Lázeňská města kráčí
směrem k UNESCO

Boj s invazivními
rostlinami začíná

Chebská galerie slaví
padesát let

Cesta na seznam světového dědictví ale bude ještě dlouhá. Co bude
úkolem pro nejbližší měsíce?

Jakým způsobem a na jak velkém
území bude Karlovarský kraj bojovat s bolševníkem?

Za podpory Karlovarského kraje
čeká Galerii výtvarného umění
v Chebu rok oslav. Co nabídne?
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Firma zaměstná v Ostrově až 1800 lidí
Je to dobrá zpráva. V ostrovské průmyslové zóně vyroste ještě
letos nová tovární hala, kde budou moci získat pracovní místa
lidé z našeho regionu. Německá firma Behr zde v roce 2013 zahájí výrobu komponentů pro automobilový průmysl, konkrétně
klimatizací a vzduchových filtrů. Zpočátku zaměstná okolo 150
lidí, do roku 2018 by chtěla nabídnout až 1800 pracovních míst.

Vážení čtenáři,
vítejte opět po měsíci nad stránkami Krajských listů. Určitě nejsem sám, kdo má radost z toho, že
začíná jaro, navíc my z Karlovarského kraje bychom se měli radovat dvojnásob.
Jak jsem totiž opětovně zjistil ze
statistik Energetického regulačního úřadu, v našem regionu se i nadále prodává teplo podstatně dráž,
než je republikový průměr. Jde
o dlouhodobou záležitost, protože
zatímco v roce 2007 stál GJ tepelné
energie 413,8 koruny v ČR, obyvatelé našeho kraje platili 423,8 koruny. Loni činil celorepublikový
průměr 509 korun, u nás v regionu se ale platilo za gigajoul tepla 531 koruna! (oproti Pardubickému kraji, kde byla nejnižší cena
- za GJ tepla 404,6 koruny).
Apeluji proto na výrobce i distributory tepelné energie, aby hledali způsob, jak lze pro obyvatele našeho kraje, kde jsou nejnižší průměrné mzdy, cenu snížit. Navíc
se už dnes potýkáme s tím, že lidé
hledají jiné, levnější zdroje, které
zbytečně zatěžují životní prostředí.
Jedním z diskutovaných témat
poslední doby je převod církevního majetku a výplata peněz církvím. Stát chce vrátit církvím přes
polovinu zabavených budov, pozemků a lesů a splácet jim přes 59
miliard korun.
Jsem velmi skeptický k tomu, že
by tak obrovské převody majetku
i peněz dokázal provést naprosto
transparentně a bez toho, aby nijak nezatížil občany – daňové poplatníky.
Nechali jsme prověřit, jakého
majetku se to týká v našem kraji.
Po náročném pátrání nám dotčené instituce zatím přesný seznam
původního majetku církví na území regionu neposkytly.
Závěr března patří tradičně oslavám Dne učitelů – všem pedagogům přeji (i přes dramatické scénáře vycházející co chvíli z dílny
ministerstva školství) klid na práci a dobrou pohodu ve škole
i v osobním životě.
Váš hejtman
Josef Novotný

Jedná se o historicky třetí závod společnosti Behr na území České republiky. Firma bude mít zájem především
o technicky kvalifikované zaměstnance.
„Naší prioritou je zajišťování nových
pracovních míst v Karlovarském kraji. Vedení kraje může pomoci k výstavbě nových středních škol technického směru, ale nejsme schopni dělat věci za podnikatele, zaměstnavatele nebo majitele pozemku, kterými jsou například obce. Tady se jasně ukázalo, že
Ostrov byl připraven. Přispěl k tomu
i fakt, že se dokončuje R6, tedy z Ostrova bude přímé spojení do Chebu
a do Německa. Navíc jsme před časem
ve městě otevřeli nově zbudované Centrum technického vzdělávání,“ uvedl
hejtman Josef Novotný.
Podle starosty Ostrova Pavla Čekana
vzniknou výrobní prostory na rozloze
20 tisíc metrů čtverečních.
„Společnost hodlá stavět v Ostrově
na dvě etapy, první z nich by mohla být
hotova do konce letošního roku. Společně s ní by měla mít své výrobní haly
v průmyslové zóně i firma Mahle, která se specializuje na výrobu vzducho-

vých filtrů. Současně počítáme se vznikem pracovních příležitostí pro návazné služby,“ vysvětlil starosta čtvrtého
největšího města v kraji.
Město Ostrov se snažilo co nejrychleji vyřešit požadavky firmy na větší prostor v průmyslové zóně.
„Stávajících deset hektarů bylo málo,
proto by mělo dojít ke změně územního
plánu. S Pozemkovým fondem ČR byla dohodnuta výměna pozemků, změnu územního plánu schválíme zřejmě
už tento měsíc,“ doplnil Matějka. “ dodal místostarosta Ostrova Milan Matějka s tím, že řešit se bude také problém s výkonným přívodem elektrického proudu.
Karlovarský kraj zmapoval všechny
oblasti, které by v budoucnu mohly být
obsazeny investory.
„Byl jsem se podívat v Nové Roli, kde
má porcelánka Thun k dispozici připravený pozemek včetně sítí. Další jsou
u Sokolova, v Královském Poříčí nebo Svatavě. Také plánuji jednání s CzechInvestem o iniciativě vedoucí k využití našich průmyslových zón,“ konstatoval hejtman.

Hejtman Josef Novotný a starosta Ostrova Pavel Čekan s mapou průmyslové zóny v Ostrově, kam přichází německá společnost Behr.
Foto KL
Německá společnost Behr patří k vedoucím firmám ve svém segmentu na globálním automobilovém trhu.
Specializuje na výrobu klimatizačních
systémů a chladicích systémů moto-

Začal projekt Železnice dětem
Děti předškolního a školního věku, které rády cestují s rodiči vlakem, se mohou od nynějška zapojit do her a soutěží, jež jim zatraktivní jízdu po železnici a umožní získat
lákavé odměny. Projekt nazvaný Železnice dětem totiž právě začal a potrvá do konce letošního roku. Ve spolupráci s Českými drahami ho připravil Karlovarský kraj.
„Projekt má dětem ukázat, jak zajímavé může být cestování vlakem.
A dospělým zase připomenout, že
kromě dopravy automobilem mohou využít i tuto možnost. Některé
z nich určitě překvapí, jak se zlepšila
úroveň cestování po železnici včetně
služeb pro cestující,“ uvedl náměstek
hejtmana Petr Navrátil.
Pro účastníky soutěží bude připravena dětská kilometrická banka,
v rámci které budou „sbírat“ ujeté
kilometry (uznatelné budou jízdenky z Karlovarského kraje nebo které končí v našem regionu), zapojit se
mohou do skládání puzzlů s motivem
parní lokomotivy, jejichž části budou
rozmístěny ve vybraných sedmi že-

lezničních stanicích na území kraje Mariánské Lázně, Cheb, Františkovy
Lázně, Sokolov Nejdek, Horní a Dolní nádraží Karlovy Vary.
„Děti budou také kreslit a psát
na téma spojené se železnicí nebo pátrat po nádražních tabulkách s nadmořskou výškou. Chybět nebude test
o bezpečném chování na železnici,“
dodal Navrátil.

V uvedených stanicích si děti s rodiči nebo učiteli budou moci vyzvednout potřebné podklady k soutěžím.
Vyplněné kilometrické banky potvrzené průvodčími, složený obrázek
puzzlů nebo výtvarné či slohové práce je třeba zaslat na adresu Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje.

Soutěže budou vyhlašovány postupně. Vítěze pak pořadatelé odmění při
různých významných událostech týkajících se železniční dopravy.
Jednou z hlavních výher je dětská kilometrická banka, která dítěti umožní cestovat zdarma vlakem
2000 kilometrů. Školní třídy mohou
získat vouchery až ve výši tři tisíce korun například na školní výlet. Předškolákům zase udělají radost omalovánky s vlaky, které jezdí v našem regionu, nebo s motivy nádraží. České
dráhy navíc v rámci projektu zajistí exkurze do železničního depa, a to
pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol (na jaře) a pro 2. stupeň
základních, případně pro střední školy (na podzim),“ vysvětlil Zdeněk Kusý, ředitel krajské organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje.
Projekt Železnice dětem počítá také s doprovodnými akcemi, jako je
například výstava vzniklých výtvarných a literárních děl ve vstupní hale
Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Ministerstvo: Připomínky akceptujeme
Ministerstvo zdravotnictví akceptovalo připomínky Karlovarského kraje
v oblasti lázeňské péče, které se týkaly
počtu zdravotnického personálu v lázeňských zařízeních.
Tento počet se ministerstvo chystalo diktovat prostřednictvím vyhlášky
na personální zabezpečení zdravotních služeb.
Proti návrhu nové ministerské vyhlášky se však ohradil Svaz léčebných
lázní ČR. Podle něj byl požadavek vyhlášky na počet zdravotnických pracovníků v oblasti lázeňské rehabilitační péče nadhodnocený. Pro lázně by
bylo velmi obtížné potřebný personál

vůbec sehnat. A v tomto duchu také
svaz informoval vedení Karlovarského kraje.
„Návrh vyhlášky ministerstva zdravotnictví odvozoval počet zdravotnických pracovníků od celkového počtu
lůžek lázeňského zařízení. Jenže například v dětských léčebnách jsou tato lůžka až z jedné poloviny obsazena rodiči, kterým není poskytována zdravotní péče. Není tedy možné
vztahovat počet personálu k lůžkům,
u nichž se s poskytováním této péče
nepočítá,“ vysvětlil hejtman Josef Novotný, proč se Karlovarský kraj připojil k námitkách Svazu léčebných láz-

ní ČR proti této části návrhu ministerské vyhlášky.
„Navrhli jsme, aby se počty zdravotnických pracovníků odvíjely od obsazených lůžek tak, abychom poskytovatele zdravotních služeb nezatěžovali náborem nových pracovníků, kteří
pak nebudou mít koho léčit a ošetřovat,“ uvedl hejtman a dodal, že připomínku ze západu Čech ministerstvo
akceptovalo.
„Počet zdravotníků nyní bude vztažen pouze k počtu těch lůžek, které
jsou určeny a využívány pro poskytování zdravotní lázeňské léčebně-rehabilitační péče,“ uzavřel hejtman.

rů osobních a užitkových vozidel, které
vyrábí od roku 1999. Ve světě zaměstnává šestnáct a půl tisíce lidí.
V roce 2000 zřídila v Mnichově Hradišti dceřinou společnost Behr Czech,

v roce 2007 pak firma otevřela zbrusu
nový závod v průmyslové zóně Mošnov.
Za rok 2010 vykázala společnost Behr
Czech obrat přibližně 6,3 miliardy korun a zaměstnávala 1166 lidí.

K a r l ova r s k ý k ra j ve s p o l up r á c i
s R e gi o n á l n í h o s p o d á ř s k o u k o m o ro u Po o h ř í
a O k re s n í h o s p o d á ř s k o u k o m o ro u C h e b
zve

NA SEMINÁŘ
O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI V RÁMCI
PARTNERSKÝCH SMLUV KARLOVARSKÉHO KRAJE
který se uskuteční

v pátek 13. dubna 2012 od 10.00 hod.
v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje
Téma semináře:
konkrétní možnosti aktivní účasti firem Karlovarského kraje na projektech
těchto zemí:Čína, Kazachstán, Moldávie, Litva, Lotyšsko, Estonsko.

Čtyři nebo tři pruhy?
Další diskuse o R6
V souvislosti s blížící se dostavbou
rychlostní silnice R6 Cheb - Karlovy
Vary, která má být dokončená v dubnu, se opět začínají hlasitě diskutovat
otázky dostavby této čtyřpruhé komunikace z Karlových Varů do Prahy. Karlovarský kraj totiž zůstává jediným krajem v Česku, který nemá
dálniční spojení s českou metropolí.
Podle ministerstva dopravy i nadále probíhá příprava úseků, které tvoří obchvaty obcí v úseku Karlovy Vary - Nové Strašecí.
Konkrétně jde o úseky Lubenec,
Krušovice a Řevničov. Ministerstvo
v této souvislosti připravuje zadání
studie proveditelnosti, která má posoudit ekonomickou efektivitu úseku Nové Strašecí - Bošov.
Podle úředníků ministerstva tato

efektivita pro vybudování čtyř pruhů ihned v 1. etapě nevychází. Ministerstvo zde proto uvažuje o výstavbě střídavého třípruhového
uspořádání.
Karlovarský kraj však už dříve jasně avizoval, že usiluje o regulérní dálniční spojení s Prahou, tedy
o čtyřpruhovou variantu.
Stejně tak vedení kraje vyvinulo
maximální snahu o to, aby izolovaný
úsek od dálniční sítě ČR nebyl zpoplatněn. Ministerstvo však výjimky
do budoucna poskytovat nehodlá,
což se týká i dalších podobných úseků silnic v ostatních regionech.
V našem kraji však R6 může být
zpoplatněna až tehdy, bude - li kompletně a bez závad hotova a opatřena
řádným dopravním značením.

z regionu

Spolupráce
s Krymem
podepsána
Hejtman Josef Novotný a zástupce předsedy Rady ministrů Autonomní republiky Krym Georgij Psarev podepsali memorandum o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym
a Karlovarským krajem. Obě strany se mimo jiné dohodly na kooperaci v oblasti ekonomiky, životního
prostředí, sportu, cestovního ruchu
a vědecko-technické spolupráce.
Společné memorandum bylo podepsáno v rámci XXI. Mezinárodního turistického veletrhu Krym,
Lázně, Turistika - 2012, kde se prezentovalo na 500 vystavovatelů, jejichž expozice vidělo více než pět
tisíc návštěvníků.
Hlavními
vystavovateli
byly krymské ozdravovny, ukrajinské a zahraniční cestovní kanceláře
a výrobci zboží pro odvětví cestovního ruchu i český Czechtourism.
Autonomní republika Krym tvoří asi čtyři procenta rozlohy Ukrajiny, jejíž je součástí. Dělí se na pětadvacet regionů a leží na Krymském
poloostrově mezi Černým a Azovským mořem.

Začne oprava mostu v Šemnici

Šemnický most je v havarijním stavu.
Padesát let starý most přes řeku
Ohři v Šemnici, který byl vloni kvůli havarijnímu stavu uzavřen, projde
kompletní rekonstrukcí. Za zhruba
čtyři miliony korun ho nechá opravit Karlovarský kraj.
„Rekonstrukce by měla začít na jaře a skončit ještě v letošním roce,“
uvedl hejtman Karlovarského kraje
Josef Novotný.
Most je pro Šemnici mimořádně důležitý, protože Ohře rozdělu-

K a r l o v a r s k ý k r a j z v e n a k o n fe r e n c i u p ř í l e ž i t o s t i

Evropského roku aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity 2012

„Aktivní stárnutí je když…“
Akce se koná 23. května 2012 od 10:00 hodin ve Slavnostním sále GH Pupp
v Karlových Varech pod záštitou hejtmana PaedDr. Josefa Novotného.
Program:
• zajištění Evropského roku aktivního stárnutí v ČR
• odborný pohled na problematiku aktivního stárnutí a mezigeneračních vztahů
• malé zamyšlení o tom, jaké to je být seniorem a jak si osvojit umění
stárnout…
V případě zájmu se registrujte prostřednictvím e-mailu:
petra.sindelarova@kr-karlovarsky.cz nebo na telefonu 354 222 241

Z Varů do Ostrova rychleji?
Karlovarský kraj se obrátil na ministerstvo dopravy s žádostí o posouzení
možnosti zvýšit rychlost na čtyřpruhovém silničním úseku mezi Karlovými Vary a Ostrovem až na 110 km/hodinu. Řidiči by tak po uvedené silnici
mohli jezdit rychleji než dosud.
„Silnice I/13 ve směru Karlovy Vary
– Ostrov splňuje z našeho odborného pohledu parametry pro bezpečnou
jízdu ve vyšší rychlosti. Ministerstvo
reagovalo tak, že zařadí zmíněný úsek
do pilotního projektu zvýšení rychlosti na těch silnicích I. tříd, kde to
umožňuje jejich technický stav,“ uve-
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dl náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Podle informací Krajských listů ministerstvo v současnosti připravuje spuštění hned několika pilotních
projektů, jež umožní zvýšit rychlost
na směrově dělených čtyřpruhých
úsecích silnic, které nejsou zařazené do rychlostní sítě České republiky.
Frekventovaný úsek Karlovy Vary Ostrov patří k těm, které jsou součástí
úvah ministerských úředníků.
„V tomto ohledu uvítáme další užší spolupráci kraje při prosazování této úpravy,“ dodala tajemnice ministra
dopravy Hana Vohnoutová.

je obec na dvě části. Pokud se teď,
po jeho uzavření, chtějí místní dostat z jedné části obce do druhé, musí se vypravit na 26 kilometrů dlouhou objížďku.
Co bude oprava zahrnovat? Původní dřevěnou mostovku nahradí klasická asfaltová silnice. Stavebníci přitom vymění nebo opraví některé díly
mostní konstrukce.
„Rekonstrukce nebude jednoduchá. Most je padesát let starý a ně-

Foto KL
které díly bude nutné vyrobit přímo
na míru,“ vysvětlil náměstek hejtmana Petr Navrátil s tím, že oprava stávajícího mostu je přesto nejvhodnější variantou.
„Uvažovali jsme i o stavbě nového přemostění. To by ale stálo 80
až 90 milionů korun, což vzhledem
k malému využití mostu nepřichází v úvahu. Nejlepší variantou je pro
nás oprava stávajícího mostu,“ uzavřel Petr Navrátil.

UNESCO. Další krok
v nominaci našich lázní
Krok za krokem. Tak směřují města Západočeského lázeňského trojúhelníku k nominaci na seznam
UNESCO.
Prozatím posledním z nutných kroků bylo jednání na krajském úřadě,
kterého se vedle zástupců měst Západočeského lázeňského trojúhelníku, Luhačovic a Karlovarského kraje zúčastnili také zástupci Národního památkového ústavu v čele s ředitelem územního odborného pracoviště v Lokti a čeští členové mezinárodní
skupiny expertů.
„Cílem setkání na krajském úřadě bylo správně nastartovat další etapu nominačního procesu, která byla
na mezinárodní úrovni zahájená ustavením mezinárodní skupiny expertů
koncem ledna v Karlových Varech,“
uvedla krajská radní pro oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Eva Valjentová.
Jak řekla, hlavním úkolem pro příští
dva roky bude zpracovat kvalitní nominační dokumentaci jako předpoklad úspěšného završení celého procesu zápisem nevýznamnějších evropských lázní na Seznam světového
dědictví UNESCO.
Na slova radní Valjentové navázal
karlovarský primátor Petr Kulhánek.
Podle něj lázeňská města i nadále počítají s pokračováním role kraje jako

koordinátora celého procesu, kterou
měl jako iniciátor myšlenky nominace od počátku.
Město Karlovy Vary bude plnit úlohu lídra nominovaných měst, jejichž
spolupráce bude v blízké budoucnosti potvrzena založením svazku obcí.
O tomto a o dalších jednáních, které vedli představitelé Karlových Varů na mezinárodní úrovni, dále informoval náměstek primátora Jiří Klsák.
Na pracovním jednání k UNESCO
na krajském úřadě, svolaném krajským úřadem a městem Karlovy Vary, se přítomní také zabývali problematikou zpracování nominační dokumentace a časovým harmonogramem
nominačního procesu. Ten by měl vyvrcholit v roce 2015 podáním sériové
nadnárodní nominace nevýznamnějších evropských lázní na prestižní Seznam světového dědictví UNESCO.
Velkou pozornost přitom věnovali přípravě ustavení národní pracovní
skupiny, která by měla být v příštích
dvou letech zejména jakýmsi „servisním zázemím“ pro politickou reprezentaci a zpracovatele nominační dokumentace.
Jedním z úkolů této pracovní skupiny, která by měla vzniknout již počátkem dubna, bude také zajištění nezbytné propagace a prezentace celého
projektu.

Ředitel krajského úřadu informuje
Roman Rokůsek

ní podat pouze dvě přihlášky, a proto budou letos zkoušky probíhat
jen ve dvou termínech - 23. 4. a 24.
4. – tak, aby uchazeči se dvěma přihláškami měli možnost absolvovat
zkoušky na oba vybrané obory.
Kromě toho bude pro případ potřeby, zejména z důvodu nemoci
uchazeče či jiných závažných důvodů, stanoven náhradní termín, předběžně 7. 5.

Stejně jako v loňském roce, budou
i letos uchazeči o studium maturitních oborů na středních školách zřizovaných Karlovarským krajem skládat přijímací zkoušky.
Budou mít podobu tzv. SCIO testů z obecných studijních předpoNa přípravě přijímacích zkoušek
kladů, matematiky a českého jazyka. se podílí i krajský úřad. Jaká je jeNa podrobnosti jsme se zeptali ředi- ho úloha?
tele Krajského úřadu Karlovarského
Odbor školství krajského úřadu se
kraje Romana Rokůska.
podílí na zastřešení jednotných přijímacích zkoušek, jedná s firmou
Mění se něco v systému přijímací- SCIO a působí jako metodický poho řízení oproti loňsku?
radce při stanovení kritérií včetně
Na základě loňských zkušeností hranice pro úspěšné vykonání zkoudochází ke zpřísnění hranice úspěš- šek. Velmi úzce při tom spolupracunosti, a to tak, že u oboru čtyřle- je s řediteli středních škol. Kraj ze
té gymnázium musí uchazeč do- svého rozpočtu poskytuje školám fisáhnout alespoň 20% maximálního nanční prostředky na nákup testů.
možného bodového zisku v součtu
všech tří testů, tj. 26 bodů, u ostatŠkoly mají možnost vyzkoušet si
ních oborů pak alespoň 15% maxi- přijímací zkoušky nanečisto. Je o to
málního bodového zisku, tedy 19,5 zájem?
bodu.
Přijímací zkoušky nanečisto jsou
Rozdíl je také v tom, že mohou pomocníkem pro potenciální uchauchazeči v 1. kole přijímacího říze- zeče o studium, dalším nástrojem,

tentokrát pro školy, pak je tzv. generálka přijímacích zkoušek, která
slouží k ověření zvládnutí jejich organizace. Dle informací firmy SCIO
se letos k pořádání přijímacích zkoušek nanečisto přihlásily 3 školy a 6
škol si je vyzkouší formou generálky.
Kde po prvním kole přijímacích zkoušek žáci získají informace
o volných místech?
Pokud ředitel školy vyhlásí další
kola přijímacího řízení, oznámí počet volných míst v jednotlivých oborech krajskému úřadu. Ten tyto informace ihned zveřejní na www.
kr-karlovarsky.cz a k dispozici budou i na webových stránkách jednotlivých škol.
Co čeká úspěšné uchazeče a co naopak ty, kteří ke studiu přijati nebyli?
Přijatý uchazeč již nově nebude muset čekat na písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.
O přijetí se dozví ze seznamu zveřejněného na přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Ředitel školy nadále odesílá
rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Přijatí uchazeči musí potvr-

dit svůj zájem vzdělávat se v dané
škole odevzdáním zápisového lístku,
přičemž lhůta pro jeho uplatnění se
prodlužuje z 5 na 10 pracovních dnů
ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.
Další významnou změnou je to, že
uchazeč již nemůže vzít zápisový lístek zpět, výjimkou je pouze případ,
kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění
na škole, na kterou byl přijat na základě úspěšného odvolání.
Nepřijatí uchazeči mohou jako
každý rok podat ve lhůtě tří pracovních dnů řediteli střední školy odvolání. Ředitel o něm může rozhodnout
sám, pokud mu v plném rozsahu vyhoví. Nově se takto postupuje i v případě žáků, kteří splnili podmínky
přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu velkého počtu uchazečů.
V ostatních případech ředitel předá odvolání k rozhodnutí krajskému úřadu. Ten v posledních letech
naprostou většinu odvolání zamítá
a rozhodnutí ředitelů škol potvrzuje. Shledává totiž, že rozhodnutí bylo vydáno v souladu s právními předpisy, a že v průběhu řízení nedošlo
k žádnému závažnému procesnímu
pochybení, které by bylo důvodem
pro změnu či zrušení rozhodnutí.

HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Vážený pane hejtmane,
nemám ani tak dotaz, spíše takový malý postřeh. Hitem letošního Regiontouru 2012 na Výstavišti v Brně byla bezpochyby církevní turistika,
která se rychle stala tématem číslo 1, a to hlavně díky projevu arcibiskupa D. Duky. Zlínský kraj představil Jantarovou stezku, Jihočeský se také vrhl na toto téma a snaží se tak přilákat novou, poměrně velkou klientelu. Tak mě napadá, proč se nezviditelnil i náš Karlovarský kraj? Přeci se to u nás církevními a historickými památkami jen hemží. Že by vaši
úředníci o našich projektech nic nevěděli? Jen pro ilustraci. Na Toužimsku již od roku 2009 provozuje OS Pod střechou Skokovskou stezku. Podařilo se vytvořit překrásné putování po místních kostelích a klášterech
od Teplé až do kostela ve Skokách. Toto místo před válkou navštěvovalo
60 tisíc poutníků ročně. Tito putovali za Panenkou Skákavou a věřili v její
uzdravovací moc (takové malé české Lurdy). Nyní sem zavítá kolem pěti
tisíc návštěvníků, jejich počet se každým rokem zvyšuje. Zajímalo by mě,
proč prezentace našeho kraje v Brně opět skončila u jednotlivých lázeňských hotelů a u vřídla, ze kterého teče becherovka. Není to trochu málo? A každý rok to samé? Je mi moc líto, že se o našem kraji nemluví také
jako o ráji pro cyklisty, vodáky či bežkaře. Vždyť to zde všechno existuje.
Mohl jste se o tom, u nás v Toužimi, přesvědčit na vlastní oči. Snažíme se
navštěvovat různé porady a zakládání nových agentur, ale naše názory
jsou zde v menšině a asi nejsou ani v popředí zájmu úředníků kraje. Prosím, můžete se jich na to zeptat? Lidé na venkově by jistě nějakou změnu
rádi přivítali a jistě ocenili i v příštích volbách.
Jarka Slepičková
Vážená paní Slepičková,
po přečtení vašich mázorů vám v mnohém musím dát za pravdu.
Na letošním veletrhu v Brně byla prezentace církevní turistiky v pojetí jiných krajů velmi atraktivní. Nesouhlasím ale s tím, že z Karlovarského kraje zde byly prezentovány pouze hotely a becherovka.
Co se týče církevních památek, byli návštěvníci veletrhu zváni např.
do areálu Posvátného okrsku v Ostrově a do Kláštera premonstrátů
v Teplé. Dále byli návštěvníci informováni o cyklostezkách, mj. páteřní cyklostezce kolem Ohře nebo nabídce outdoorových aktivit, jako
je motokárový areál Kart aréna u Chebu a outdoorový park na Plešivci. K účasti na brněnském, ale i pražském veletrhu cestovního ruchu
vyzývá odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
krajského úřadu pravidelně obce a sdružení z regionu. Potřebné informace jsou vždy zveřejněny na krajských webových stránkách. Oblast Toužimska této možnosti nevyužila, nicméně v propagačních
materiálech, určených pro veletrhy, je na ni pamatováno. Z rozpočtu
kraje jsou podporovány aktivity mnoha sdružení, občanské sdružení Pod střechou, o kterém se zmiňujete, nevyjímaje. V oblasti památkové péče šlo jenom do Toužimi, Brložce a Útviny v posledních dvou
letech více než 1,1 milionu korun. Karlovarský kraj se přihlásil do celostátního projektu s církevní tématikou, spolupracuje se společností Help Tour, která vydala publikaci o sakrálních památkách v ČR atd.
Účast Karlovarského kraje na veletrzích cestovního ruchu budeme
ještě zpětně vyhodnocovat. Pokud se ukáže, že na rozvoj cestovního ruchu a příliv návštěvníků do regionu má jen okrajový vliv, může se stát, že do budoucna půjdeme jinou cestou a zvolíme jiné formy propagace.

Slavný Jáchymovský
tolar se vrátil
Jako první ze šesti replik historických platidel, které letos uvádí na trh Česká mincovna v rámci unikátní kolekce
Hold historickým
mincovnám,
spatřila světlo
světa replika jác hy m ov s k é h o
tolaru. Pokřtěná
byla 17. března
v Královské mincovně Jáchymov.
„Touto
kolekcí
vzdáváme hold odkazu
starých mincmistrů kutnohorských, pražských, jáchymovských a dalších. Jako jediná tuzemská
mincovna oprávněná razit mince emitované Českou národní bankou navazujeme svou činností na jejich práci
a cítíme se tím být zavázáni,“ oznámil
ředitel České mincovny Radek Šulta.
Jáchymovský tolar, který v 16. století patřil mezi nejvýznamnější české
mince, se v českých zemích začal razit
již v roce 1516. Z hlediska vývojového představuje replika České mincovny jeho nejmladší a po výtvarné stránce nejzdařilejší typ. V této podobě byl
ražen v letech 1526 až 1528.
Replika jáchymovského šlikovského
tolaruje je vytvořená podle originálního historického platidla a vyražena
z jedné trojské unce ryzího stříbra. To
samé teď čeká dalších pět replik, které

v rámci
nové kolekce Čes- ké mincovny ještě letos vyjdou - kutnohorský, pražský, opavský,
olomoucký a kroměřížský tolar.
„Křest repliky jáchymovského tolaru byl skvělou příležitostí, abychom si
v úžasných prostorách Královské mincovny, kde nyní sídlí naše muzeum,
připomněli, jak významné horní město Jáchymov v 16. století bylo,“ uvedla ředitelka Muzea Karlovy Vary Lenka
Zubačová na adresu města, které coby významné evropské naleziště stříbra zažívalo v první polovině 16. století období velkého růstu a prosperity.
Replika jáchymovského tolaru je nabízená včetně brožurky s odbornými
texty popisujícími ekonomický a historický kontext jejího vzniku za 1570
korun.

Zastupitel Josef Malý zemřel
V úterý 13. března zemřel zastupitel Karlovarského kraje
a radní města Karlovy Vary Ing. Josef Malý.
Josef Malý se narodil 4. listopadu 1953, bydlel v Karlových
Varech. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou
v Praze (1978), do roku 1990 pracoval jako provozní technik,
vedoucí provozu a pracovník technického rozvoje v Hnědouhelných dolech a briketárnách Sokolov. V letech 1990 až 1998
byl zástupcem ředitele pro ekonomiku Rozvodného závodu Karlovy Vary ZČE,
a. s. Na začátku 90. let vstoupil do Československé strany lidové, za kterou se
v roce 1998 stal náměstkem primátora statutárního města Karlovy Vary a byl
jím do roku 2002. V roce 2000 byl zvolený do Zastupitelstva Karlovarského kraje, kde byl až do současnosti.
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Největší letošní projekty kraje na
silnicích. Obchvaty Chebu a Hroznětína
Karlovarský kraj se letos chystá investovat do staveb a rekonstrukcí
na silnicích II. a III. tříd - s podporou
evropských dotací - 140,7 milionu korun. Největšími projekty, které kraj
plánuje letos zahájit, je obchvat Hroznětína na Karlovarsku a jihovýchodní
obchvat Chebu.
Obě stavby mohou začít už letos
za předpokladu, že kraj získá dotace
z Regionálního operačního programu
Severozápad.
„Celkové náklady odhadujeme
v případě obchvatu Hroznětína na asi
474 miliony korun, obchvat Chebu
přijde na zhruba 420 milionů,“ vyčíslil náměstek hejtmana Petr Navrátil
s tím, že v červnu by měl náš kraj mít
jasno, zda dotace na obě akce dostane.
I na další plánované stavby na silnicích chce kraj využít možnosti příspěvku z evropských fondů. Žádat
o finance bude v přeshraničním programu Cíl 3 na financování rekonstrukce části silnice Aš – Hranice,
z Operačního programu Životní pro-

Přehledová mapa s vyznačeným obchvatem Hroznětína.
středí se mu podařilo získat příspěvek
na zajištění skalních masívů v Lokti nebo na trase Vojkovice – Velichov.
V programu tzv. 15 ekomiliard
na zahlazení následků těžby hnědého uhlí bude spolufinancována stavba části západního obchvatu Soko-

Hejtman Josef Novotný si v doprovodu starostky Jitky Pokorné
prohlédl provozní prostory porcelánky v Nové Roli, jejíž zaměstnancům Karlovarský kraj v roce 2009 pomohl.
Foto KL
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Od 1. března platí v Aši nová vyhláška, která omezuje propagaci hraní některých sázkových her, loterií a podobných her. Ašští zastupitelé tak po omezení
provozní doby heren přišli s další restrikcí vůči tomuto odvětví podnikání. Nařízením chce vedení města chránit především děti a mládež před dopadem reklamy na herny. Nová vyhláška například zakazuje propagaci sázkových her, omezuje výšku písma reklamy na maximálně dvacet centimetrů nebo zakazuje umístění světelného zařízení s informací o stavu hry.
 Mušketýrskými slavnostmi bude v sobotu 31. března zahájena nová sezona
Chebského hradu. Tato dominanta historického města letos návštěvníkům nabídne několik novinek. Nedávno zrekonstruovanou Mlýnskou věž například
ozdobí expozice dějin odívání obyvatel hradu od 9. do 18. století, v kasematech
u Černé věže budou zpřístupněna chebská kamna Williho Russe či zbrojnice se
zbraněmi od doby železné až po baroko. V kapli se zase objeví historicky doložená, pozdně středověká laboratoř alchymisty atd. „Chceme hrad zatraktivnit
a přilákat více návštěvníků,“ uvedl starosta města Pavel Vanoušek.

lova ve směru na Svatavu. Chystá se
ale také výstavba okružní křižovatky
ve Staré Roli nebo rekonstrukce mostů v Dolní Rotavě a Abertamech.
Další peníze půjdou na letní a zimní údržbu krajských silnic i na jejich
drobnější opravy.

„V tomto ohledu plánujeme náklady
ve výši přes 274 miliony korun, kromě údržby silnic, na níž vydáme 204
miliony korun, je třeba provést odvodnění komunikací, dopravní značení nebo sanaci svahů,“ upřesnil Navrátil.

Bolševník. Nejprve
Hejtman navštívil
novorolskou porcelánku mapování, pak likvidace

Provozní prostory porcelánky
v Nové Roli, která se v nedávné době potýkala s vážnými problémy, navštívil hejtman Josef Novotný v doprovodu ředitele společnosti Thun
1794 a.s. Vlastimila Argmana a starostky města Jitky Pokorné.
V roce 2009 nebyla společnost
kvůli ekonomické krizi schopna dostát svým závazkům vůči zaměstnancům. Tehdy Karlovarský kraj
pracovníkům, kteří se ocitli v hmotné nouzi, půjčil celkem půl milionu
korun. „Kraj pomohl těm, co byli
v nejvyšší nouzi. Jsem rád, že porcelánka opět vyrábí a zaměstnává lidi
z našeho kraje,“ uvedl hejtman Josef Novotný.
Že se společnosti v současné době daří, potvrdil její ředitel Vlasti-

STRUČNĚ Z REGIONU

mil Argman. „Máme nasmlouváno
tolik zakázek, že jsme vyprodáni až
do května,“ dodal.
Novorolská porcelánka byla založena roku 1921. Po druhé světové
válce byl závod zařazen do skupiny
Karlovarský porcelán.
V roce 2009 byl závod zakoupen
společností Thun 1794 a.s. a došlo
k výrazné změně výrobní náplně.
Nová Role se zároveň stala sídlem
celé společnosti, v jejím areálu jsou
umístěny i provoz servis a výroba sítotisku. V areálu porcelánky má firma připravené volné pozemky, které
nabízí podnikatelům.
Thun 1794 a.s. zakoupila i práva
k ochranným známkám a ve své výrobě navazuje na více jak dvěstěletou tradici výroby porcelánu.

Karlovarský kraj letos podrobně zmapuje výskyt invazních rostlin
na svém území, v příštím roce pak zahájí jejich likvidaci.
V České republice půjde o ojedinělý projekt, v podobném rozsahu se zde
invazní rostliny dosud nelikvidovaly.
Řešené území se totiž rozkládá na ploše 2.800 kilometrů čtverečních, některou z invazivních rostlin jsou tady
podle odborných odhadů zasažená téměř dvě procenta území (cca 50 kilometrů čtverečních).
Na uskutečnění projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“, jehož cílem je radikální omezení výskytu bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté v regionu, chce kraj získat dotaci
z Operačního programu Životní prostředí.
„Máme přesně stanovený harmonogram projektu, známe metody likvidace, ale zejména způsoby financování. Jasnou představu máme i o možné spolupráci zúčastněných subjektů
při přípravě projektu a realizaci,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.
Celkové náklady projektu jsou ny-

ní odhadovány na téměř 170 milionů
korun. Přesnější rozpočty bude možné
získat až po zmapování výskytu rostlin, které také určí vlastníky pozemků. Od těch bude nutné získat souhlas
s prováděním prací.
„V současné době proběhlo výběrové
řízení na zhotovitele mapování, hotovo by mělo být do konce léta. Na podzim letošního roku bude zpracována žádost o dotaci, a pokud budeme
úspěšní, zahájíme likvidaci již na jaře 2013. Práce pak budou pokračovat
opakovaně až do podzimu 2015, tedy
po tři vegetační období,“ dodal Bradáč.
„Zkušenosti čerpáme zejména
z úspěšného pilotního projektu Mariánských Lázní na likvidaci bolševníku,
krajský projekt je však plošně dvacetkrát větší a nezahrnuje pouze bolševník,“ doplnila ho manažerka projektu Lenka Pocová, která na konci února seznámila s podrobným plánem zástupce obcí, firem i široké veřejnosti.
Více informací získají zájemci na internetových stránkách kraje nebo
u manažerky projektu RNDr. Lenky
Pocové, email: pocova@apdm.cz

 Střední škola, základní škola a mateřská škola v Kraslicích získala titul „Škola
udržitelného rozvoje“, který udělují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, UNESCO a Klub ekologické výchovy. Titul „Škola udržitelného rozvoje“ získávají školy, které dlouhodobě a odpovědně přistupují ke vzdělávání a výchově
žáků v oblasti ekologie, ekonomiky a sociologie jako pilířů trvale udržitelného
rozvoje společnosti. Ekologické vzdělávání přitom musí být součástí každodenní práce školy. Letošní titul, jehož platnost je tři roky, získala kraslická škola jako jediná v Karlovarském kraji.
 Kdy dojde k zahájení dlouho avizované rekonstrukce zámku v Ostrově, který se po přestavbě stane sídlem městského úřadu, je stále neznámé. Na přestavbě zámku se sice mělo pracovat už čtyři měsíce, jenže společnost vyloučená z výběrového řízení se odvolala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, na jehož
vyjádření nyní město i stavebníci čekají. Termín dokončení rekonstrukce - červen 2014 - je tím ohrožený.
 Kuchyně nemocnice v Chebu, která je součástí Karlovarské krajské nemocnice, projde v letošním roce nákladnou rekonstrukcí. Začne pravděpodobně
v červnu, skončí v září. Náklady na stavební část jsou předběžně odhadovány
na osm až devět milionů korun a podobné budou i náklady na technologické vybavení nemocniční kuchyně. Chebská nemocnice by pak mohla vařit i pro domovy důchodců nebo ústavy sociálních služeb.
 Lázeňská města v Karlovarském kraji se pomalu začínají chystat na letošní zahájení lázeňské sezony. Oficiálním startům sezony budou jako již tradičně patřit
všechny květnové soboty. Karlovy Vary zahájí sezonu jako první ve dnech 4. až
6. května, přičemž její součástí bude opět gastronomická přehlídka kulinářského umění Food Festival před hotelem Thermal, a to včetně tradičního běhu číšníků „Vrchní, prchni“. Mariánské Lázně odstartují v sobotu 12. května, ve Františkových Lázních zahájí 19. května a v Jáchymově o týden později - 26. května.
 Nejpozději v květnu bude k dispozici pro návštěvníky Chebu nová aplikace
do mobilních telefonů, která bude obsahovat mapu města s GPS navigací, informace o Chebu, jeho památkách i historii nebo třeba katalog místních stravovacích a ubytovacích zařízení. Aplikace bude ve dvou jazykových mutacích (ČJ
a NJ) a bude fungovat nejen v takzvaných chytrých telefonech, ale i v běžných
mobilech s Javou.

AKCE PLATÍ OD

1. 30. 4. 2012

Proč využít akční nabídku produktů Stimaral a Geriatrim?
» zvýšení odolnosti proti stresu a nemocem
» zlepšení nálady a zkvalitnění spánku
» posílení vitality a dodání životní energie …
Bolševník velkolepý

Foto Václav Fikar

Klub zdraví Energy, Centrum sociální pomoci, Kamenná 40, CHEB
www.energy-cheb.cz, tel. 603 486 331, otevírací doba PO 15-18, ST 16,30-18, ČT 14-18 h.

23.1.2012 12:54:24
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Chytili se tam, kam se ostatní báli vstoupit
Co vznikne, spojí-li své schopnosti a energii dva rybáři ze Sokolova, z nichž jeden je civilní profesí manažer
IT technologií a druhý elektronik? Český unikát. Jediná
firma v republice zabývající se průmyslovou výrobou
gumových nástrah k lovu dravých ryb. A dost možná i jediná v Evropě. Vznikne zkrátka Vláčej.cz. Značka,
která se na tuzemském trhu stále více prosazuje, přestože ji jediným máchnutím pařátu měly rozsápat drápy
čínského draka. Právě čínská produkce „soft“ nástrah
pro rybáře totiž zcela ovládá starý kontinent.
Americký sen v českém podání. Tak
o příběhu Jaroslava Přichystala a Bohumila Gramana napsal rybářský server Chytej.cz. Titulek článku byl sice poněkud nadnesený, ale se špetkou
nadhledu se s ním dá klidně souhlasit.
Sokolovským rybářům se skutečně splnil velký sen. S nadšením ryzích amatérů a prakticky nulovými prostředky se před pár lety pustili
do zdánlivě marného dobrodružství,
aby dnes jimi vyráběné nástrahy k lovu dravých ryb dělaly radost rybářům
po celé zemi.
Co vás vůbec přivedlo na myšlenku
začít vyrábět tzv. gumové nástrahy
pro rybáře, když trh je jich plný? Nabízí jich nepřeberné množství tvarů
a barev…
JP: Když jsem se zhruba před deseti
lety začal věnovat rybolovné technice
přívlač, která je cílená na dravé ryby,
propadl jsem právě lovu na gumové
nástrahy. Jenže hodně jsem jich trhal.
A protože spotřeba nástrah byla značná a lezla do peněz, řekl jsem jednoho
dne Bohoušovi: „Hele, takhle by to nešlo, musíme něco vymyslet.“
Takže jste se rozhodli, že si tyto nástrahy budete vyrábět sami, levněji?
JP: V zásadě ano. Zkoušeli jsme kdeco, až jsme narazili na jistého pana Vyhlídku z Ústí nad Labem a od něj odkoupili recepturu na výrobu hmoty
pro twistery nebo rippery, tedy gumové nástrahy. Jenže hmota vyrobená ze
zastaralé receptury v 80. letech nebyla z hlediska kvality a stability nejlepší. Chyběly jí například stabilizátory,

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

FELICIA
FABIA
OCTAVIA
PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME
Fabia 1.2 Comfort, mod. 2005, 1.majitel, 2x airbag, el. okna, rádio, centrál, servo, výš. stav. volant+ sedačky, mlhovky aj., zimní pneu, garáž., výborný. stav, 89.500 Kč- sleva- i splátky bez akontace
Felicia kombi1,6 Laurin a Klement, r.v. 1997,
po TK 3/14, klimatizace, kůže, ABS, 2x airbag, el.
okna+ zrcátka, servo, tažný, centrál DO, rádio, stř.
okno, vyhřív. sedačky, mlhovky, metal. aj., zimní
pneu, perfektní stav- vždy garáž., 37.500 Kč- sleva
Felicia 1,3 MPI 50kW, r.v. 2000, TK 1/2014, 1.maijitel- serviska, 2x airbag, tažný, el. zrcátka, centrál
DO, rádio CD, mlhovky, metal. aj., zimní pneu +
sada letní, dobrý stav- garáž., 33.500 Kč- sleva- i
na splátky bez akontace
Felicia1,3 MPi, r.v. 1998, po TK 3/2014, tažný, rádio, potahy aj., dobrý stav, 19.500 Kč- po slevě na
Ekopoplatek

začal pátrat po levnějším dodavateli
kvalitní základní hmoty.
Frézu jsem pak vyměnil za ještě kvalitnější, teď už pořádnou mašinu, a to
nás znovu posunulo dál. Chodili jsme
s Bobem na ryby a tam o všem přemýšleli. Co budeme dělat, jak to budeme dělat, co vůbec chceme…
Shodli jsme se, že chceme produkovat kvalitní nástrahy pro české rybáře,
které budeme testovat v reálu českých
vod. Podali jsme si ruce a na konci
roku 2009 se rozhodli, že
z naší výroby uděláme nějaký byznys.
A to jste si nikdy
předtím
neřekli, k čemu všemu
to je, proč to podstupujete? Nezapochybovali jste
o smyslu, když
rybářský
trh
v Česku i celé
Evropě je stejných či podobných výrobků
plný? Ur-

takže odlité gumy žraly cokoliv. Třeba Bobovi rozežraly klávesnici u počítače, na které je nechal týden ležet.
Jinak ale už tyto nástrahy nějak vypadaly a také chytaly ryby. Přesto
jsme tehdy ještě vůbec netušili,
jestli z toho někdy něco bude.
Předpokládám, že na začátku vaší cesty tohle nebyla jediná potíž, se kterou jste
se museli porvat…
JP: To opravdu ne. Než jsme se
jako úplní laici dostali na dnešní úroveň, neustále jsme něco řešili. Často cestou pokusů a omylů, které nás nejednou zavedly do špatných uliček. Postupně
jsme museli najít odpovědi na řadu otázek. Například jak gumy
barvit, jak zajistit jejich stabilizaci, odkud brát levně hmotu na výrobu, kde vzít peníze na frézu a podobně. Naše první roky zkrátka byly
amatérským obdobím kutilství.
V jakém momentu jste se přiblížili úrovni dnešní kvality? Kdy nastal
ten okamžik, kdy jste si řekli: Tak teď
už je to dobré?
JP: Asi před třemi lety už jsem znal
všechno, abych uměl vyrábět gumové nástrahy na profesionální úrovni.
Jenže mi chyběly potřebné prostředky. Pak jsme ale společně s bývalým
pratchánem, který býval konstruktérem Formulí 3000, sestrojili počítačem řízenou frézu. Byl to sice ještě
takový kostitřas, ale už jsme vyrobili
formu pro odlévání nástrah, která vypadala k světu. A v ten okamžik jsem

Servis oken
a dveří,
montáž žaluzií
pro Karlovarský kraj
• pozáruční servis
plastových oken
a dveří všech
výrobců
• seřízení,
promazání
• výměna
poškozených
skel a kování

p. Tramba tel.: 603 383 737

bí jako manažer IT společnosti. Ve volném čase testuje nástrahy, jejichž výrobu zajišťuje.

Jaroslav Přichystal
39 let, narozen v Sokolově, působí jako technik v nadnárodní společnosti, vystudoval obor elektro měření a regulace, programátor, designer. Vývojem rybářských nástrah se zabývá již desátým rokem.
čitě vás spousta lidí musela od této
cesty zrazovat, třeba už jen proto, že
nebudete schopní cenově konkurovat
dovážené produkci z Číny…

)D6FKURWWPRELO7DOVSHUUVWU
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Otevřeno po-pá 9-18, so 9-13 hod.
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vět většině individuálních požadavků
zákazníků třeba na barevné provedení nástrah. V tom jsme jedineční. Teď
třeba připravujeme speciální zakázku

ptávky?
BG: Tento vývoj jsme předpokládali.
Nám se momentálně daří čtyřikrát až
pětkrát meziročně zvedat obraty, při-

čemž máme spočítané, jaká je maximální produktivita se stávající technologií. Takže víme, kam až můžeme
jít, stejně jako to, co už nezvládneme.
Právě se začínáme blížit bodu, kdy
stávající technologie přestává stačit,
ale na to už máme řešení. Vyrábíme
novou technologii, se kterou budeme
moci zvýšit produkci deset- až patnáctkrát.
Kolik času vám zabere kompletní
práce na nové nástraze? Od prvního
nápadu až po uvedení na trh?
BG: Zhruba sto až sto padesát hodin. V tom je veškerý výrobní proces - počínaje nákresem, přes výrobu formy, testování až po produktovou fotografii, marketing či vložení
informací o výrobku na web.
Dnes už na nástrahy vyráběné ve vaší sokolovské provozovně chytají rybáři
v celých Čechách...
JP: Máme objednávky
z České republiky, přišly nám objednávky ze
Slovenska. Na webu, který je zatím jen v češtině,
jsme už zaznamenali zájem z Německa, Rakouska a Polska, něco se objevilo z USA.
Abyste ale mohli na trhu
dál fungovat, musíte se rozvíjet, sledovat trendy, přinášet
novinky. Počítáte s tímto neúprosným faktem?
BG: Určitě, protože nechat se
uspokojit současným stavem by
později znamenalo z trhu zmizet. Zakonzervování je totiž vždy,
ve všech oborech, začátkem konce.
Proto jen pro letošní sezonu připravujeme několik novinek, ať už v segmentu gumových nástrah, nebo jigových hlaviček.
JP: Některé z nich by měly být
venku před červnovým zahájením.
Chystáme dvě nové velikosti twisteru Hořavka, které se osvědčily zejména na štiky. Připravujeme také
menší velikost twisteru Bobule nebo
nové barevné variace nástrah. Celkově bych rád držel rovinu zhruba deseti
kvalitních novinek ročně.

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
poskytuje své služby seniorům v jednolůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením.
Výhodou jsou krátké čekací lhůty, pečujeme zejména
o klienty s těžkou a úplnou závislostí na péči druhé osoby.
Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cz • web: www.domovkynzvart.cz

PRODEJ

SLEPIČEK

Pro všechny milovníky díla J. R. R. Tolkiena nebo ty, kteří se s ním
chtějí seznámit, připravila pobočka Krajské knihovny Karlovy Vary
na Lidické ulici další ročník oblíbeného Maratónu čtení.
Tentokrát budeme do pozdních nočních hodin číst z knih Hobit, Pán
prstenů: Společenstvo prstenu, List od Nimrala a jiné příběhy a Silmarillion. Na závěr se seznámíme i s životem jejich tvůrce anglického spisovatele, básníka, filologa a univerzitního profesora Johna Ronalda Reuela Tolkiena.

PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN

Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý
Slepičky pouze z našeho chovu!
Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
stáří slepiček 18-20 týdnů - cena 138-152 Kč / ks
starší než 20 týdnů - cena 158 Kč / ks
4. dubna, středa

13. dubna, pátek
22. dubna, neděle

prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

]DFWNJ FFD.þNJ

Vím, že trh si vás
víc a víc hledá. Máte ale při vašich
možnostech kapacity na uspokojení rostoucí po-

35 let, narozen v Sokolově, bydlí tamtéž. Vystudoval ISŠTE v Sokolově, obor měření a regulace. Momentálně půso-

Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb

www.servisnaokna.cz

Potýkáte se i dnes se složitým sháněním materiálu nutného k výrobě
ať již gumových nástrah, nebo dalšího sortimentu, který produkujete?
BG: Kdybychom mohli, nakupovali
bychom všechno v Česku. Ale to nelze. Například sehnat kvalitní háček,
vyrobený v Čechách, je problém. Proto při výrobě jigových hlaviček používáme výhradně zahraniční háčky
Mustad a Eagle Claw. Dali jsme
přednost kvalitě před patriotismem. Ale jinak
už jsme dnes v pozici,
kdy si dodavatele nehledáme my, ale dodavatelé si začínají hledat
nás. A to je po letech,
které máme za sebou,
velmi příjemné.

Bohumil Graman

w w w. b e r a n e k a u t o . c z

Výkup
starého papíru

Oproti obrovským objemům výroby gumových nástrah v Asii, které pomáhají snížit jejich cenu, vyrábíte v mnohem menším objemu. Přesto jste na trhu konkurenceschopní.
Jak je tohle možné?
BG: S Jardou jsme sice známí průkopníci slepých uliček, ale zvládnout
se to dá. Opravdu. Cenová hladina nás
momentálně netrápí. Naopak. Při naší malovýrobě a osobnímu přístupu je
velkou výhodou, že dokážeme vyho-

pro českou přívlačovou reprezentaci.

Jaroslav Přichystal (vlevo) a Bohumil Graman s ukázkou části produkce nástrah. Podobné výrobky v Česku nikdo nevyrábí.

Eko poplatek na u nás zakoupený vůz
zaplatíme za Vás! Přijďte ušetřit!
Neustálý prodej Škodovek za velmi výhodné ceny. Možnost splátek i na protiúčet.
Tel.: 602 480 333. Celá nabídka na:

Klub zdraví Energy, Kamenná 40, Cheb
zve dne 5.4. 2012 od 17 hod.
na besedu s numeroložkou Jarmilou.
Pomocí čísel si můžeme plně uvědomit naše
vlohy, talenty, životní naplnění, co zlepšit, změnit ale především, kdy je na to ten správný čas.
Vaše osobní čísla Vám navíc pomohou poznat
sebe či své blízké, najít cestu, řešení či příčinu,
lépe porozumět sobě i svým blízkým, což je klíčem k porozumění a zlepšení života.
Před besedou je možno se objednat na individuální rozbor na tel.č. 603 486 331.
Více na www.energy-cheb.cz

JP: Český národní sport je vzdát
všechno ještě na začátku. Přitom jsme
šikovný národ, jen se musíme naučit
víc bojovat jako třeba Američané nebo
Kanaďané. Dobrým příkladem nám
mohou být naši sportovci. Třeba hokejisté, kteří už se za svou věc dokážou
před brankou pořádně poprat.
BG: To, že velkodovozcům, kteří importují zboží vyrobené z Číně, nemáme nejmenší šanci konkurovat, jsme
samozřejmě slyšeli mnohokrát. My
jsme se ale rozhodli, že naši produkci
i náš marketing postavíme na jedinečnosti. Na tom, že čeští rybáři vyrábějí
nástrahy pro české rybáře.

800 100 414
VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA , Praha 3
.RXĜLPVNi
I NA DOBÍRKU

CZ

i

24. dubna, úterý

Prodeje se uskuteční:
Horní Slavkov - u restaurace Karkulka, 14 h.
Loket - u čerpací stanice Euroil, 14.20 h.
Staré Sedlo - u restaurace Pod kaštanem, 14.40 h.
Sokolov - u vlakového nádraží - 15.15 h.
Habartov - u autobusové zastávky, 15.50 h.
Cheb - u prodejny Selka, 17.10 h.
Žlutice - 15.20 h.
Bochov - u kostela, 16.00 h.
Nové Sedlo - u vlakového nádraží, 12.15 h.
Březová - u fotbalového hřiště, 12.45 h.
Kynšperk - u restaurace El Paso, 14.00 h.
Cheb - u prodejny Selka, 16.15 h.
Lázně Kynžvart - u fotbalového hřiště, 13.30 h.
Drmoul - u OÚ, 14.30 h.
Velká Hleďśebe - u OÚ, 14.10 h.

16:00

Hobit
Neočekávaný dýchánek – čte Bára Čihařová

17:00

Hobit
Hádanky ve tmě - čte Míša Čápová

18:00
ŽURNÁL MEDIA a.s.
Dr. Davida Bechera 1009/18
360 01 Karlovy Vary

Hobit
Z deště pod okap; Mouchy a pavouci
– čte Kamila Nováčková

19:00

tel.: 354 597 403
e-mail: info@zurnalmedia.cz
www.zurnalmedia.cz

Hudební překvapení
Duo T. Podroužek a T. Havlínková

20:00

Pán prstenů: Společenstvo prstenu. Prolog
O hobitech – čte Míša Čápová
O dýmkovém koření – čte Kamila Nováčková
O nalezení prstenu - čte Bára Čihařová

PŘÍPADNÉ BLIŽŠÍ INFORMACE : TEL 728605840 728165166 415740719

SK

Karlovarský kraj

odkoupí pozemky
na výstavbu rodinných domů
v běžné zástavbě, v oblasti
dostupných veřejných služeb
o výměře cca 500 - 1000 m2
v lokalitě

Aš, Skalná, Hazlov,
Františkovy Lázně.
Kontaktní osoba:
ředitel APDM Ing. Uhříček
e-mail: uhricek@apdm.cz



tisk, distribuce letáků



grafické návrhy, DTP



mediální podpora, PR



výroba bannerů, plachet, billboardů



polep automobilů



výroba webových prezentací



výroba tiskovin, letáků,
propagačních
a reklamních předmětů

Pán prstenů: Společenstvo prstenu
Dlouho očekávaný dýchánek - čte Táňa Pačísková
21:30

CHEB

KARLOVY VARY

PRAHA

List od Nimrala – čte Míša Čápová
Silmarillion - čte Táňa Pačísková
J. R. R. Tolkien: životopis - čte Táňa Pačísková
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KAM ZA KULTUROU A ZÁBAVOU Darovali
KARLOVY VARY
Komedie potmě - hra ČKMD. Městské
divadlo, 23. 3. od 19.30
Mig 21 - Lidový dům, 24. 3. od 20.00
Blízké setkání s Jaroslavem Duškem beseda. Klub Paderewski, 27. 3. od 19.00
Fantasy of Dance - irská taneční show
v podání souboru Merlin. Městské divadlo, 29. 3. od 19.30
Mnoho povyku pro nic - hra v podání
Západočeského divadla Cheb. Městské divadlo, 31. 3. od 19.30
Caveman - divadelní one man show.
Městské divadlo, 2. 4. od 19.30
Netopýr - opereta. Městské divadlo, 7.
4. od 19.30
Dani Robinson & Stonefree CZ Experience - koncert. Lidový dům, 7. 4. od 20.00
Hradišťan - vystoupení cimbálové kapely. Městské divadlo, 11. 4. od 19.30
Wanastowi Vjecy - KV Aréna, 12. 4.
od 20.00
Pohleď a budeš udiven - komedie.
Městské divadlo, 13. 4. od 19.30
Turné čtyř můstků - zábavný program
Zdeňka Izera a Šárky Vaňkové. Městské divadlo, 16. 4. od 19.30
Besídka 2012 - pásmo scének a skečů Divadla Sklep. Městské divadlo, 17. 4.
od 19.30
Don Giovanni - opera v podání Divadla
Josefa Kajetána Tyla Plzeň. Městské divadlo, 18. 4. od 19.30
CHEB
Napalm Death - legendární britská kapela na evropském turné propaguje nové
album. KC Svoboda, 20. 3. od 19.00
Divadelní komedie - hra v podání Karlovarského městského divadla. Divadlo,
24. 3. od 19.00
Saturnin - divadlo, 25. 3. od 16.00
Třicet devět stupňů - divadlo, 27. 3.
od 17.00
Tři sestry - divadlo, 28. 3. od 19.00
IIIrd Alternative - koncert dánské post-metalové kapely. Jazz Rock Café, 31. 3.
od 21.00
Don Quichot De La Ancha - hra v podání brněnského Divadla Klauniky. Divadlo, 3. 4. od 8.30 a 10.00
Bůh masakru - studio „d“, 3. 4. od 19.00
Dokonale křehká cesta k růžovým poutům - studio „d“, 4. 4. od 19.00
Rodinný průvan - divadelní klub, 6. 4.
od 19.00
Doma u Hitlerů - divadlo, 10. 4.
od 10.00
Zloději - divadlo, 11. 4. od 19.00

V Becherově vile
Interaktivní galerie Becherova vila
v Karlových Varech nabídne od 12. dubna výstavu děl nejvýraznějších osobností současné výtvarné kultury Olomoucka.
Výstava potrvá do 3. 6., bude zahrnovat
malbu od polohy geometrické a lyrické
abstrakce až k expresivní figuraci.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Pronajmu v Chebu (u Penny u nádraží) garáž – dlouhodobě. Tel. 608
982 031.

Saturnin - derniéra. Divadlo, 14. 4.
od 19.00
Arkádie - premiéra! Divadlo, 21. 4.
od 19.00
SOKOLOV
Oldřich Janota - koncert. Klub M
v Hornickém domě, 22. 3. od 19.00
Mrchy - intimní divadlo Dáši Bláhové.
Městské divadlo, 24. 3. od 19.00
Vítání jara - Městské koupaliště, 24. 3.
Velká jarní burza filatelistického materiálu a mincí. MDK, 25. 3. od 8.00
Jazzové jaro - regionální jazzový festival, Městské divadlo, 29. 3. od 19.00
Zdobení kraslic – rodinný pořad. Zimní
zahrada zámku, 5. 4. od 15.00
Benefiční koncert pro útulek Pavlínčina fauna. Kinokavárna Alfa, 8. 4. od 19.00
Seminář tvůrčího psaní se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Oddělení pro děti
a mládež, knihovna. 14.-15. 4.
Sylvie Krobová - koncert. Hudební klub
„M“, MDK, 19. 4. od 19.00
Václav Hudeček – housle. Městské divadlo, 25. 4. od 19.00
OSTROV
Setkání s Bárou Hrzánovou - divadelní
sál Domu kultury, 16. 4. od 19.30
Ostrovské farmářské trhy - Mírové náměstí, 20. 4.
Touch of Gospel - koncert. Klášter,
22. 4. od 17.00
Sňatky všeho druhu - hra. divadelní sál
Domu kultury, 24. 4. od 19.30
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
(po)Josefovská zábava s Bourbon
Grass - Klub Morrison, 23. 3. od 20.00
No Event 4 - Klub Morrison, 24. 3. od
20.00
The Switch - Klub Na Rampě, 24. 3.
od 20.00
Xindl X - Klub Na Rampě, 30. 3.
od 20.00
Totální nasazení & Zakázaný ovoce koncert. Klub Na Rampě, 7. 4. od 20.00
Obelix, Plektrum, Black Moon - koncert. Klub Na Rampě, 13. 4. od 19.00
Jarní láznění - hudební festival (Lety mimo, Grande Tete, Prima Gruppa...).
Klub Na Rampě, 14. 4. od 18.00
Sex Deviants & VT Marvin - koncert.
Klub Morrison, 21. 4. od 20.00
CHODOV
The Blackstone Chronicles, Suffocate With Your Fame, Spreading Dreadh
- koncert. Oáza, 24. 3. od 20.00
Bubble Bunt - koncert. Oáza, 21. 4.
od 20.00

E A Z, V G B ,
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PROŘEZÁVÁNÍ
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oblečky
pro mimina
Občanské sdružení Nedoklubko,
které pomáhá rodinám předčasně narozených dětí, předalo dětskému oddělení karlovarské nemocnice obleky
pro mimina v nejmenších velikostech
42 až 50, které sdružení věnoval jako
sponzorský dar obchod KIK.
Karlovarská krajská nemocnice spolupracuje s občanským sdružením Nedoklubko, které působí na území celé
republiky, od loňského roku. Konkrétně například novorozenecké oddělení
spolupracuje se sdružením především
v projektu Mámy pro mámy.
V něm má za úkol doručit dárečky
prostřednictvím koordinátorek konkrétních krajů od matek (ale třeba
i od mateřských školek či jednotlivců), které jsou již se svými miminky
doma, rodičům, kteří se v nemocnici
se svými předčasně narozenými dětmi
právě nacházejí.
„Sama jsem maminkou předčasně
narozeného Dominička a tato zkušenost mě navedla k pomoci dalším rodinám v obdobné situaci,“ řekla Krajským listům Veronika Hřebejková,
koordinátorka občanského sdružení
Nedoklubko pro Karlovarský a Plzeňský kraj.

Svazek obcí Doupovské hory
Členy Svazku obcí Doupovské hory je deset obcí v Karlovarském kraji,
konkrétně obce Štědrá, Pšov, Čichalov, Verušičky, Valeč, Andělská Hora, Stružná a města Žlutice, Toužim,
Chyše. Na tomto území o rozloze
334,2 km2 žije celkem 9872 obyvatel.
„Svazek je založen na aktivní spolupráci a výměně zkušeností na úrovni zejména zástupců členských měst
a obcí s cílem zlepšovat kvalitu života a udržitelně rozvíjet řešené území,“ vysvětluje Monika Heidenreichová, manažerka Svazku obcí Doupovské hory.
Vzhledem ke standardnímu nedostatku finančních prostředků ve venkovském prostoru se svazek podle ní
také snaží získávat prostředky na realizaci různých projektových záměrů
ať už svých, záměrů členských obcí či
dalších subjektů působících na území
mikroregionu, z dostupných zdrojů
dotačních prostředků ČR a EU.
„V loňském roce se takto podařilo
získat na podporu dvanácti projektů 5,769 milionu korun dotací. V listopadu pak bylo podáno dalších patnáct žádostí o dotace, ze kterých bylo devět vybráno k podpoře částkou

cca tři miliony korun a nyní se budou
realizovat. Většina těchto prostředků
byla získána prostřednictvím místní
akční skupiny MAS Vladař o.p.s., jíž
je svazek členem a úzce s ní spolupracuje,“ doplňuje Heidenreichová.
V letošním roce svazek plánuje
zvýšit aktivitu v čerpání dotací i z jiných operačních programů a ještě lépe tak využít manažera mikroregionu, kterého má díky podpoře z Krajského úřadu Karlovarského kraje
k dispozici. Post manažera je pro mikroregion velmi významným přínosem, který přispívá nejen k úspěšnému získávání, ale i následné bezpro-

Sokolovská nemocnice: stravování v novém
Moderní stravovací provoz, jídelnu
pro zaměstnance, nové šatny a sklady to vše od nynějška nabízí rekonstruovaný pavilon F sokolovské nemocnice.
V kuchyni se budou připravovat jídla až
pro 1400 lidí, zajištěno bude dietní stravování a teplé večeře pro pacienty.
Budova byla ve špatném stavebně
technickém stavu a nevyhovovala ani
potřebným hygienickým podmínkám.
„Proto jsme se rozhodli pavilon rekonstruovat a umožnit přípravu i servírování jídel pacientům i zaměstnancům
v odpovídající kvalitě,“ uvedl jednatel
nemocnice David Soukup.
Zaměstnanci mají nyní k dispozici také nově nainstalované šatny, kde je více než 500 skříněk a potřebné sociální
zázemí. Součástí pavilonu jsou i sklady zdravotnického materiálu. Oprava si
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D OYLŮV
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vyžádala investici ve výši asi 77 milionů
korun, financovala ji společnost Sokolovská uhelná.
Nově přebudované prostory pavilonu
si prohlédli také členové vedení Karlovarského kraje. „Věřím, že pacienti i zaměstnanci ocení příjemné prostředí. Je
pozitivní, že má sokolovská nemocnice
silného partnera, který do ní investuje,“
zdůraznil hejtman Josef Novotný.
V letošním roce se chystá nemocnice
upravit také okolí nemocničních budov
a dalším velkým projektem bude výstavba parkovacího domu pro 130 automobilů. Karlovarský kraj navíc uvolnil 20
milionů korun ze svého rozpočtu na výměnu výtahů. „Na sokolovské nemocnici rozhodně šetřit nehodláme, zhodnotíme přece svůj majetek,“ zdůraznil
hejtman Josef Novotný
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NERVOVÝ
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Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný při prohlídce nového
gastroprovozu sokolovské nemocnice.
Foto KL
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Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém čísle zněla František Palacký. Výhercům, kterými jsou Miroslava Holíková z Chodova, Josef Móro
z Chebu a Eva Hanyková z Karlových Varů, gratulujeme. Zasíláme
jim publikace o našem kraji.
A jakou osobnost z těch, které
v minulosti navštívily náš kraj,
jsme pro vás vybrali tentokrát?
Když poprvé navštívil Karlovy
Vary v roce 1835, nebylo to
kvůli léčení, nýbrž kvůli hledání
pěveckých talentů. Když sem
přijel v září 1875 podruhé,
navštívil kromě Karlových Varů
také Cheb, Teplice, Prahu a Ústí
nad Labem.
Byl to...?
Vyluštěnou tajenku posílejte
na email: romana.najemnikova@
kr-karlovarsky.cz nebo na adresu:
Karlovarský kraj, R. Nájemníková,
Závodní 353/88, 38021 Karlovy Vary

Archiv
měsíčníku
Krajské listy a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) jsou přístupné a ke stažení
v internetových Krajských listech www.kr-karlovarsky.
cz/kl/.
O zasílání měsíčníku přímo
do osobních e-mailových schránek
mohou zájemci požádat na adrese
andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz

Sponzor křížovky
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blémové realizaci a dokončení administrativně náročných projektů realizovaných za pomoci dotací.
Rozvoji mikroregionu finančně pomáhá také Karlovarský kraj.
Do údržby a oprav silnic na jeho území sem v posledních třech letech plynuly miliony korun. Významnými
akcemi byly v roce 2010 rekonstrukce mostu v Chyši za zhruba sedm
a půl milionu a rekonstrukce mostu
ve Žlutici za 6,8 milionu korun. Další
most, tentokrát ve Valči, prošel opravou vloni - za 2,25 milionu korun.
Další statisíce korun získal Svazek
obcí Doupovské hory z krajského
Programu obnovy venkova na opravy domů, komunikací nebo třeba
územně plánovací činnost.
V letech 2009 - 2011 to bylo přesně 880 tisíc korun. Například obec
Stružná obdržela celkem 235 tisíc
korun na vybudování dětského hřiště nebo rekonstrukci WC, kuchyně
a ústředního topení v budově mateřské školy. Devadesát tisíc zamířilo do barokní Valče na veřejné osvětlení a třicet tisíc korun na informační a komunikační technologie v Andělské Hoře.
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z regionu

Stavby Karlovarského kraje.
Dvanáctý ročník začíná
Regionální stavební sdružení Karlovy Vary vyhlásilo již 12. ročník populární soutěže Stavby Karlovarského kraje. „Jejím cílem je prezentovat nově postavené i zrekonstruované objekty v uplynulém roce a představit projekty a studie připravovaných staveb v našem kraji,“ informovala Anna Vlášková, manažerka RSS
Karlovy Vary.

Pořadatelé přijímají přihlášky
do 20. dubna. Přihlášené stavby pak
budou vyvěšené od 14. května do 7.
června na adrese www.stavbykarlovarska.cz, kde bude moci veřejnost
vybrat nejlepší z nich.
Kromě veřejnosti bude nejlepší
stavby vybírat samozřejmě také odborná porota. Na webu soutěže také
budou moci lidé hlasovat i pro ohro-

žené památky (vloni získaly nejvíce
hlasů chátrající lázně Kyselka).
Pro lidi je však letos připraveno
víc než jen hlasování o nejlepší stavbu. Mohou se zapojit i do fotografické soutěže Architektura Karlovarského kraje ve fotografii, která se bude
konat v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2012
(6.-8. června).

Hejtman jednal s ministrem Dobešem
Podle návrhu ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) mělo
dojít počínaje 1. lednem 2013 k radikální změně systému financování regionálního školství. Ke změně však k uvedenému datu nedojde.
Na jednání hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného s ministrem školství Josefem Dobešem ministr
uznal, že chystané změny nejsou natolik připravené, aby mohlo dojít k jejich
spuštění. „Mám příslib ministra, že reformu nezahájí 1. ledna 2013, stejně jako že reforma nebude spuštěna skokově,
jak se původně předpokládalo. Ale s potřebnou náběhovou fází, aby se školy
mohly na změny dostatečně připravit,“
uvedl hejtman.
Ministerstvo původně uvádělo, že
změnou uspoří dvě miliardy korun. Navrhovalo, že polovina zůstane MŠMT

na financování asistentů pedagoga nebo školních psychologů. V novém návrhu výdajů státního rozpočtu se však počítá se snížením výdajů do školství údajně až o sedm miliard korun. Financování by pak bylo natolik pokrácené, že část
nákladů by nakonec musely hradit kraje, obce nebo rodiče.
„Podle nové platové tabulky, podle
níž bychom měli rozdělit peníze na platy pedagogů, už nyní chybí pro náš kraj
oproti loňsku pětadvacet milionů korun. Na druhé straně jsme ale učitelům
povinni přidat. Kde na to ale máme vzít,
to nikdo neřeší,“ uvedl hejtman Josef
Novotný. Ministr Dobeš přislíbil, že nechá finance na platy přepočítat, aby došlo k narovnání situace.
Hejtman na ministra také apeloval,
aby při dopracování reformy vzalo ministerstvo v potaz, že malý kraj, jakým

je Karlovarský, nedokáže naplnit jednu
třídu například šestadvaceti budoucími zedníky nebo pekaři. „Proto trváme
na zachování víceoborových tříd, protože i když máme v jednom okrese jednu
velkou školu, stejně třídu truhlářů naplnit nedokáže,“ upozornil hejtman.
Oba politici diskutovali také další absurdní okolnosti rozpočtu. Hovořili například o tom, že kromě peněz na platy
dávalo ministerstvo krajům pro pedagogy na první tři týdny nemocenské, nyní
je však položka nulová. Pokud by tedy
některý učitel onemocněl, půjdou na jeho nemocenskou peníze z platů zdravých pedagogů.
Hejtman se nakonec s ministrem dohodl, že připomínky k reformě a její dopracování budou řešit nejen úředníci
ministerstva, ale také pracovní skupina,
v níž budou mít kraje své zástupce.
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Evropské peníze pomohou
opravit budovu ISŠ v Chebu
Více než jedenatřicet milionů korun
z Regionálního operačního programu
Severozápad získá na modernizaci
a dostavbu jednoho ze svých objektů,
ve kterých působí, Integrovaná střední škola v Chebu (ISŠ).
Částku již schválil výbor Regionální
rady, takže učitelé a studenti ISŠ Cheb
se mohou těšit na zbrusu nové zázemí.
Projekt podpořený z ROP Severozápad by měl vyřešit letitý problém školních dílen. Ty jsou umístěné v původním areálu dílen, kdysi dávno určených pro chebské letiště. Tamní budovy byly totiž postavené ještě před válkou, v roce 1938, a od té doby je jejich komplex prakticky v nezměněné
podobě.
Zastaralé a zchátralé budovy tak
dnes už neodpovídají požadovanému
evropskému standardu školských za-

řízení.
Záměrem je proto integrovat studenty ze stávajících dílen a několika
dalších zařízení této školy do jednoho
uceleného komplexu, který bude splňovat požadavky na plynulost a efektivnost výuky.
Proto dojde k modernizaci jedné
z devíti budov školy, která se nachází v centru města a je v docházkové
vzdálenosti od ostatních školních budov.
Jedním z hlavních cílů při přípravě
projektu bylo maximálně využít tento stávající objekt a upravit jeho stav
a dispozice tak, aby vyhovovaly nárokům moderního školního provozu.
V průběhu příprav se ale ukázalo, že
zvolený objekt je příliš malý a do stávajících prostor nelze efektivně umístit všechny potřebné učebny. Proto ta-

ké kromě potřebné modernizace dojde zároveň k rozšíření objektu.
Kromě nového moderního zázemí pro výuku by měl projekt přinést
škole také finanční úspory. Po přesunu do nových prostor totiž výrazně
ušetří na výdajích za průběžné opravy
a na vysokých provozních nákladech
u zchátralých objektů.
Smlouvu o poskytnutí dotace by
škola měla podepsat ještě do konce
března. Rekonstrukce a dostavba objektu by pak podle harmonogramu
projektu měla být dokončena do srpna 2013.
Integrovaná střední škola v Chebu je
jednou z vůbec největší středních škol
v Karlovarském kraji. Ve školním roce 2010/2011 ji navštěvovalo bezmála
1500 žáků (1460), kteří jsou zde vzděláváni v širokém spektru oborů.

Školy v Irkutsku stojí o výměnu studentů
Další konkrétní výsledky má dohoda
o přátelství mezi Karlovarským krajem
a ruským městem Irkutsk, které navštívila čtyřčlenná delegace složená z kantorů a studentek dvou karlovarských středních škol. Delegace z Karlových Varů se
tam zúčastnila mezinárodní konference,
navštívila několik škol a setkala se také
s představiteli města.
Na Mezinárodní vědecko-praktické
konferenci Evrika se hosté z Česka zviditelnili také tím, že dvojice studentek 1.
českého gymnázia v Karlových Varech,

Anna Caldrová a Denisa Plachá, dokázala zvítězit v jedné ze soutěží nazvané
Historie mého kraje.
V dalších dnech se karlovarská delegace zúčastnila konzultace na téma forem
vědecké činnosti středoškoláků a přijala
pozvání dvou středních škol a Irkutské
státní univerzity.
„Obě střední školy byly výborně materiálně zabezpečené. A obě mají zájem
na další spolupráci, jejich ředitelé nabízejí studentskou výměnu na půl roku až
rok,“ informoval Bohuslav Peroutka, ře-

ditel Střední odborné školy pedagogické,
gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy
Vary, který v Rusku zastupoval kantorskou veřejnost spolu s Evou Hankovou
z 1. Českého gymnázia v Karlových Varech. Hosty z Karlových Varů dále přijal
náměstek primátora Irkutsku Igor Borisov a vedle prohlídky města absolvovala
i výlet k Bajkalu.
Podpora navázání vztahů mezi vzdělávacími institucemi je jedním z bodů dohody, kterou Karlovarský kraj a město Irkutsk uzavřely vloni v květnu.

hledá
OBCHODNÍHO ŘEDITELE
Požadujeme:

Nabízíme:

• SŠ/VŠ vzdělání
• Min. 5 let praxe v obchodu na vedoucí pozici
s prokazatelnými úspěchy
• Manažerské dovednosti – schopnost vedení
a motivace obchodního týmu, výborné analytické
schopnosti, koncepční přístup, orientace na
výsledek, vysoké pracovní nasazení
• Reprezentativní vystupování, umění přesvědčit,
prodejní dovednosti
• Znalost NJ, popř. AJ na komunikativní úrovni
• Velmi dobrá uživatelská znalost MS Office
(Word, Excel)
• Vytrvalost, zodpovědnost, smysl pro fair-play
• Řidičský průkaz sk.B

• Zázemí neustále se rozvíjející společnosti
s dlouholetou tradicí
• Přátelský, dynamický kolektiv
• Možnost osobního rozvoje
• Ohodnocení odpovídající výkonu
• Další benefity
Náplň práce:
• Zodpovědnost za řízení obchodu a vytvoření
obchodní sítě
• Tvorba obchodního plánu a obchodní strategie
společnosti
• Zodpovědnost za plnění obchodního plánu
• Dlouhodobý rozvoj zaměstnanců obchodního
týmu s cílem zvýšení prodeje

Bohemia Lignum – Stavební výplně a.s.
Botanická 252/6, 362 63 Dalovice
Tel: 608 605 013
Email: reditel@stavebnivyplne.cz

Dělat
věci pro
radost!
PODPORUJEME
DOSTIHY V ROCE 2012

Nový výrobní závod od 8/2012

www.ipmstars.cz
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Lázeňská města na seznam UNESCO? ANO!
Eva Valjentová,
krajská radní pro
oblast kultury,
památkové
péče, lázeňství
a cestovního
ruchu

V 5. ročníku literární soutěže
zvítězila povídka Skříň
Povídka Skříň od studentky orální historie Marie Novotné zvítězila v 5. ročníku Literární soutěže Krajské knihovny
Karlovy Vary, který byl co do počtu přihlášených prací rekordním.
Pětičlenná porota ji vybrala mezi desítku nejlepších prací z 96 zaslaných povídek (tato desítka je otištěná v Almanachu soutěže). Z ní pak spisovatel Martin
Ryšavý, patron projektu, vybral tři nejlepší a určil pořadí na 1. až 3. místě.
1. místo:
Povídka Skříň - autor Marie Novotná, studentka Orální historie – Soudobé
dějiny na Fakultě humanitních věd UK,
pochází z Prahy.

2. místo:
Povídka Hledání pokladu - autor Pavla
Doležalová, překladatelka a tlumočnice,
v současné době je „hostujícím“ učitelem překladatelství na Masarykově univerzitě v Brně, odkud také pochází.
3. místo:
Povídka Hematom, spisovatel a šťastný konec - autor Tomáš Murár, student
Dějin umění na FFUK, rodák ze Sokolova.
Všichni ocenění obdrželi mj. knihu
M. Ryšavého „Cesty na Sibiř“ s věnováním autora a poukázky na nákup knih
dle vlastního výběru. Vítězka navíc obdržela porcelánovou plastiku Vlaštovka.

Kraj přispěje turistům
na značení tras v regionu
Také v letošním roce chce kraj podpořit aktivity Klubu českých turistů (KČT), který se dlouhodobě zabývá údržbou a značením turistických
a cyklistických tras a stezek na území
regionu, a to částkou 300 tisíc korun.
„Klub českých turistů v současnosti na území Karlovarského kraje spravuje 1600 kilometrů cyklistických tras.
Kvalitně vyznačené trasy přitahují rok
od roku stále více našich i zahraničních cykloturistů,“ uvedl náměstek
hejtmana Petr Navrátil.
V roce 2012 by měl Klub českých turistů vynaložit na údržbu značení a vyznačení nových cyklotras asi 320 tisíc
korun. „Příspěvek od kraje uhradí například zpracování projektů a vyznačení cyklotras Karlovy Vary, Stará Role
– Jenišov – Nové Sedlo – Loket v délce
deseti kilometrů nebo Dobroše – Tuřany – Dolní Žandov - Salajna v délce 14
kilometrů,“ upřesnil.

Dále klub tzv. přeznačí části páteřní cyklostezky z Kynšperka nad Ohří
do Sokolova nebo z Královského Poříčí do Lokte. Doznačení cyklotrasy podél Ohře, k němuž došlo v loňském roce, nabídne v nové sezóně 2012 domácím i zahraničním turistům průjezd
Karlovarským krajem podél řeky Ohře
od hranic se SRN až po hranice s Ústeckým krajem v délce téměř 110 km.
Atraktivitu cyklotrasy podél Ohře
umocňuje využití dopravních prostředků, vlaků a cyklobusů a také oblíbené půjčovny Českých drah, které budou zájemcům k dispozici ve stanicích
Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Mariánské Lázně již druhou sezónu.
Karlovarský kraj dlouhodobě podporuje aktivity na zlepšení stavu v oblasti
rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky. Na obnovu poškozeného značení a na nové značky poskytuje příspěvky již od roku 2003.

Česká republika má na Seznamu
světového dědictví UNESCO zapsáno dvanáct památek, což je vzhledem k velikosti našeho státu obrovský úspěch.
V Koncepci památkové péče Karlovarského kraje zpracované v roce 2005 jsou jako potenciální památky k zápisu na seznam UNESCO uvedeny tzv. Západočeský lázeňský trojúhelník – Karlovy Vary, Mariánské
Lázně a Františkovy Lázně - a Hornická kulturní krajina Krušnohoří.
V návaznosti na toto nechal Karlovarský kraj v roce 2006 zpracovat tzv.malý pasport jako potřebnou dokumentaci k žádosti o zařazení Západočeského lázeňského trojúhelníku na tzv.
indikativní seznam České republiky.
V listopadu téhož roku, po vyhodnocení žádosti, schválil ministr kultury zápis na tento indikativní seznam
a tím oficiálně potvrdil západočeské
lázně jako kandidáta České republiky
na zápis do seznamu UNESCO. Obdobně postupoval kraj i ve věci nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří a to ve spolupráci s Ústeckým
krajem a saskými partnery – v prosinci 2011 požádaly oba kraje o zápis této
památky na indikativní seznam České publiky.

lasti přeshraničních zásahů zdravotnických záchranných služeb. Považujeme to za věc pro náš kraj vzhledem
k jeho poloze a potřebám zcela zásadní. Bohužel jednání, která jsme s německou stranou v tomto směru vedli, vždy uvízla na mrtvém bodě z jediného důvodu – neexistuje zákonná
úprava, která by efektivní spolupráci
Řadu let se na různých úrovních dis- zdravotních záchranářů umožňovala.
kutuje problematika spolupráci naší
Stále ještě není uzavřena rámcová
země se sousedním Německem v ob- smlouva v oblasti zdravotnické záJosef Novotný,
hejtman
Karlovarského
kraje

chází v památkově chráněných územích, ale které se ocitnou na území nově vymezených tzv. nárazníkových pásem kolem nominovaných památek. Zřízení těchto ochranných pásem vyžaduje UNESCO z důvodu zajištění nejvyšší ochrany pro světovou
památku. Pásma musí zahrnovat bezprostřední okolí památky navrhované
k zápisu, důležité pohledy a další oblasti, které plní významnou funkční
úlohu při ochraně památky. Vlastníci
nemovitostí v těchto pásmech budou
muset, obdobně jako vlastníci nemovitostí v památkově chráněných územích, žádat orgán státní památkové
péče (příslušného úřadu obce s rozšířenou působností) o závazné stanovisko ke stavebním úpravám svých nemovitostí a k novostavbám.
Ale to neznamená, že „památkáři“ budou zakazovat opravy stávajících domů nebo zakazovat stavby nových objektů. Stavební úpravy a stavby budou posuzovány z toho hlediska, aby nepoškodily hodnoty světové
památky. Jedním z případných negativních jevů může být dále skutečnost,
že v období hlavní návštěvnické sezóny, kdy zájem turistů vrcholí, by mohla být v případě západočeských lázní narušena „lázeňská“ pohoda, např.
nárůstem dopravy.
Výše uvedená negativa by ale měla bohatě kompenzovat již zmíněná
pozitiva, jako zvýšení prestiže, přínos pro rozvoj služeb a dalších podnikatelských aktivit s následným zvýšením ekonomické úrovně celého regionu. Proto říkám: „Památka UNESCO?
– ANO!“.

Konzultace vašich prvních podnikatelských kroků

Máte zájem podnikat v Evropské unii a nevíte jak na to?
Jednotné kontaktní místo Karlovy Vary vám poskytne bezplatné poradenství
Zákon o volném pohybu služeb umožňuje od roku 2010 českým podnikatelům dočasně a příležitostně poskytovat služby přeshraničně ve všech státech Evropské unie,
ve státech tvořících Evropský hospodářský prostor a ve Švýcarsku,
pouze na základě oprávnění k podnikání vydaného v ČR.
Veškeré informace, za jakých podmínek může podnikatel realizovat jednotlivé
zakázky v konkrétních státech Evropské unie poskytuje:
Jednotné kontaktní místo
Magistrát města Karlovy Vary, obecní živnostenský úřad
U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary, 3. patro, kancelář č. 314, 326
telefon: 353 118 710, 353 118 702, e-mail: jkm@mmkv.cz
Jednotné kontaktní místo Karlovy Vary informuje podnikatele zejména:
t [EBTMVäCBoäJWOPTUTQBEÈWLPOLSÏUOÓNTUÈUǔ&6QPEOFSFHVMPWBOÏQSPGFTFOFCPKFSFHVMPWBOÈB
[BKBLâDIQPENÓOFLKÓM[FQSPWP[PWBU
t WKBLÏQSPGFTOÓLPNPǲFKFQPEOJLBUFMQǲÓQBEOǔQPWJOFOTFQǲJIMÈTJUBKBLÏEPLMBEZQǲFEMPäJU
t PQPWJOOPTUJPIMÈTJUTFQPQǲÓKF[EVDJ[JOFDLÏQPMJDJJ
t PTZTUÏNV[ESBWPUOÓIPBTPDJÈMOÓIPQPKJÝUǔOÓ PEWPEVEBOÓ
t WZTÓMÈOÓ[BNǔTUOBODǾBQPE
Jednotné kontaktní místo Karlovy Vary dále poskytuje:
t BESFTZBLPOUBLUZOBQǲÓTMVÝOÏJOTUJUVDFWKFEOPUMJWâDITUÈUFDI
t PELB[ZOBXFCPWÏTUSÈOLZQSP[ÓTLÈOÓEBMÝÓDIVäJUFǏOâDIJOGPSNBDÓ

Ing. Věra Tomsová
vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor dopravy a silničního hospodářství - tel. 354 502 461
Mgr. Vladimír Malý
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
odbor regionálního rozvoje
tel. 354 222 260
Ing. arch. Jaromír Musil
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz
odbor životního prostředí a zemědělství - tel. 354 222 220
Ing. Eliška Vršecká
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - tel. 354 222 443
Mgr. Monika Šperglová
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz
odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest. ruchu
tel. 354 222 230
Ing. Elena Hávová
elena.havova@kr-karlovarsky.cz

chranné služby mezi Českou republikou a Německem (ač jednání a připomínkování probíhají od roku 2008),
která by vymezila základní právní rámec pro přeshraniční spolupráci. Jde
především o poskytování přednemocniční neodkladné péče s cílem zajistit nepřetržitou dostupnost této péče v lokalitách poblíž bývalých hranic. Taková smlouva by nejen Karlovarskému kraji, ale i všem ostatním
regionům sousedícím s Německem,

umožnila stanovit konkrétní podmínky a pravidla pro samostatné dohody o přeshraniční spolupráci.
Obrátil jsem se proto na ministra
zdravotnictví Leoše Hegera, aby ministerstvo v co nejkratším čase ukončilo přípravu zmiňované rámcové
smlouvy a mohl být spuštěn schvalovací proces na úrovni obou států. Požádal jsem také o podporu a urychlené řešení záležitosti ministra vnitra
Jana Kubiceho.

Pražské kontroverzní projekty

Jednotné kontaktní místo

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Tel. 354 222 300, 353 502 111, 353 502 112 (ústředna), fax 354 222 509, 353 331 509 (podatelna),
elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-17.00, úterý, čtvrtek 8.00-15.00, pátek 8.00-14.00 (po předchozí domluvě)
odbor bezpečnosti a krizového řízení
tel. 354 222 190
JUDr. Manfred Kraus
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz
odbor kontroly
tel. 354 222 466
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
ekonomický odbor
tel. 354 222 266
Ing. Dagmar Divišová
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
odbor legislativní a právní
tel. 354 222 270
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz
odbor správa majetku
tel. 354 222 205
Ing. Drahomíra Stefanovičová
drahomira.stefanovicova@kr-karlovarsky.cz
odbor investic a grantových schémat
- tel. 354 222 432

su na seznam UNESCO je prestižní status památky, jeho získání je mezinárodní uznání kvality místa právě i z hlediska schopnosti a managementu, kvality služeb pro návštěvníky, obecného pořádku. Ekonomické
využití této devizy je pak samozřejmě
v rukou dotčených míst. Zcela nepochybný je význam pro rozvoj cestovního ruchu. Toto dokazují statistiky
návštěvnosti míst, která již na seznamu UNESCO jsou, včetně českých památek.
Karlovarský kraj je svou rozlohou
krajem poměrně malým, a tak se dá
očekávat, že se zvýšení zájmu o tři lázeňská města a oblast Krušnohoří projeví ve zvýšené návštěvnosti celého regionu, která může také nepřímo přispět k rozvoji kultury a společenského života. Zvýšení intenzity cestovního ruchu bude mít dopad zejména na
rozvoj sektoru služeb a infrastruktury v oblasti cestovního ruchu, což přinese i vznik nových pracovních příležitostí. Přínosem je jistě i rozšíření možností pro získávání finančních
prostředků na propagaci a udržování památek (a to již v období kandidatury na zápis), nejen z dotačních titulů Ministerstva kultury ČR, ale i z dalších zdrojů – fondů EU, Norských fondů apod.
Zamyslíme-li se nad případnými negativními dopady souvisejícími se zápisem památek na seznam UNESCO,
dojdeme k překvapivému závěru, že
jich není mnoho. Nejvýznamnějším
může být nová povinnost pro vlastníky nemovitostí, které nejsou kulturními památkami nebo se zatím nena-

Vyřešme přeshraniční spolupráci záchranářů

KONTAKTY - KRAJSKÝ ÚŘAD

ředitel krajského úřadu
tel. 354 222 120
Ing. Roman Rokůsek
roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz
zástupce ředitele KÚ,
vedoucí odboru stavební úřad
tel. 354 222 125
Mgr. Lubomír Novotný
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz
odbor správních agend
a krajský živnostenský úřad
tel: 354 222 469
Ing. Daniel Matějíček
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář hejtmana
tel. 354 222 141
Ing. Lydie Stráská
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář ředitele úřadu
tel. 354 222 313
Ing. Marie Tomsová
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

Co může případná nominace a zápis
na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO přinést?
Být „na seznamu“ je především otázkou prestiže, deklarováním úcty k dochovanému dědictví a příslibem té
které země, že lokalitu hodlá v celosvětovém zájmu chránit a předat dalším generacím. Nominace je dobrovolná a o to více je získaný statut světové památky morálně zavazující. Především jde o závazek uchování výjimečných kulturně historických a architektonických hodnot a genia loci pro příští generace. Je to povinnost
nejen současné politické reprezentace
a samospráv daných obcí a kraje, ale
i nás všech, kteří máme v Karlovarském kraji svůj domov.
Tento závazek je naplňován dodržováním platných legislativních předpisů - zejména zákona o státní památkové péči a stavebního zákona. Je pouze nutné zamezit realizaci neuvážených projektů, které ničí kouzlo prostředí budované po staletí. Za všechny uvedu realizovanou novostavbu garáží v Karlových Varech pod hotelem
Imperiál.
Chci zdůraznit, že zápis na seznam
UNESCO neznamená zavedení nových „tvrdších“ podmínek pro povolování oprav a úprav stávajících staveb,
ani pro povolování novostaveb v daných územích. Nedochází k zakonzervování oblastí a k tvorbě „památkových skanzenů“. Pozitiva, která vyplývají z případného zápisu na seznam
UNESCO jsou zřejmá a zcela převyšují určitá negativa nebo spíše omezení.
Hlavní zisk z případného zápi-

odbor sociálních věcí
tel. 354 222 246
Ing. Stanislava Správková
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
odbor zdravotnictví
tel. 354 222 420
Ing. Alena Šalátová
alena.salatova@kr-karlovarsky.cz
odbor vnitřních záležitostí
tel. 354 222 250
Ing. Miroslav Očenášek
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
oddělení interního auditu
tel. 354 222 460
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
odbor projektového řízení a informatiky KK
tel. 354 222 436
Ing. Petr Kulda
petr.kulda@kr-karlovarsky.cz

Od Obecního domu až po Kaplického
knihovnu. Karlovarská Galerie umění
pořádá 20. dubna od 19.30 hodin přednášku architekta a historika Zdeňka Lu-

keše nazvanou „Pražské kontroverzní
projekty a stavby od roku 1900 do současnosti“. Posluchači se dozvědí, jak těžce se rodila architektonická sláva Prahy.

EURONEWS
Foto: © European Parliament/Pietro Naj-Oleari

Evropa bez roamingu
Návrh na úplné zrušení roamingu
v rámci zemí Evropské unie chce podat
k projednání Evropskému parlamentu
jeho mariánskolázeňský poslanec Pavel Poc. Tomu se nelíbí, že parlamentní výbor pro průmysl a energetiku projednávání možného zrušení těchto poplatků odložil až na rok 2014. Zrušení
roamingu by přitom mělo dramaticky
snížit ceny datových služeb a mobilního internetu v zahraničí, stejně jako ceny volání ze zahraničí.

Úspory budou závazné
Energetické úspory musí být pro
členské státy Evropské unie závazné.
Shodli se na tom výbory Evropského
parlamentu pro průmysl a energetiku
i pro životní prostředí. Poslanci tak reagují na fakt, že ačkoliv se členské státy
společně dohodly na snižování spotřeby primárních energií, řada zemí, včetně České republiky, tyto cíle nedodržují. Přitom případné úspory by dosahovaly výše mnoha desítek miliard euro.

Experti o ochraně přírody
O problémech ochrany divoké přírody jednali v Bruselu experti na ochranu přírody v rámci semináře Protecting Wilderniss in Europe. Ten se,
mimo jiné, zabýval také otázkou tlaku
na snižování bezzásahových zón, který
se aktuálně týká například Národního
parku Šumava. Jak se experti shodli, v zájmu ochrany přírody a druhové rozmanitosti by měl být rozsah takových území spíše rozšiřován, nikoliv

naopak. Akci uspořádala nadace PAN
Parks Foundation ve spolupráci s europoslancem Pavlem Pocem.

Lepší kontrola implantátů
Kontrola nad trhem se zdravotnickými prostředky v Evropské unii by
měla přitvrdit. Požaduje to výbor pro
veřejné zdraví Evropského parlamentu. Ten tak reaguje na nedávný skandál
s prsními implantáty firmy PIP, které
byly plněny závadným průmyslovým
silikonem. Evropská komise již přislíbila provést zátěžové testy, které by
měly ukázat, zda je současná směrnice
o zdravotnických prostředcích schopna podobným situacím v budoucnosti předejít.

Zabijačku EU nezakáže
Informace o možném zákazu domácích zabijaček kvůli předpisům Evropské unie jsou nesmyslné. Zprávy, které se objevily počátkem letošního roku v českých sdělovacích prostředcích,
nespočívají na pravdivém základě. Porážení zvířat upravuje v obecné rovině zákon č. 166/1999 Sb., neboli veterinární zákon, který byl aktuálně novelizován českým vnitrostátním předpisem. Jediné, co je v oblasti domácích porážek od 1. 1. 2012 v zákoně
nové, je možnost úředně povolené domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců. Právní úprava domácích porážek ostatních druhů zvířat zůstala nedotčena.

více na www.pavelpoc.cz
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Moji talenti jsou i krasobruslařskou
perspektivou Česka, věří trenérka

03 | 2012

Pohár Josefa Masopusta

Vítězné družstvo chebského okresního kola.

Krasobruslařská trenérka Monika Škorničková na zimním stadionu.
Foto archív Moniky Škorničkové
Z her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR, které se letos konaly v Moravskoslezském kraji, přivezly děti z Karlovarského kraje pět medailí. Zasloužily se o ně přitom jen dva sporty - snowboarding a krasobruslení. O úrovni
mládežnického krasobruslení v Karlovarském kraji a v Ostrově jsme hovořili s profesionální trenérkou krasobruslení Monikou Škorničkovou, která
krasobruslařské naděje našeho regionu
na olympiádu doprovázela.
Ze zimní dětské olympiády přivezla
výprava mladých sportovců KV kraje
dvě krasobruslařské medaile – zlatou
a stříbrnou. Čekala jste jich víc nebo
míň?
Nerada jezdím na závody s nějakým
očekáváním. Jsem raději mile překvapená než nemile zklamaná, takže dvě
medaile mě mile překvapily, i když jsem
si je přála. Michaela ji získala právě tím
milým překvapením a její stříbro bylo fantastickou odměnou za bezchybný výkon. Matyáš byl favorit, letos ještě nenašel ani v zahraničí přemožitele,
takže tam jsem to lehce čekala.
Podle jakého klíče byli vybíráni
mladí krasobruslaři na olympiádu?
Klíč pro výběr dětí byl jednoduchý.
S ostatními trenéry v kraji jsme se domluvili, že pojedou děti nejlépe umístěné v celorepublikovém žebříčku k určitému datu. A tak všichni účastníci byli
moji svěřenci - Matyáš Bělohradský, Jiří Bělohradský, Štěpánka Tůmová a Michaela Lucie Hanzlíková.

Byla to letos vaše první účast v roli
trenérky na mládežnické olympiádě?
Šlo o mou již třetí dětskou olympiádu. Z první jsem přivezla jedno předposlední místo, z druhé jedno předpředposlední a jedno poslední. A z té
třetí už jedno zlato, jedno stříbro, jedno čtvrté a jedno sedmé místo. Výsledky systematické práce. Úžasné.
Odvezla jste si z letošní olympiády
nějaký důležitý poznatek?
Poznatek z olympiády? Náš kraj skončil celkově poslední, přičemž my, mezi
krasobruslaři, jsme skončili na druhém
místě. Jsem na to pyšná. Tento výsledek
jasně vypovídá, jak se v Karlovarském
kraji dělá krasobruslení.
Jsou mezi mladými krasobruslaři v KV kraji velké talenty, které mají
šanci uspět v seniorském věku na mezinárodní scéně?
Jsem hodně ambiciozní člověk, a tak
věřím, že moji současní talenti jsou
i krasobruslařskou perspektivou České
republiky do dalších let. Důkazem, že
to v Ostrově děláme v kraji zřejmě nejlépe, jsou i výsledky ze dvou posledních
závodů, kde jsme získali 22 medailí. To
není chvástání, to jsou fakta.
Zajímá mě, jestli je těžké přilákat
ke krasobruslení mladé kluky?
Nikoho k nám nikdy nikam nelákám. Tvrdím, že nejlepší reklamou je
moje práce a její výsledky, takže jestli
je v kraji šikovný kluk, který chce být
úspěšný krasobruslař, tak věřím, že si

měsíčník Karlovarského kraje
Registrováno pod číslem MK ČR E 14716
vydává Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 380 21 Karlovy Vary
Krajské listy vycházejí v nákladu 132 000 výtisků.
Příští číslo vychází 25. dubna 2012, uzávěrka inzerce je 5. dubna 2012

mě najde.
Kde jsou v KV kraji kvalitní mládežnická tréninková centra?
Pro mě je složité odpovědět na tuto
otázku, abych někoho neurazila. Tvrdím, že každý dělá svoji práci nejlépe
tak, jak umí, a výsledky pak ukazují, jak
moc ji umí. A kvalitní tréninkové centrum krasobruslení se snažím dělat já
na zimním stadionu v Ostrově.
Kdy jste tady, v Ostrově, začala trénovat mládež?
Před šesti lety jsem se zavřela, obrazně řečeno, na zimní stadion v Ostrově
s dětmi, které tady v kraji nikdo nechtěl
trénovat, že prý nejsou perspektivní.
Když před rokem přišly nemalé úspěchy, lehce mě zaskočilo, že byly až takové. A současně mě to namotivovalo
k další práci.
Kdy a kde jste stála poprvé na bruslích vy sama?
Krasobruslení se věnuji od svých šesti let, kdy jsem na zimním stadionu
v Příbrami poprvé stála na bruslích.
Do Karlových Varů jsem se přestěhovala před šesti lety, dostala jsem totiž nabídku dělat tady krasobruslení na úrovni, kterou jsem chtěla. S otevřením zimního stadionu v Ostrově jsem se pustila
do práce, která mě baví a naplňuje. Není to pro mě totiž jen práce, je to hlavně
můj koníček. A to je to úžasné, co člověk může v životě mít. Samozřejmě rodinné zázemí je prioritou mého života,
protože bez něj nic nefunguje.

Pohár Josefa Masopusta neboli fotbalové zápolení školních týmů míří i v Karlovarském kraji do finále.
Krajské finále se uskuteční 10. dubna v Karlových Varech a vzhledem
ke kvalitě jednotlivých školních týmů lze očekávat vynikající sportovní
výkony. I když... Podle pořadatelů nejsou v Poháru Josefa Masopusta tím
nejdůležitějším.
„Každá pohybová aktivita pro mladé má svůj přínos. Jsme rádi, že si Pohár Josefa Masopusta našel své příznivce. Jedním z hlavních cílů je totiž

propagace myšlenek a vlastností, reprezentovaných Josefem Masopustem, žijící legendou světového fotbalu. Rád bych poděkoval všem, kteří se
na realizaci projektu podílejí, organizátorům z Asociace školních sportovních klubů, všem účastníkům prvního ročníku za jejich účast a také vedení Karlovarského kraje v čele s panem hejtmanem Josefem Novotným
za podporu,“ říká Petr Procházka, zástupce Klubu přátel Josefa Masopusta,
který celý projekt koordinuje.
Obsahem tohoto fotbalového pro-

jektu je soutěž školních týmů ve fotbale. Pohár se hraje formou postupových turnajů na úrovni okrsků, okresů a kraje. Vítěz krajského kola postupuje do mezikrajské kvalifikace. Vrcholem poháru je pak celostátní finále, které se letos uskuteční na pražské
Julisce ve dnech 23.-24. 5.
V našem kraji byla okresní finálová kola odehrána ve všech třech okresech, poháru se zúčastnilo dvaadvacet
středních škol. Záštitu nad Pohárem
Josefa Masopusta v Karlovarském
kraji převzal hejtman Josef Novotný.

Galerie v Chebu slaví padesátiny novou
podobou stálé expozice a výstavami
Chebská Galerie výtvarného umění letos slaví 50. výročí svého vzniku.
Kulaté narozeniny si galerie připomene novou podobou stálé expozice. Ta
současná totiž vychází z dávno překonaných instalačních principů. Záštitu
nad ní převzal hejtman Josef Novotný
a podpořil ji Karlovarský kraj.
Nová koncepce stálé expozice, která
bude veřejnosti zpřístupněná 4. dubna, by měla odpovídat současným muzejním trendům.
„Základními novinkami jsou nová paneláž, vytvářející klidné pozadí uměleckým dílům, špičkové osvětlení či renovované parkety,“ popsal upravené výstavní prostory ředitel galerie Marcel
Fišer s tím, že přemístěný byl také nevhodně umístěný depozitář, díky čemuž se prostory rozšířily o jednu místnost a staly se uzavřeným okruhem.
Nově pojatá stálá expozice se bude soustředit na nejvýznamnější díla a chronologicky se posune směrem
do žhavé současnosti.
„Některé nejlepší kusy totiž byly dosud v depozitáři, ať už to jsou díla Josefa Čapka, Jana Zrzavého, Jiřího Johna,
sester Válových nebo Jiřího Koláře,“ vysvětluje Marcel Fišer.
Slavnostní otevření nové stálé expozice 4. dubna bude spojeno s vernisáží
několika výstav. Ta největší bude věnována malíři a kritikovi Miloši Jiránkovi,
který patřil spolu s Preislerem a Slavíčkem k zakladatelům českého moderního umění.
„Chebská galerie spolu s Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem
společně připravili velkou retrospektivu, která bude doprovázena obrazovou
publikací,“ uvedl dále Marcel Fišer.
Ve shodě s Jiránkovou výstavou bude
tentokrát výstavní formát Opus magnum, v jehož rámci galerie prezentuje vždy jedno mimořádné dílo, věnován Janu Preislerovi a jeho obrazu Žena a jezdec u jezera (1905) z Národní
galerie.
Chebská galerie totiž vlastní jednu
z pěti zachovaných studií, které budou
na výstavě prezentovány spolu s definitivním dílem.
A konečně poslední výstava bude prezentovat ilustrace Juraje Horvátha, vedoucího ateliéru grafiky na pražské
VŠUP, jehož nakladatelství Baobab je
dnes nejvýznamnějším vydavatelem
dětské knihy u nás.
Galerie s Baobabem trvale spolupracuje, jeho výtvarníci například vyzdobi-
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li zdejší unikátní dětský koutek a k výročí galerie spolu připravili edici originálních triček s výtvarnými motivy.
Padesáté výročí si ale chebská galerie
připomene v průběhu roku také dalšími akcemi.

Budou jimi například slavnostní koncert v kostele svaté Kláry nebo komorní
výstava prvního ředitele galerie Bojmíra
Hutty, která bude spojena se slavnostním odhalením pamětní desky u příležitosti pěadvacátého výročí jeho úmrtí.

FK Baník Sokolov
Vás zve na domácí utkání
jarní části sezony 2011-12
2. profesionální fotbalové ligy
www.fksokolov.cz
datum

čas

soupeř

7.4.2012

10:15

FK Varnsdorf

21.4.2012

10:15

SFC Opava

5.5.2012

10:15

MFK Karviná

12.5.2012

10:15

FK Most

19.5.2012

17:00

FC Bohemians Praha

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

