodobě a opa-

kovaně prosazují jeho potřebu a zároveň na-

bízejí součinnost a spolupráci pro aplikovaný 

výzkum. 

Z výše uvedených důvodů podporuje Karlo-

varský kraj záměr statutárního města Karlovy 

Vary přivést do lázeňského města renomova-

nou univerzitu, jež by vzdělávala tolik po-

třebné zdravotnické odborníky pro lázeňství. 

Zároveň ve spolupráci Karlovarského kraje  

a statutárního města Karlovy Vary vznikají 

záměry na obnovení balneologického vý-

zkumného pracoviště. Záměry reagují na po-

třeby vědecko-výzkumného rozvoje lázeňství 

a balneologie, udržení odborných pracov-

ních sil v Karlovarském kraji včetně přiláká-

ní nových excelentních pracovníků do kraje.

Při realizaci obou záměrů by významně 

měla pomoci i skutečnost, že podpora aktivit 

směřujících k obnovení balneologického vý-

zkumu v lázeňském trojúhelníku, stejně jako 

potřeba veřejné vysoké školy vychovávající 

zdravotnické odborníky pro lázeňství se stala 

součástí Strategie hospodářské restrukturali-

zace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlo-

varského kraje, kterou pro tři nejvíce posti-

žené kraje chystá vláda ČR. Jak Karlovarský 

kraj, tak i statutární město Karlovy Vary se 

přípravy této strategie aktivně účastní. Infor-

mace o postupu přípravy strategie a akčního 

plánu je možné sledovat prostřednictvím 

webu www.restartregionu.cz.

Smart Akcelerátor (1. kolo) 
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Lázeňství a balneologie



V čase, kdy se většina z nás po dlouhé 
zimě těší na jaro, přichází okamžik pro 
konkrétní  příspěvek  k vylepšení  života 
kolem nás. V tuhle chvíli je zcela jedno, 
za jakou partu kdo z nás „kope“, důle-
žité je se zvednout a něco udělat. Velmi 
pravděpodobně se ptáte: „Copak by to 

mělo být?“ A tak přicházím s pobídkou 
k účasti na akci „Ukliďme Česko“. Ta 
je vyhlášena na sobotu 8. dubna 2017 
a začíná  se  stávat  tradičním  jarním 
setkáním občanů, kterým není lhostej-
né, jak vypadá svět okolo nás.
Na  internetových  stránkách  http://

www.uklidmecesko.cz/  každým  dnem 
přibývají  oficiálně  nahlášené  akce 
a není  nic  snazšího  než  se  podívat, 
kde  ve  Vašem  nejbližším  okolí  budou 
připraveny  pracovní  pomůcky,  a zú-
častnit se.
Pravidelnou  součástí  akce  se  stalo 

i „Čištění  řeky  Ohře“,  které  pořádá 
hnutí „Vodácká Ohře“ a již pravidel-
ně  připravuje  naši  říční  magistrálu 
na  letní  sezonu s vyvrcholením upro-

střed  prázdnin.  Kdy  se  31.  července 
můžeme všichni setkat při dni oslavy 
řeky,  jež  je  neodmyslitelně  spojena 
s naším  regionem,  jak  v názvoslov-
ných,  tak  i historických  označeních 
našeho kraje.
A kdo  by  chtěl  při  manuálním  čiš-

tění vidět některé své zvolené krajské 
zástupce, tak může například vyrazit 
do Mariánských Lázní na suchozem-
skou  misi.  A pokud  dáváte  přednost 
vodnímu živlu, tak se těším na setká-
ní u karlovarské loděnice.
Bez konkrétní aktivity náš svět lepší 

nebude, a pokud opravdu chceme své 
okolí čistší, tak to musíme udělat my. 
Od  odpadků  se  sama  nevyčistí  ani 
řeka, ani politika.

Podpora běžeckého lyžování v Karlo-
varském kraji neměla od vzniku krajů 
na  růžích  ustláno.  Přestože  mnohé 
obce volaly po spolupráci ve věci údržby 
a úpravy  běžeckých  stop,  krajská  za-
stupitelstva v letech 2000 – 2008 tato 
volání  nevyslyšela.  Zásadní  zlom  na-
stal po volbách roku 2008, kdy se nové 
vedení kraje rozhodlo finančně podpo-
řit města a obce, která doposud údrž-
bu běžeckých stop financovala plně ze 

svých  rozpočtů.  Zvolený  systém,  kdy 
obce dávají na údržbu běžeckých tratí 
finanční prostředky ve výši stovek tisíc 
korun  ročně  a kraj  přispívá  ze  svého 
rozpočtu v té samé výši, se ukázal jako 
ideální model financování.
Díky vzájemné spolupráci obcí a kra-

je  dochází  k neustálému  vylepšování 
úpravy  desítek  kilometrů  běžeckých 
stop. Nemalou podporu věnoval kraj ve 
vymezení a vedení běžeckých tras přes 
katastry  dotčených  obcí,  včetně  spo-
lupráce  s majiteli  pozemků  jako  jsou 
např. Lesy ČR. Velmi záslužným poči-
nem bylo a je zveřejňování aktuálního 
stavu  upravenosti  tratí,  a to  dle  času 
a místa upravujících  roleb na portálu 
kraje  pod  odkazem  „Sport“.  Samo-
zřejmě nelze upravovat úplně všechny 
běžecké tratě a tak vzniklo aspoň turi-
stické značení  i pro tratě neupravova-

né, což zajistil kraj přes Klub českých 
turistů.
Úprava  běžeckých  tratí  je  finančně 

velmi  náročná.  Tak  například  rolba 
pro jejich úpravu stojí okolo 4,5 milio-
nu korun. Přesto, pokud bude i nadále 
dobrá  spolupráce mezi  obcemi  a kra-
jem,  měli  by  být  běžkaři  jako  uživa-
telé  těchto  tratí  spokojeni  i v příštích 
letech.
Věřím,  že  i novému  zastupitelstvu 

se  podaří  navázat  na  tyto  dobré  zku-
šenosti a možná  je  ještě  i více  rozvine. 
Vložené  finanční  prostředky  do  bě-
žeckých  tratí  jsou krásným příkladem 
toho, jak by obce a kraj měly spravovat 
svá  území  ve  prospěch  svých  občanů 
a návštěvníků.  Z tohoto  pohledu  se 
dobíhající  zimní  sezona  jeví,  i díky 
solidní  sněhové  nadílce,  jako  sezonou 
úspěšnou.
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Novela�zákona�o�nelékařských�
zdravotnických�povoláních�pomůže�i�lázeňství

Potřebuje  zdra-

votní  sestra  vysokou  školu?  Nikoliv 
nutně. Ale české zdravotnictví potře-
buje  zdravotní  sestry  a do  budouc-
nosti  se  jejich  počet  musí  zvyšovat. 
Ve  Sněmovně  projednáváme  novelu 
zákona, jejímž cílem je právě přispět 
ke  zvýšení  počtu  nejvíce  poptáva-
ných  nelékařských  zdravotnických 
pracovníků,  kterými  jsou  všeobecné 
a dětské  sestry.  Jsem  přesvědčena, 
že  změna  pomůže  i našim  lázním, 
umožní jim co nejrychleji získat kva-
lifikované  pracovnice  a samozřejmě 
pracovníky, protože do tohoto oboru 
míří  rostoucí  počet  chlapců,  což  je 
skvělé.
Jde  o novelu,  v rámci  které má být 

přijato  jedno  velmi  podstatné  opat-
ření:  k získání  kvalifikace  zdravot-
ní  sestry  bude  stačit  za  podmínky 
absolvování  střední  zdravotní  školy 
jeden  rok  vyšší  odborné  školy.  Dnes 
jsou  to  roky  tři  –  stejně,  jako  pro 
absolventky či absolventa gymnázia 
nebo jakékoliv jiné střední školy. 

Diskuze  v časech  přípravy  tohoto 
zákona  byla  opravdu  rozsáhlá  – 
mimo  jiné  v Karlovarském  kraji  se 
na  ní  podílely  jak  zdravotní  sestry, 
tak  lékaři  či  mnozí  další  odborníci 
z praxe, a to včetně specializovaných 
institucí. Karlovarsko jako lázeňský 
region  s velkou  potřebou  nelékař-
ských zdravotníků osud tohoto záko-
na zajímá nadmíru. Nedostatek kva-
lifikovaných sester je jedním z limitů 
rozvoje celého lázeňství. 
Připomínky  týkající  se  aktuální-

ho  obsahu  vzdělávacích  programů 
středních  zdravotních  škol  považuji 
za  vyřešené.  Ve  spolupráci  minis-
terstev  školství  a zdravotnictví  se 
potřebné  změny  již  dějí  nebo budou 
včas provedeny. Absolventi středních 
zdravotních škol budou lépe připra-
veni na praxi  a budou mít  potřebné 
vědomosti.  Přesto  občas  slyšíme,  že 
zdravotní  sestra  by  měla  mít  „ba-
kaláře,“ že k výkonu povolání  je tře-
ba  vysoké  školy nebo alespoň  tříleté 
nástavby. Je to omyl. Podstatná není 
ani  tak délka vzdělávání,  jako spíše 
jeho  kvalita  a konečně  jako  i prak-
tické  zkušenosti  a lidské  schopnos-
ti.  Přičemž by mělo  zaznít,  že  další 
vzdělávání  je  nutné,  málokde  běží 
lidské  znalosti  tak  rychle  vpřed, 
jako  je  tomu  ve  zdravotnictví.  Jen-
že  to  mluvíme  o něčem  jiném,  totiž 
o nutnosti  celokariérního  zvyšování 

kvalifikace  nebo  o kvalifikaci,  jaká 
je nutná pro kariérní růst, například 
pro  získání  postavení  vrchní  sestry. 
Čímž narážím na fakt, že asi všichni 
si ceníme zdravotních sester pro psy-
chickou a často  i fyzickou náročnost 
jejich  práce,  určitě  všichni  oceňuje-
me jejich erudici, ale možná si málo 
vzpomeneme na skutečnost, že v má-
lokterém oboru je třeba opravdu „jít 
s dobou“ a stále se vzdělávat.
České zdravotnictví  je  již nyní pod 

tlakem demografického vývoje. Ubý-
vá  nám  mladých  a přibývá  lidí  ve 
věku,  kdy  je  potřeba  zdravotní  péče 
největší.  Budeme  se  tomu  muset 
přizpůsobovat.  A navíc  je  zde  fakt 
zahraniční  poptávky  po  nelékař-
ských  zdravotnících,  přičemž  sestry 
se  vzděláním  získaným  na  našich 
školách  jsou  „v kurzu.“  Mimo  jiné 
pro  jejich vysokou odbornou úroveň, 
obvykle  získanou  v dobách,  ke  kte-
rým se nyní způsobem vzdělání spíše 
vracíme. V časech, kdy bylo studium 
sice kratší co do celkové doby, ale vel-
mi intenzivní a s přípravou na praxi.
Věřím předsevzetím  rezortu  zdra-

votnictví  i školství  v tom,  že  nový 
systém naváže na to nejlepší, co tady 
bylo. A věřím také tomu, že co největ-
ší počet nových sester dokážeme na-
lákat  do  Karlovarského  kraje  a po-
můžeme  jak  našim  zdravotnických 
zařízením, tak i lázeňství. 

Markéta 
Wernerová
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje za ČSSD

Památky�dostanou�více�peněz

V Karlovarském kraji máme mno-
ho unikátních a významných  pamá-
tek. Některé  z nich jsou v perfektním 
stavu,  udržované,  často  vyhledáva-
né a čím dál tím víc se stávají jakým-
si lákadlem pro turisty z jiných kra-
jů  či  zemí. Další  jiné  památky  však 
chátrají, nedostává se  jim potřebné 
péče,  ani  finanční  podpory.  Jako 
předseda Podvýboru pro kulturu při 
Poslanecké  sněmovně  Parlamentu 
České  republiky  se  snažím,  aby  ne-
opravených památek bylo rok co rok 
méně.  Jsem  proto  velmi  rád,  že  byl 

schválen  můj  pozměňovací  návrh 
ke Státnímu rozpočtu, který navýšil 
původní rozpočet Ministersta kultu-
ry o dalších 100 milionů  korun, kte-
ré  budou  použity  právě  a výhradně 
na  opravy  památek. Konečná  část-
ka rozpočtu na rok 2017 na pomoc 
památkám  činí  727  milionů  korun 
a bude  rozdělena  na  účely  opravy 
a udržování  památek  po  celé  České 
republice.  Například  Program  na 
regeneraci  městských  památkových 
rezervací a městských památkových 
zón  je  již  rozdělen  a náš  Karlovar-
ský kraj z něj získá nemalé finanční 
prostředky.  Město  Cheb  například 
získá  z tohoto  programu  přibližně 
1,43 milionu  korun,  Loket  dostane 
na opravu a udržování historického 
centra  2,62  milionu  korun.  Peníze 
poputují  i do  Františkových  Lázní, 
které    dostanou  1,75  milionu,  Be-
čova  nad  Teplou  a Horní  Blatné, 
Mariánských  Lázní,  Jáchymova, 

Teplé nebo Valeče. Dvěstě tisíc korun 
dostane i město Horní Slavkov. Naše 
krajské město Karlovy Vary dostane 
částku 1,06 milionu. 
Letos bylo rovněž završeno mé ně-

kolikaleté  úsilí  o rozšíření  seznamu 
Národních  kulturních  památek  na 
území našeho kraje. Vláda mezi ně 
nově  zařadila  Chebský  hrad  a Bla-
tenský vodní kanál.
V rámci  prvního  čtení  nového 

památkového  zákona  byl    rovněž 
schválen  můj  pozměňovací  návrh, 
který  zavádí  nový  typ  památkové 
ochrany  -  Památka  místního  vý-
znamu. Cílem je ochrana a podpora 
památek,  které  sice  z celostátního 
hlediska nedosahují takových kvalit, 
aby mohly být vyhlášeny kulturní pa-
mátkou,  nicméně mají  svůj  význam 
pro  oblast  či  místo,  v němž  se  na-
chází. Jsem rád, že  kultura pomalu, 
ale  čím  dál  tím  jistěji  přestává  být 
Popelkou.

Roman 
Procházka
zastupitel 
Karlovarského 
kraje za ANO

Ukliďme�Česko!�Jinak�náš�svět�lepší�nebude
Josef Janů
člen rady 
pro oblast 
regionálního 
rozvoje, 
projektového 
řízení 
a informatiky

Karlovarský�kraj�
a�běžecké�lyžování�patří�k�sobě

Jan Horník
zastupitel 
Karlovarského 
kraje za 
STANKOAKD

V aktivní záloze stále 
chybí přes sto vojáků 

Vyměnit na několik dní v roce své 
civilní povolání za vojenskou uni-
formu si v Karlovarském kraji za-
tím troufá na čtyři desítky občanů 
různých profesí. Přestože dobro-
volní vojáci jsou nedílnou součástí 
ozbrojených sil České republiky 
již přes třináct let, tak teprve v po-
sledních letech se začíná jejich role 
v rámci Armády České republiky 
posilovat. „Počet žádostí o vstup do 
pěší roty aktivní zálohy (AZ) poma-
lu roste, ale přesto nám chybí přes 
120 mužů a žen, zejména na funkce 
střelců, ženistů, řidičů a spojařů“ 
uvedl ředitel Krajského vojenské-
ho velitelství plukovník Jaroslav 
Kořínek. „Důvodem je menší počet 
obyvatel ve srovnání s jinými kraji, 
nízká informovanost obyvatelstva 
o aktivní záloze a také vznik no-
vých jednotek AZ, které mohou být 
atraktivnější a v rámci ozbrojených 
sil mají větší prioritu,“ dodal Koří-
nek.

Zástupci Karlovarského kraje se 
pravidelně setkávají s představiteli 
armády, mimo jiné při zasedáních 
Bezpečnostní rady kraje. „Disku-
tujeme i o potřebě posílit aktivní 
zálohy a počítáme s nimi při zajiš-
tění bezpečnosti našeho regionu. 
Zároveň také probíhají další jedná-
ní s ministerstvem obrany o mož-

nosti umístění vojenské posádky 
na území kraje,“ uvedl náměstek 
hejtmanky Petr Kubis.

Důvody vzniku 
pěších rot AZ

„Vojáci pěší roty AZ by v případě 
ohrožení státu byli povoláni k výko-
nu mimořádné služby a jejich hlav-
ním úkolem by byla ostraha objektů 
důležitých pro obranu státu, jako 
jsou elektrárny, vodní díla a mosty 
na teritoriu kraje,“ uvedl kapitán 
Vladimír Hanke, který má výcvik 
krajských záložáků na starosti. 
V době míru pak mohou být dobro-
volní vojáci povoláni i k pomoci při 
živelních pohromách. Opustit po-
hodlí svého domova a zdokonalit se 
v rámci výcviku AZ ve čtení z mapy, 
střelecké, taktické, zdravotnické 
a pořadové přípravě se letos chystá 
i student Univerzity Karlovy a pří-
slušník karlovarské pěší roty AZ 
svobodník Václav Kříž: „Je to čest 
a povinnost každého občana při-
pravovat se k obraně své země“.

Co tedy musí civilista udělat 
pro to, aby se stal dobrovolným 
vojákem?

Pokud splní základní požadavky, 
mezi které patří: státní občanství 
ČR, věkové rozmezí minimálně 18 

let, maximálně 58 let, trestní bez-
úhonnost, minimálně vyučen, pak 
si může podat žádost na Krajském 
vojenském velitelství a dále musí 
absolvovat lékařskou prohlídku 
ve vojenském zdravotnickém zaří-
zení. Uspěje-li, bude přijat do řad 
AZ. Ti, kteří neabsolvovali základní 
vojenskou službu, musí projít zá-
kladním výcvikem v délce trvání 6 
týdnů u Velitelství výcviku – Vojen-
ské akademie ve Vyškově. Pak už se 
nový příslušník AZ účastní pravi-
delných cvičení se svou jednotkou 
zpravidla na 10 dní dvakrát ročně. 

Novelizace branné legislativy 
přinesla řadu výhod

V polovině minulého roku nabyla 
účinnosti novela branného zákona, 
která zvýšila odměnu za dobrovol-
nou službu z původních šesti tisíc 
na 18 tisíc korun za rok. Dále je vo-
ják během výcviku odměňován za 
hodnost, je vystrojen a bezplatně se 
stravuje. Díky vyhlášce o zdravotní 
způsobilosti, která vstoupila v plat-
nost na konci minulého roku, se 
zmírnila zdravotní kritéria pro při-
jetí uchazečů. Ani zaměstnavatelé 
nepřijdou zkrátka. Za každého po-
volaného vojáka na cvičení dostává 
zaměstnavatel finanční kompenza-
ci.  (KÚ)
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Velikonoční jarmark
Druhou dubnovou sobotu se v chebském muzeu uskuteční v pořadí 
již osmnáctý Velikonoční jarmark. Pro návštěvníky budou připrave-
ny ukázky tradičních řemesel a rukodělné výroby. Chybět nebude ani 
bohatý doprovodný program, jehož součástí budou výtvarné dílny, 
vystoupení dětských souborů a pohádková představení. 
Muzeum Cheb, 8. 4. 2017, od 10:00 – 17:00 hodin

Výstava grafiky
Do Becherovy vily v Karlových Varech můžete zavítat na výstavu 
s názvem „Za tajemstvím plochy, výšky a hloubky“, která se váže ke 
stoletému jubileu Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Výstava je 
připomenutím zakladatelské aktivity patnácti českých grafiků, mimo 
jiné Maxe Švabinského či Františka Bílka. V dílech mimořádné kva-
lity a s rozličnou tématikou bude zároveň představena široká škála 
grafických technik.
Interaktivní galerie Becherova vila v Karlových Varech, 
13. 4. – 25. 6. 2017 

Folklorní slavnost
Folklorní soubor Marjánek připravuje na velikonoční neděli tradiční 
akci s názvem „Marjánkovské jarnění“. Během odpoledne návštěv-
níci uvidí typické masopustní zvyky a chybět nebudou ani veliko-
noční tance a písně. Součástí folklórní slavnosti bude i velikonoční 
workshop pro děti a dospělé.
Anglikánský kostel v Mariánských Lázních, 
16. 4. 2017, 12:30 – 15:30 hodin

Výstava hodin
Do chebského muzea se můžete vydat na výstavu s názvem „Krása 
času“, která návštěvníkům představí nejcennější a nejlépe zachované 
hodiny z muzejní sbírky. Ty nejstarší pocházejí z 2. poloviny 18. sto-
letí. Kromě vystavených exponátů se mohou zájemci seznámit také 
s historií měření času nejen v České republice, ale i ve světě. 
Muzeum Cheb, 8. 4. – 4. 6. 2017

Vítání jara
Bečovská botanická zahrada vás zve na tradiční Vítání jara. Vhoze-
ní Morany do řeky Teplé doprovodí vystoupení dětského folklórního 
souboru Máječek z Krásna či hudební vystoupení Bugr opět v bota-
nické, opékat se budou také první jarní buřty.
Bečovská botanická zahrada, 1.4.2017 od 14:00 hodin

KULTURNÍ TIPY

SOUTĚŽNÍ 
KŘÍŽOVKA 
Tajenka z minulého čísla:
NAKUPUJTE RYCHLEJI 
A POHODLNĚJI

Výhercům, kterými jsou 
Běla Páchniková,
Milan Petráň 
a Monika Banáčková 
zasíláme poukázku 
na nákup do Globusu 
v hodnotě 500 Kč. 

Karlovarská plynárenská s.r.o.

DODÁVKY – zajišťujeme do-
dávky zemního plynu a elek-
třiny pro domácnosti a pod-
nikatelské subjekty.

SLUŽBY – unikátním 
PROGRAMEM BENEFITŮ 
poskytujeme našim zákazní-
kům servis odběrných
zařízení zcela zdarma.

DŮVĚRA – žádné skryté po-
platky, pokuty, či závazky
u nás nenajdete.

NESLIBUJEME, ŠETŘÍME!
 

Vyluštěnou tajenku spolu 
s vaší adresou, tel. číslem
a VYÚČTOVÁNÍM PLYNU 
(kopií) od vašeho stávajícího 
dodavatele doneste (příp. 
pošlete) do 6.4.2017 do naší
zákaznické kanceláře: 
Karlovarská plynárenská s.r.o.,
Jenišov 68, 360 01  Jenišov, 
PO – PÁ  8:00 – 17.00
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Sportovní zařízení 
dostanou přes čtyři miliony

Do 30. dubna mohou amatérské 
sportovní kluby a tělovýchovné jed-
noty z našeho regionu žádat o dota-
ce na údržbu a obnovu sportovních 
zařízení. Karlovarský kraj na tyto 
účely vyčlenil více než čtyři miliony 
korun.

„Podpora rozvoje amatérských 
sportovních klubů, tělovýchovných 
a tělocvičných jednot působících 
v Karlovarském kraji je jednou z na-
šich priorit.  Vzhledem k tomu, že 
jsme si vědomi toho, že jim chybí 
potřebné peníze na údržbu a obno-
vu sportovních zařízení, připravili 
jsme pro ně nový dotační titul,“ 
uvedl radní pro oblast školství, mlá-
deže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč. 

Celkový finanční objem prostředků 
určených pro tento program činí 4 
125 000 korun.

Každý z žadatelů může získat pří-
spěvek ve výši až 150 tisíc korun. 
Dotace ovšem nesmí přesáhnout 
sedmdesát procent z celkových ná-
kladů projektu. Žádosti je možné 
posílat poštou na adresu krajského 
úřadu – odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy, elektronicky pro-
střednictvím e-podatelny či je osob-
ně doručit na podatelnu krajského 
úřadu. Podrobná pravidla, včetně 
kontaktů na zaměstnance, kteří po-
skytují bližší informace, najdete na 
internetových stránkách Karlovar-
ského kraje.  (KÚ)

Maraton okusí společně zdraví 
i handicapovaní cyklisté

Karlovarským krajem povede 
opět trasa handy cyklo maratonu, 
benefiční jízdy, které se zúčastní 
zdraví i handicapovaná cyklisté. 
Zároveň se kraj zapojí do týd-
ne sportu, prevence a integrace 
s podtitulem „S Cestou za snem 
okolo měst“. Hejtmanka Jana VIl-
dumetzová se na tom domluvila 
s organizátorem akcí a zástupcem 
spolku Cesta za snem Heřmanem 
Volfem s tím, že na těchto akti-
vitách by se mohly podílet i další 
kraje.

Handy cyklo maraton je podle 
organizátorů nejdelším cyklistic-
kým maratonem ve střední Ev-
ropě, protíná všech čtrnáct krajů 
ČR. Společně v něm startují vo-
zíčkáři, nevidomí a další zájemci. 
„Cílem projektu je ukázat, že sport 
je pro každého, bez rozdílů a že 
naše společnost může fungovat 

jako tým – spolupracovat, komu-
nikovat, učit se jeden od druhé-
ho,“ uvedl Heřman Volf. Akce se 
bude konat od prvního do pátého 
srpna, průjezdním bodem v Kar-
lovarském kraji bude Bečov nad 
Teplou. „Velmi rádi účastníky akce 
v našem kraji přivítáme a již dnes 
se na ně moc těšíme,“ dodala hejt-
manka Jana Vildumetzová.

Další aktivitou spolku Cesta 
za snem bude akce „S cestou za 
snem okolo měst“ v týdnu od 26. 
května do 4. června. „Účastníci 
mohou vyjet na kolech, bruslích 
či jinak a v praxi prezentovat bez-
pečný pohyb, navíc s aplikací EPP 
Nadace ČEZ, kdy svým pohybem 
pomohou získat finance vybraným 
lidem s postižením,“ vysvětlil Heř-
man Volf. Nejvíce by organizátoři 
stáli o zapojení škol v jednotlivých 
krajích, školní třídy se navíc mo-
hou dostat do slosování o zajíma-
vé ceny, jako je počítač, fotoaparát 
nebo akční kamera.

Vrcholem projektu se stane fes-
tival sportu Praha v pohybu s Čes-
kou pojišťovnou 24. června, Žluté 
Lázně - jehož součástí je finální 
„Okolo Prahy napříč handicapy“ 
– cyklojízda okolo hlavního města. 

 (KÚ)

INZERUJTE  
V KRAJSKÝCH LISTECH

t: 739 544 446     e: kalabova@mediaas.cz

Přáním každého odběratele je získat... (tajenka)
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FIS Mistrovství světa juniorů 
ve snowboardingu se podruhé 
ve své historii vrátilo do Kruš-
ných hor. Tentokrát se ve druhé 
polovině února po snowboard-
crossovém víkendu na Božím 
Daru rozdávaly v následujících 
dvou dnech další tituly v alp-
ských disciplínách na Klínovci.

Závody ve snowboardcrossu na 
Božím Daru rozhodly o titulech ju-
niorských mistrů světa ve prospěch 
Švýcara Kalle Kobleta a Kristiny 
Paulové z Ruska, která obhájila 
loňský titul. V nedělní týmové sou-
těži snowboardcrossařů zvítězila 
mezi juniory dvojice ze Spojených 
států, druzí byli Němci, bronz brali 
Australané. V týmové soutěži žen 
slavila juniorský titul Francie, stří-
brnými medailemi skončil šampio-
nát pro Rusky a bronzem pro Aus-
tralanky. Z domácích jezdců za-
znamenali mezi jednotlivci nejlepší 
umístění čtyřicátý Kryštof Choleva 
a šestatřicátá Dita Žďárská. V tý-
mové soutěži tvořil nejlepší česk 
pár Koudelka s Vintrem. Skončili 
osmí, tedy o jednu příčku lépe než 
nejlepší dvojice Češek Veselková, 
Louthanová.

Čeští reprezentanti do konečné-
ho pořadí výrazněji nepromluvili 
ani na Klínovci, kde na sjezdovce 
U Zabitýho kralovali v alpských 
disciplínách snowboardisté z Rus-

ka. V paralelním obřím slalomu si 
ruští borci nenechali ujít vítězství 
v obou kategoriích, muži pak svu 
dominanci na náročné trati s převý-
šením 185 metrů podtrhli ještě dru-
hým místem. V ženském závodě se 
ve finálové jízdě utkala ruská repre-
zentantka Milena Bykova s favori-
zovanou Danielou Ulbig z Rakous-
ka, která nakonec skončila druhá 
o pouhé 0,04 sekundy. Rusové byli 

vidět také v posledním soutěžním 
dni v paralelním slalomu. Dmitry 
Loginov a jeho kolega Ilia Vitugov 
procházeli hladce už kvalifikačním 
pavoukem a zejména na Loginovi 
bylo vidět, že si po prohrané finálo-
vé jízdě v paralelním obřím slalomu 
chce spravit chuť a dnešní závod 
vyhrát. To se mu nepodařilo, a tak 
si z letošního mistrovství odváží 
dvě druhá místa. V souboji o třetí 
medaili se utkala dvojice Italů, na-
konec se radoval Gabriel Messner. 
Ženský závod se stal soubojem 
ruského a rakouského týmu. Fa-
vorizovaná a starty ve Světovém 
poháru protřelá Daniela Ulbing 
byla po včerejším druhém místě 
lehce rozladěná, a tak do závodu 
dala maximum, ani to jí však na fi-
nále nestačilo. Nakonec v souboji 
o třetí místo porazila svoji soupeř-
ku, a opět tak stanula na stupních 
vítězů. Ve finálové jízdě se blýskla 
její reprezentační kolegyně Jemima 
Juritz, která porazila Marii Valovou 
z Ruska a zaslouženě si odnesla ti-
tul Juniorského Mistra světa. 

Mistrovství světa juniorů ve 
snowboardingu má za sebou na 
Božím Daru a Klínovci svou první 
část, tu druhou, freestylovou, hostí 
za pár dní Špindlerův Mlýn. 

 (pmk)

Mladí snowboardisté se vrátili do 
Krušných hor v boji o světový titul

Soutěž: Vyhraj a běž! Půlmaraton 
i rodinný běh, můžete startovat zdarma
Dva měsíce zbývají do startu 
pátého ročníku Mattoni 1/2Ma-
ratonu Karlovy Vary. Karlovar-
ský kraj i letos ve spolupráci s 
pořádající společností RunC-
zech vyhlašuje soutěž o ceny 
„Vyhraj a běž“.

Start v pátém ročníku Mattoni 
1/2Maratonu Karlovy Vary vás 
nemusí stát ani korunu, stačí jen 
zodpovědět tři soutěžní otázky a 
mít trochu štěstí při losování. Kar-
lovarský kraj vyhlašuje soutěž „Vy-
hraj a běž“, ve hře je 20 registrací 
na závod zdarma, každá z nich v 
hodnotě 1 100 korun. Dále se sou-
těží o 20 registrací na dm rodinný 
běh, jedna registrace platí pro čtyři 
členy rodiny. „Jsem ráda, že se mi 
podařilo dojednat s organizátory 
pro letošek více registrací do sou-
těže, protože bych chtěla, aby se do 
této prestižní akce, kterou půlma-
raton bezesporu je, zapojilo co nej-
více občanů, rodin s dětmi z naše-
ho kraje,“ říká Jana Vildumetzová, 
hejtmanka Karlovarského kraje. 
V loňském roce se půlmaratonu zú-
častnilo téměř čtyři tisíce lidí ze 44 
zemí světa. „Věřím, že zájem o tuto 
velkou sportovní událost i nadále 
poroste,“ dodává hejtmanka.

Více informací o tom, jak se do 
soutěže zapojit, najdete na kraj-
ských stránkách. Správné odpo-
vědi je třeba zaslat do 31. března 
e-mailem na adresu katerina.rent-
kova@kr-karlovarsky.cz. Losová-
ní výherců proběhne na začátku 
dubna, o výsledku budou účastníci 
soutěže informovaní do 5. dubna.

V Karlových Varech se i letos po-
běží předposlední květnovou so-
botu, přesněji řečeno dvacátého. 
Start z nábřeží Osvobození si kro-
mě půlmaratonců užije i dva a půl 
tisíce účastníků dm rodinného bě-

hu. Hlavní závod navíc bude letos 
poprvé vysílat v přímém přenosu 
Česká televize. Jeden z největších 
půlmaratonů v České republice je 
třetím závodem RunCzech běžecké 
ligy a každoročně na něj přijíždějí 
běžci z celé země, zahraničních 
běžců má nejvíc ze všech regio-
nálních půlmaratonů RunCzech 
běžecké ligy.

Běží se i juniorský maraton
Organizátoři z týmu RunCzech 

v Karlových Varech kromě samot-
ného půlmaratonu pořádají ještě 
jeden závod – tím je semifinálové 
kolo Juniorského maratonu. Nej-
větší běžecký závod pro studenty 
středních škol z celé České repub-
liky se v Karlových Varech ve Sme-
tanových sadech poběží ve čtvrtek 

6. dubna. Neziskový projekt orga-
nizátorů RunCzech běžecké ligy 
má za cíl rozběhat středoškolské 
studenty po celé České republice, 
což se rok od roku daří více a více.

Registrace do Juniorského ma-
ratonu je navíc zdarma. Do Ju-
niorského maratonu se může za-
pojit každá střední škola z České 
republiky i zahraničí. „Stačí dát 
dohromady desetičlenný tým, ve 
kterém musí být tři dívky. Každý 
člen týmu pak běží štafetový úsek 
o délce 4,2 kilometry, dohromady 
studenti zdolají trať celého mara-
tonu,“ představuje Juniorský ma-
raton Bojan Nanković z týmu Run-
Czech. Dále už v podstatě stačí jen 
přihlásit tým na stránkách www.
runczech.com/jmc a přijet na se-
mifinálové kolo do Varů.  (KÚ)

FIS Mistrovství světa juniorů ve snowboardingu   Světový šampionát se 
vrátil letos podruhé do Krušných hor. Boží Dar hostil snowboaardcross, Klíno-
vec alpské disciplíny. Nejlepším juniorům světa předávala medaile hejtman-
ka Jana Vildumetzová.  Foto: 2x Jan Šimeček

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary    dm rodinný běh si pravidelně užívá na 
dva a půl tisíce účastníků, díky soutěži Vyhraj a běž si jej letos zdarma zaběh-
ne dvacet rodin. Jedna registrace platí pro čtyři její členy. Foto: RunCzech


