Festivalový večer

Vysadí původní ryby

Na karlovarském letišti se konal tradiční

Karlovajský kraj přispěl na vysazení původních

Večer Karlovarského kraje.

druhů ryb do řek.
více na straně 3
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Kraj ocenil nejlepší regionální potraviny

HEJTMAN
MARTIN HAVEL
DOPORUČUJE

www.facebook.com/HavelKV/

Doba letních prázdnin patří nejen odpočinku, ale i kulturním
zážitkům. O ty ani v našem kraji
není nouze. Mezinárodní filmový festival již máme za sebou
a proto bych Vám rád doporučil
některé další zajímavé akce,
které stojí za to navštívit:
Hudební fanoušky určitě potěší
nabídka Ostrovského kulturního léta. 23. července vystoupí
v místním Zámeckém parku
zpěvačka Marta Kubišová a
2. září kapela NO NAME (www.
kulturni-leto.cz).
57. ročník Chopinova festivalu se koná od 11. do 21. srpna
a uskuteční se tradičně v Mariánských Lázních. K poslechu při
slavnostním závěrečném koncertu bude Chopinův Koncert
pro klavír a orchestr e moll op.
11 a Schumannova Symfonie
č. 1 B dur op. 38 „Jarní“ (www.
chopinfestival.cz).

Celkem 27 výrobků získalo
krajské ceny v rámci 7. ročníku
soutěže Regionální potravina.
Devět z nich ponese v příštích
letech značku kvality, která je zárukou místního původu surovin.
Ceny převzali výrobci a sedláci
z rukou hejtmana Karlovarského
kraje Martina Havla.
Produkty hodnotila komise tvořená
zástupci
Ministerstva
zemědělství ČR, krajského
úřadu,
Státního
zemědělského intervenčního fondu,
Státní zemědělské
a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy
ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR. „Každý rok
mám radost nejen z nově přihlášených výrobků, ale především
z nových výrobců, kteří mají zájem
svoji produkci prezentovat. Spotřebitelé budou moci karlovarskou
kvalitu porovnat a ocenit do konce
letošního roku na ochutnávkách
v celém kraji,“ vysvětlil koordinátor soutěže v Karlovarském kraji
Zdeněk Perlinger.
K udělení značky Regionální po-

travina Karlovarského kraje 2016
navrhla hodnotitelská komise
9 výrobků. „Karlovarský kraj se
rozhodl ocenit i další umístěné
v této soutěži, kterým bude předán
diplom a cena jako poděkování
a motivace do další práce. Kvalitní regionální produkty už si našly
cestu k zákazníkům a často jimi
obdarováváme
i významné hosty
regionu,“ uvedl
hejtman Karlovarského
kraje
Martin Havel.
Soutěž Regionální potravina je
projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu malých
a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých
krajích České republiky. Oceněný
výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina
po dobu čtyř let na obalu svého
výrobku. V současné době značku
nosí 475 produktů ze 13 regionů Čech a Moravy. Administraci
značky provádí Státní zemědělský
intervenční fond.
Přehled oceněných potravin přinášíme na straně 7.
Ceny nejúspěšnějším producentům regionálních potravin předával hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Vesnicí roku jsou Valy u Mariánských Lázní
Do konce dubna mohly obce
z celé České republiky odevzdávat
přihlášky do oblíbené soutěže Vesnice roku, která se letos koná již po
dvaadvacáté. Z našeho regionu se
o prestižní titul ucházelo devatenáct obcí. Vítězem krajského kola
a držitelem Zlaté stuhy se nakonec
staly Valy u Mariánských Lázní.
Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit venkovské obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova a zároveň ukázat, co všechno se
jim daří v obcích realizovat. Soutěž
každoročně vyhlašuje Spolek pro
obnovu venkova ČR, Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, Svaz měst
a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a je podporována řadou
dalších institucí a spolků.

Během 2. až 3. září proběhne
v Karlových Varech Festival
světelných instalací. K vidění
bude i audiovizuální show „Karel IV. – 700 let s námi“, která
moderní formou prezentace
představí tohoto velkého panovníka (www.karlovyvary.cz).
Řadu dalších akcí, kulturních
tipů a zajímavostí naleznete na
portálu Karlovarského kraje –
Živý kraj (www.zivykraj.cz).

Obyvatelé obce se scházejí i při akci Ukliďmě Valy.

Z Chebska se do letošního klání
zapojil Hazlov, Křižovatka, Podhradí, Poustka, Skalná, Trstěnice,
Tuřany a Valy. Sokolovsko zastupovaly Těšovice, Dolní Rychnov
a Vintířov, Karlovarsko pak Andělská Hora, Boží Dar, Dalovice,
Hroznětín, Krásné Údolí, Nové
Hamry, Sadov a Smolné Pece. O vítězi rozhodla hodnotitelská komise, která všechny přihlášené obce
navštívila na začátku června. „Valy
získaly prvenství zejména proto, že
žijí bohatým společenským a kulturním životem a řádně pečují o veřejná prostranství, která poskytují
dostatek prostoru pro setkávání
obyvatel a volnočasové aktivity,“
prozradil hejtman Karlovarského
kraje Martin Havel.

Valy se nachází čtyři kilometry
severozápadně od Mariánských
Lázní v údolí dvou potoků na hranici mezi Slavkovským a Českým
lesem. Obec má v současnosti okolo čtyřech set obyvatel a návštěvníky zaujme především nádhernou
okolní přírodou. Starostou obce
je již druhé volební období Quido
Vlk.
Slavnostní vyhlášení výsledků
krajských kol soutěže se uskuteční
v průběhu srpna. Celostátní kolo,
do kterého postupují vítězové krajských kol, pak bude vyhodnoceno
na přelomu srpna a září. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2016 bude
vyhlášen 17. září v Luhačovicích.
Rozhovor se starostou Valů přinášíme na straně 2.
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Kupujete si potraviny od regionálních výrobců?
Václav
Novotný

Karla
Valentová

Martin
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student
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prodavač

Nerozlišuji potraviny podle
toho, kde byly vyprodukovány. Záleží mi především na
chuti a kvalitě.

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Pokud na trzích narazím na
regionální produkt, ráda jej
vyzkouším. Když je kvalitní,
ráda mu dám přednost před
zbožím z řetězců.

Zatím nemám peněz nazbyt,
takže se rozhoduji hlavně
podle ceny.

Zajímá mě, odkud potraviny pocházejí a pokud je to
možné, vybírám si z domácí
produkce. A ráda podpořím
regionální výrobce.

Regionálním potravinám fandím, jen mě mrzí, že se až na
výjimky málo objevují v běžných obchodech.

ZPRAVODAJSTVÍ
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Záchranka bude mít v Ostrově novou základnu CO VÁS ZAJÍMÁ

Stavbu nového sídla záchranky symbolicky zahájili ředitel krajské záchranky Roman Sýkora, náměstek hejtmana
Jakub Pánik, starosta Ostrova Pavel Čekan a hejtman Martin Havel. (zleva).
Výjezdová základna záchranky
se znovu vrátí do Ostrova. Nové
stanoviště tu Zdravotnická záchranná služba Karlovarského
kraje nechá postavit ještě letos.
Stavba bude stát 8, 2 milionu korun a vybuduje ji společnost Jurica
Group, která v zadávacím řízení

předložila nejvýhodnější nabídku.
Akci předfinancoval Karlovarský
kraj.
„Stavba nové základny v Ostrově začne v červenci a první sanitky
z ní po dokončení vyjedou zachraňovat pacienty v příštím roce,“
uvedl hejtman Martin Havel. Sídlo

záchranářů vznikne na pozemcích
bývalého zahradnictví, přípravné
práce hradilo město.
„Ve čtvrtém největším městě
kraje, kde žije sedmnáct tisíc obyvatel, stanoviště záchranky v posledních dvou letech chybělo. Ze
soukromé ostrovské nemocnice se

kvůli nevyhovujícím podmínkám
muselo dočasně přestěhovat do
Jáchymova. Původně se odhadovaná cena základny šplhala přes
deset milionů korun. Jsem rád, že
se nám ji díky výběrovému řízení
podařilo významně snížit,“ řekl
náměstek hejtmana Jakub Pánik.
Objekt je navržen jako jednopodlažní ve tvaru písmene L o zastavěné ploše téměř 250 m2. Základna je
funkčně rozdělena na dvě vzájemně propojené části: garážové stání
pro dvě vozidla, zázemí personálu
s technickou místností. „Stavba
základny pro zdravotnické záchranáře odstartuje vybudování celého
areálu Integrovaného záchranného systému, město tedy bude mít
soustředěny všechny bezpečnostní složky na jednom místě,“ uvedl
starosta Ostrova Pavel Čekan.
Karlovarský kraj se na výstavbu
pokusí získat peníze z Integrovaného regionálního operačního
programu. Pokud uspěje, zafinancuje z dotace 85 procent nákladů.
„Umístění nové výjezdové základny v této lokalitě, navíc v areálu
společně s ostatními složkami, což
významně zjednoduší spolupráci,
považuji za ideální,“ poznamenal
ředitel Zdravotnické záchranné
služby Karlovarského kraje Roman Sýkora.

Starosta Quido Vlk představuje Valy - Vesnici roku

Chodské kroje k Valům už dlouhá léta patří.
Vesnicí roku Karlovarského kraje
se letos stala obec Valy na Mariánskolázeňsku. Jak se ve Valech žije
prozradil v rozhovoru starosta Quido Vlk.
Můžete stručně představit vaši
obec?
Obec Valy leží na západě Čech mezi
městy Mariánské Lázně a Lázně Kynžvart. Vznikla jako roztroušené sídlo
v údolí kolem Kosového a Bahnitého
potoka. Údolí je hranicí dvou pohoří
– Slavkovského lesa a Českého lesa.
Původní název Staré Šance odrážel
mocné zátarasy, sruby a valy, které
začal v těchto místech od r. 1618 budovat loketský hejtman. Po roce 1945
se obec stala zcela českou. O dva roky později byl úředně schválen český
název Valy. V poválečné době se čile
rozvíjel i kulturní a společenský život,
pracoval ochotnický spolek, pořádaly se dnes již tradiční akce. Ne moc
úspěšné bylo období „normalizace“,
kdy byly Valy připojeny k Mariánským
Lázním jako středisková obec. Revoluční změny 90. let přinesly mnoho
nového. Od té doby jsou Valy samostatnou rozvíjející se obcí s vlastním
zastupitelstvem. Po osamostatnění
v roce 1990 měla obec 288 stálých
obyvatel, k 31. 12. 2015 se tento počet
zvýšil na 460 obyvatel. V současné době má obec již hotové všechny inženýrské sítě, opravena je převážná většina

místních komunikací, je připraveno
dalších třicet parcel pro výstavbu rodinných domů. Žijeme zde pestrý kulturní život v hezkém prostředí.
Jaké zajímavosti či památky by si
měli lidé přijet do Valů či nejbližšího okolí prohlédnout?
Přímo v obci máme dvě roubenky
a boží muka. Nedaleko v lese stojí památný strom, který v roce 1872 objevil
lesník Vladimír Šindelář a vynaložil
velké úsilí o jeho záchranu. Smrk
ztepilý, starý téměř 200 let, má v obvodu kolem 430 cm, výšku 40 m a jeho
spodní větve jsou vzrostlými kmeny
o obvodu více než 100 cm. V okolí
můžete navštívit rezervaci Kladská,
zámek Kynžvart, kolonádu v Mariánských Lázních, ale především krásnou
přírodu s velkým množstvím pramenů
a Valy uprostřed této krásy.
Ve vaší obci provázejí oslavy Velikonoc krojovaní koledníci. Jak
tato tradice vznikla, event. odkud
přišla?
Nejedná se o Velikonoce, ale o Havelské posvícení. To slavíme tak, že
krojovaná skupina zve občany na večerní zábavu do hostince. V roce 1958
vyhrála Občanská beseda ve Valech
4 páry chodských krojů. Chodských
proto, že až sem údajně sahalo území
osídlené Chody. A oslavu posvícení do
Valů přinesli obyvatelé, kteří se při-

stěhovali z Moravy. Od té doby slaví- budeme ji využívat jako klubovnu pro
me posvícení v krojích.
kroužky ručních prací, vaření, dětský
pěvecký sbor a ostatní spolkový život.
Jaký je ve Valech společenský Architekti zpracovávají studii pro vyživot – spolky, zájmová sdružení, budování parku, který bychom chtěli
hasiči, sportovci...
začít realizovat v příštím roce včetně
Ve Valech nemáme ani hasiče ani výstavby horolezecké stěny. Neopofotbalisty, kteří se ve většině obcí meneme se věnovat opravě komunistarají o kulturní a sportovní vyžití. kací, výstavbě cyklostezek, údržbě
V naší obci je několik neformálních zeleně a jsou zde další návrhy, které
sdružení např. cvičenky, skupina „Na budeme postupně uvádět do života.
pohodu“ a důležité jsou spolky „Cen- Vše musíme mít samozřejmě podlotrum pro volný čas“ a „Myslivecký žené financemi.
spolek Valy“. Oba spolky vzájemně
spolupracují a zajišťují občanům
Jak funguje zastupitelstvo, jaké
obojí. Centrum je spolek pro každé- má složení?
ho bez rozdílu věku a zájmu, během
Zastupitelstvo obce je sedmičlenné,
roku pořádá mezi osmnáct až dva- v sestavě máme jednu ženu a scházícet tři kulturních a sportovních akcí. me se pravidelně jedenkrát za měsíc,
Oč menší jsou možnosti, o to větší je jen o prázdninách máme volno. Na
nadšení lidí, kteří v Centru pracují. zasedáních řešíme podněty, které
Z kulturních akcí pro děti jsou oblíbe- nám dají občané, vedeme diskuse
né Maškarní, Den dětí, Na prázdniny s občany o všech jejich problémech.
s pohádkou, Noc pokladu, Halloween
Možná je to únavné, ale je to pravděa další. Dospělí si oblíbili Uzení sýpodobně jediná cesta k lepší společrů, Stavění a kácení máje, Struny na
nosti. Společnosti občanů zajímajíterase a akce kolem Vánoc. Pro starší
cích se o své okolí. Zřízeny máme dva
ročníky připravujeme Den se seniory
pětičlenné výbory – finanční a konts večeří a programem. Sportovci se
rolní. Ty zasedají pravidelně čtyřikrát
tradičně těší na Klátilák, nohejbalový
v roce.
turnaj - O pohár starosty a vánoční
turnaj ve stolním tenise. NepravidelJaký je demografický vývoj, daří
ně zařazujeme zájezdy do divadel
a na zajímavá místa, jako jsou např. se udržet mladé lidi v obci?
Snažíme se je přitáhnout na výše
Dětenice, a přednášky, většinou cesuvedené akce jak pro děti tak pro dotopisné.
spělé. Mladí rodiče mohou umístit své
Co se v posledních letech podaři- děti v kroužcích - pěveckém a rybářském. Obec má k dispozici knihovnu
lo a co v nejbližší době chystáte?
V posledních pěti letech, kdy se za- s internetem. Pečujeme o celkový
stupitelstvo soustředí na rozvoji obce, vzhled obce a pokud mladí lidé odse nám podařilo získat z různých do- chází, tak především za prací, kterou
tačních titulů přibližně osm milionů jim, bohužel, nabídnout nemůžeme.
korun. Prostředky z dotačních titulů
Jak vnímáte vítězství v krajském
jsme použili na výstavbu komunikací
ve Sluneční ulici a v ulici V Lukách, kole soutěže Vesnice roku?
Z vítězství máme obrovskou radost.
dále jsme rozšířili dětské hřiště, pořídili jsme pro sportovce nové multi- Před čtyřmi lety jsme se přihlásili do
funkční hřiště, v neposlední řadě byl soutěže poprvé, každý rok jsme obdrpořízen svozový vůz včetně kontejnerů želi jedno z ocenění včetně Oranžové
na zlepšení nakládání s odpady v ob- stuhy v roce 2015. Ocenění „Zlatou
stuhou“ je pro nás velikou poctou
ci, vybudovali chodníky atd.
V nejbližší době chystáme rekon- a také odměnou za dobře odvedenou
strukci budovy bývalé bažantnice, práci.

Karlovarský kraj se stal členem asociace
čínských a evropských regionů
V čínském městě Tangshan v provincii Hebei bylo zahájeno třetí
setkání lídrů Asociace čínských
guvernérů a představitelů zemí
střední a východní Evropy. V závěru jednání podepsal hejtman Karlovarského kraje Martin Havel za
účasti delegace vedené premiérem
Bohuslavem Sobotkou dohodu
o vstupu do asociace.
Summitu se zúčastnili představitelé patnácti provincií Číny a představitelé regionů z šestnácti zemí
www.kr-karlovarsky.cz

Evropy. Všichni zúčastnění ocenili
významnou roli, kterou v podpoře
komunikace a spolupráce sehrává Asociace čínských guvernérů
a představitelů zemí střední a východní Evropy.
„Řada investic je dnes iniciována a domlouvána právě na úrovni
českých krajů a čínských provincií, a proto považuji za klíčové,
aby byly vztahy na této úrovni co
nejintenzivnější. Ostatně i proto je
Česká republika odpovědná za čin-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

nost asociace guvernérů ve formátu šestnáct plus jeden,“ zdůraznil
předseda vlády Bohuslav Sobotka.
Jako konkrétní příklady spolupráce pak zmínil projekty lázeňské zóny v jihomoravských Pasohlávkách
nebo centra česko-čínské medicíny
v Hradci Králové.
I pro Karlovarský znamená členství v asociaci mnohem snazší
vyjednávání v nejrůznějších oblastech možné spolupráce. Asociace
by měla v budoucnu dokonce síd-

lit i v Praze. „Rozvoj spolupráce
s čínskými regiony se neobejde
bez posilování kontaktů s jejich
vedením a bez toho, aby se náš kraj
stal součástí asociace. Jen na tomto podkladě je možné dále budovat
vzájemné podnikatelské a obchodní aktivity,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.
Součástí summitu je také průmyslový veletrh, na kterém se Karlovarský kraj prezentuje v českém
stánku.

Informace z Krajského úřadu
Díky recyklaci elektra
chrání krajský úřad životní
prostředí

Centrálním nákupem telekomunikačních služeb šetří
kraj peníze

V loňském roce vytřídili lidé na
Krajském úřadě Karlovarského
kraje 39 kilogramů drobné spotřební elektroniky. Vyplynulo to
z údajů společnosti ASEKOL,
která organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení a která vystavila úřadu tzv.
Certifikát
environmentálního
vyúčtování. V přepočtu tím úřad
uspořil 0,95 MWh elektřiny, 67
litrů ropy a 3,6 metrů krychlových vody. Navíc snížil emise
skleníkových plynů a produkci
nebezpečných odpadů.

Karlovarskému kraji se podařilo
snížit náklady za telekomunikační
služby oproti předchozím letům
o zhruba 32 procent. Do centrálního nákupu telekomunikačních
služeb se zapojily nejenom jeho
příspěvkové organizace a obchodní společnosti, ale také města
a obce z regionu. Nejvýhodnější
nabídku v zadávacím řízení podala společnost O2 Czech republic.
Vedení Karlovarského kraje odhaduje oproti běžným ceníkovým
cenám meziroční úsporu ve výši
minimálně 18 milionů korun.

Areál krajského úřadu
udržují místo sekaček ovce

Celé léto budou v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
pobývat tři ovce jednoho z chebských zemědělců. Připraven je
pro ně oplocený výběh o rozloze
asi jednoho hektaru. Ovce budou
pomáhat s likvidací travnatého
porostu do října, pak se vrátí zpět
k majiteli.

O prázdninách změní krajská
knihovna provozní dobu
Krajská knihovna Karlovy Vary
chystá na letní prázdniny úpravu provozní doby. Návštěvníci
knihovny budou moci přijít do
hlavní budovy v Závodní ulici ve
Dvorech v pracovní dny od 9 do
19 hodin. V sobotu a v neděli zůstane zavřeno. Pobočka v Lidické
ulici v Drahovicích bude mít otevřeno v pondělí a ve čtvrtek od 12
do 18 hodin. V zavíracích dnech
mohou čtenáři k vrácení knih využít biblioboxy Herbie, které jsou
umístěny v Městské tržnici a před
vchodem do hlavní budovy ve
Dvorech.

V dětské výtvarné soutěži se
sešlo celkem 154 obrázků

Před prázdninami vyhlásil hejtman
Karlovarského kraje Martin Havel
výtvarnou soutěž pro děti a mládež
na téma „Můj hrdina“. Ředitele Galerie umění Karlovy Vary Jana Samce
čekal nelehký úkol, a sice vybrat ze
154 přihlášených prací ty nejlepší.
Každé dítě má svého oblíbeného
hrdinu, ať už se jedná o pohádkovou bytost, postavu z filmu, knížky
či dokonce někoho z blízkého okolí.
Stačilo si do ruky vzít malířské náčiní a hotový obrázek zaslat na adresu
krajského úřadu. Celkem se sešlo
154 prací, což je o 47 více než vloni.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
První byla určena pro děti ve věku od
6 do 10 let, druhá pak od 11 do 15 let.
Fantazii se rozhodně meze nekladly,
bylo pouze na soutěžících, jakou si

zvolí výtvarnou techniku. Mezi pracemi dominovaly obrázky komiksových hrdinů a postaviček z pohádek.
Našli se i tací, kteří kreslili své rodiče
a prarodiče.
„Do soutěže přišlo spoustu originálních obrázků. Hodnocení bylo
náročné, protože se posuzovala jak
obsahová, tak i výtvarná stránka.
Dával jsem přednost hlavně hrdinům
ze skutečného života. Z výtvarného
hlediska jsem pak kladl důraz především na autenticitu, nežli na obkreslování předlohy,“ uvedl porotce Jan
Samec (na snímku).
Výsledky soutěže budou známy na
podzim tohoto roku, kdy si autoři
nejlepších prací převezmou z rukou
hejtmana dárky. Těšit se mohou na
mobilní telefony a MP3 přehrávače.

Kraj připravuje Krušnohorskou
cyklistickou magistrálu
Novou trasu Krušnohorské cyklistické magistrály připravuje Karlovarský kraj. Má provést cyklisty co
nejbezpečněji po vhodných cestách
a s co nejmenším převýšením od
Chebu až po Boží Dar, kde naváže
na podobnou stezku v ústeckém regionu. Kraj nechal zpracovat územní studii magistrály a výsledkem je
návrh trasy dlouhé 97 kilometrů, jež
zahrnuje v různých úsecích dalších
22 možných variant. Města, obce
a další dotčené instituce mohou do
29. července vedení krušnohorské
cyklomagistrály připomínkovat.
„Cílem je vytipovat, dobudovat
a vyznačit pro cyklisty co nejpříjemnější trasu napříč Krušnými horami, která by se mohla stát obdobou
oblíbené stezky podél řeky Ohře,“
řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Pánik. Studie se stane

podkladem pro nové a pozměňované územní plány. Její tvůrci měli za
úkol zhodnotit vedení současné cyklotrasy č. 23, která vede hlavně po
silnicích, a přijít s lepší a bezpečnější
variantou. Ta je plánována po silnicích jen výjimečně a snaží se zároveň
zavést cyklisty i na turisticky zajímavá místa.
Krušnohorská magistrála začíná
na Chebsku u vodní nádrže Skalka
v nadmořské výšce 444 metrů a postupně šplhá až k vrcholu Klínovce,
který leží o rovných 800 metrů výše.
Prochází například Skalnou, Plesnou, Luby, Kraslicemi, Bublavou
a přes Rolavu, Jelení, Horní Blatnou,
Ryžovnu a Boží Dar dojde do Loučné
pod Klínovcem. V návrhu se objevují
i návaznosti na cyklotrasy v Německu a odbočka cyklomagistrály z Plesné přes Bad Brambach do Aše.
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Kraj ocenil dárce krve
V krajské knihovně se uskuteč- listy, dárkové balíčky či květiny.
nilo slavnostní předávání
„Jsem velmi rád, že mohu
vyznamenání Zlatého
být přítomen u slavkříže II. a III. třídy
nostního předáváza osmdesát a víní Zlatých křížů
ce dobrovolných
a že se s vámi
bezplatných
mohu osobně
odběrů krve.
setkat. Často
DÁRCŮ DOSTALO
V letošním roslýcháme naZLATÉ KŘÍŽE
ce uznání doléhavé
výzvy
stalo celkem 62
t
r
a
n
s
f
u
z
ních
II. A III. TŘÍDY
dárců, z toho 52
stanic, že mají
mužů a 10 žen.
nedostatek
krKarlovarský kraj tuto
ve. Avšak jen málo
akci pořádá ve spolupráz nás se odhodlá k toci s Českým červeným křížem mu, aby svou krev darovalo.
každoročně.
Patří vám nejen můj obdiv, ale
Předání vyznamenání se usku- i úcta,“ uvedl krajský radní Edtečnilo v souvislosti se Světo- mund Janisch.
vým dnem dárců krve, který
Český červený kříž uděluje
připadá na 14. června. Dárci dárcům Zlaté kříže I., II. a III.
ocenění převzali od zástupců třídy. Z našeho regionu obdrKarlovarského kraje, Českého želo 53 lidí kříž III. třídy za 80
červeného kříže, transfuzních odběrů a 9 dárců kříž II. třídy
stanic a představitelů měst za 120 odběrů. Zlatý kříž I. třídy
a obcí, ze kterých pocházejí. poté lidé získají za 160 návštěv
Jako poděkování za své dlou- transfuzních stanic. „Dovolte
holeté darování krve dostali mi, abych vám upřímně poděplakety Zlatého kříže, pamětní koval za to, že pravidelně da-
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rujete krev a že tím pomáháte
zachraňovat lidské životy. Velmi
si vás vážím, jelikož nezištně
pomáháte druhým,“ doplnil náměstek hejtmana Petr Zahradníček (na snímku).

Jihovýchodní obchvat Chebu
získal prestižní ocenění
pravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě roku 2015“. Mezi oceněnými
nechyběl ani projekt Karlovarského kraje, cenu poroty si odnesl jihovýchodní obchvat Chebu.
Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy ČR ve
spolupráci se Státním fondem
dopravní infrastruktury, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou
železniční dopravní cesty a Ředitelstvím vodních cest ČR. Jejím
cílem je profesionální prezentace
českého dopravního stavitelství
a inženýrské profese nejen laické a odborné veřejnosti, ale také
české a evropské politické reprezentaci.
„Mám obrovskou radost, že
jsme s naším projektem uspěli
v národní soutěži, a rád bych poV Betlémské kapli v Praze byly děkoval všem, kteří se na jeho reslavnostně vyhlášeny výsledky alizaci podíleli. Jedná se o jednu
13. ročníku soutěže „Česká do- z nejvýznamnějších dopravních

Festivalový Večer Karlovarského
kraje na letišti obrazem

Večer ve znamení bublinek zahájil hejtman Karlovarského kraje Martin Havel s prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou.

staveb financovaných Karlovarským krajem za poslední roky.
Díky výstavbě obchvatu se podařilo odvézt tranzitní dopravu
z centra Chebu a průjezd městem
se stal konečně bezpečnějším,“
uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik.
Stavba přeložky silnice II/214
trvala rok a půl a stála bezmála
393 milionu korun. Karlovarský
kraj na ni získal dotaci z Regionálního operačního programu
Severozápad ve výši 318,4 milionu korun a zbývající náklady
uhradil z vlastního rozpočtu.
Projektantem obchvatu byla společnost PONTEX a novou silnici
na zakázku vybudovalo sdružení
firem STRABAG a SWIETELSKY stavební. Cena odborné
poroty byla udělena za liniovou
dopravní stavbu s dvoupruhovou vozovkou funkční skupiny B
ve třídě S.

Krajští radní jednali se svými protějšky v Chebu

Halu karlovarského letiště zaplnili festivaloví hosté.

V historické obřadní síni jednali náměstek hejtmana Jakub Pánik, hejtman Martin Havel, starosta Chebu Petr Navrátil, místostarostové Daniela Seifertová a Pavel Hojda a tajemník Václav Sýkora (zleva).
Krajští radní se setkali se členy
Rady města Chebu, aby diskutovali
o společných tématech, mimo jiné
o pokračující rekonstrukci Domova
pro seniory SKALKA, o opravách
silnic, situaci ohledně nového průmyslového parku nebo o plánované
revitalizaci chebské nemocnice.
„Snažíme se navštěvovat malé obce, kterým se nedostane tolik pozornosti, ale Rada kraje jezdí i do obcí
s rozšířenou působností, abychom
mohli jednat tváří v tvář s kolegy
radními o tom, co potřebují řešit,“
uvedl hejtman Martin Havel.
Starosta města Petr Navrátil ocenil, že se kraji podařilo získat dotaci
na rekonstrukci Domova pro Seniory SKALKA ve výši 50 milionů korun. Město chce nyní kraji vyjít vstříc
v zajištění náhradních prostor pro
obyvatele domova, kde by dočasně
žili do doby dokončení přestavby.
„Zastupitelstvo města schválilovat
nákup takzvaného „modrého věžá-

ku“, který dosud patří Západočeské
univerzitě v Plzni. Město chce nabídnout bydlení ve věžáku klientům
domova po dobu stavebních prací,“
uvedl Petr Navrátil. Podle náměstka
hejtmana Miloslava Čermáka rekonstrukce potrvá jeden a půl roku.
Místostarosta Chebu Pavel Hojda
upozornil na investiční akce, na
nichž se bude podílet město i kraj.
Jedná se především o rekonstrukci
ulic Zemědělská, Na Návrší nebo
Pražská, kde se chystá vybudování
cyklostezky nebo chodníku. Společně s krajem také město zahájí stavbu dalšího úseku Cyklostezky Ohře
z Chebu do Pomezí. Hovořilo se i
o přípravě nové průmyslové zóny
v Chebu, jejíž rozvoj blokuje stanovisko Ministerstva životního prostředí. Po jednání hejtmana Martina
Havla s premiérem Bohuslavem Sobotkou by se věcí ještě měla zabývat
vláda.
Během podzimu by měl kraj za-

hájit revitalizaci nemocnice Chebu,
která povede ke kompletní obnově
zdravotnického zařízení. „Chci připomenout, že město Cheb podpořilo do této chvíle nemocnici částkou
okolo 200 milionů korun, a to rozhodně nejsou malé peníze. I na chystanou rekonstrukci v celkovém objemu asi 440 milionů korun přispěje
až do výše deseti procent nákladů,“
ocenil náměstek hejtmana Jakub
Pánik. Ten také upřesnil, že výstavbu nového pavilonu či 170 nových
parkovacích míst bude kraj hradit
z vlastních zdrojů. Vedení kraje chce
však získat evropské finance na vybavení nemocnice mamografem
a magnetickou rezonancí, které ve
zdravotnictví na Chebsku chybějí.
Hejtman Martin Havel v závěru setkání blahopřál starostovi Petru Navrátilovi k tomu, že chebský městský
úřad získal titul „Přívětivý úřad“ za
kvalitu služeb, které využívají cheb- V programu nechyběla ani skvělá bublinová show.
ští občané.

Foto Stanislava Petele
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Do vod Ohře se postupně
vracejí původní druhy ryb

RECEPTY NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Německá kuchyně je velmi
mnohotvárná a liší se region od
regionu. Zatímco v zemích na
severu a u moře připravují pokrmy z ryb a zeleniny (projevuje
se i vliv skandinávské kuchyně),
v Sársku či Bádensku lze vystopovat francouzské vlivy a třeba
v Bavorsku jsou v oblibě pokrmy těžší a velmi podobné tradiční česko-rakouské kuchyni.
Známé jsou především vydatné
těžké pokrmy jako je vepřové
koleno a uzené vepřové maso
s kyselým zelím, vařený chřest,
kadeřavá kapusta s čajovkou
a métským salámem, ředkvičky,
různé omáčky jakož i různé eintopfy. Eintopf je jídlo z jednoho
hrnce, v hrnci se vaří, dusí a peče úplně všechno od masa přes
luštěniny až po zeleninu. V Německu jsou ve velké oblibě též
různé uzeniny: salámy, uzenky,
šunky, klobásy (uzené i čerstvé).
Nedávno vyšla i kuchařka egerlandských pokrmů (ze širšího
Chebska), ze které vyjímáme

s Českým rybářským svazem už od
roku 2012. „Činnost rybářů chceme podpořit i letos mimo jiné tím,
že přispějeme na vysazení plůdků
ostroretky říční, jelce jesena nebo
okouna říčního do Ohře. Rybáři by
měli nasadit asi do 100 tisíc plůdků,“ uvedl krajský radní Josef Hora.
Jak uvedl předseda karlovarské
organizace Českého rybářského
svazu Michal Blahůšek, s vysazo-

další tradiční německé jídlo:

těsto, které půjde dobře zpracovat. Mokrýma rukama zformuKnedlíky REIWA – Sněhové jeme 9-10 knedlíků, vložíme do
koule (z brambor)
horké vařící vody a 1/2 hodiny
Příprava pokrmu
pomalu vaříme
Syrové brambory oloupeme, nastrouháme a vymačkáme. Bram- Ingredience
bory poté okamžitě smícháme cca 2 kg syrových brambor
s tvarohem, aby se nezbarvily do ½ vařených brambor
hněda. Vmícháme do uvařených 60 g mouky (4 polévkové lžíce)
a propasírovaných
brambor, 15 g soli
osolíme a smícháme s takovým ½ až 1 tvaroh nebo 1 pohár jogurmnožstvím mouky, aby vzniklo tu.

Karlovarský kraj podpoří mobilní hospice

Radní Karlovarského kraje Josef Hora u řeky Ohře.
Celkem 150 tisíc korun půjde
z krajského rozpočtu na vysazení
plůdků reofilních (žijících především v proudících říčních vodách)
druhů ryb do rybářských revírů
v regionu. Pokračuje tak vzájemná
spolupráce kraje a Českého rybářského svazu, jejímž cílem je zajistit
rovnováhu říčních společenstev
v místních tocích.
Karlovarský kraj spolupracuje

STRANA 4, 5

váním rybáři začnou po podzimním
slovení násad pravděpodobně na
konci října a začátkem listopadu.
„Pak bude důležité, aby vysazené
rybky odolaly tlaku rybožravých
predátorů,“ dodal.
Mezi reofilní druhy ryb patří ostroretky, podoustve, parmy, jelci nebo hrouzci. Většina těchto ryb se živí
drobnou živočišnou potravou a tře
se na písčité nebo kamenité dno řek.

investor a zhotovitel

Chebský Hospic sv. Jiří a sokolovský Domácí hospic Motýl
získají od Karlovarského kraje individuální dotaci ve výši 200 tisíc
korun. Obě tato zařízení poskytují paliativní péči nevyléčitelně
nemocným lidem v regionu, kteří
tak s jejich pomocí mohou strávit
poslední momenty svého života
doma v kruhu svých nejbližších.
„V současnosti není paliativní péče, kterou nabízejí mobilní

výhradní prodejce

Hledáte výjimečné a zároveň
dostupné bydlení?
Právě jste ho našli.
Rezidence Severní - Ostrov u Karlových Varů

hospice, hrazena z veřejného
zdravotního pojištění a provoz
těchto zařízení je závislý zejména
na darech a na příspěvcích z veřejných zdrojů. Vzhledem k tomu,
že se jedná o multidisciplinární
specializovanou péči, poskytovanou pacientům a jejich blízkým
v této, pro ně velmi těžké životní
situaci, rozhodli jsme se, že je
podpoříme individuální dotací
a každému z nich přispějeme částkou 200 tisíc korun. Na příští rok
připravuje odbor zdravotnictví
pro mobilní hospicovou péči krajský dotační program, který by měl
společně s úhradami od zdravotních pojišťoven (úhrady by měly
být realizovány po vyhodnocení
letošního pilotního projektu VZP)
zajistit jejich stabilní financování,“ uvedl náměstek hejtmana
Karlovarského kraje pro oblast
sociálních věcí Miloslav Čermák.
Hospic sv. Jiří je obecně prospěšnou společností, která zahájila
činnost na Chebsku před dvěma

lety. Pacientům a jejich rodinám je
k dispozici tým erudovaných odborníků, ve kterém nechybí lékař
s atestací v paliativní medicíně,
zdravotní sestry, sociální pracovnice, psychologové, duchovní a dobrovolníci. Od začátku tohoto roku
zaznamenalo zařízení velký nárůst
klientů, jen v květnu hospic pečoval o více než třicet nemocných.
V souvislosti s tím organizace musela přijmout další zdravotní sestru, zapůjčit si automobil a došlo
k celkovému navýšení výdajů. Dotaci od Karlovarského kraje hospic
využije na osobní náklady zdravotních sester a lékaře.
Domácí hospic Motýl založilo
v uplynulém roce občanské sdružení Střípky spolu s Farní charitou
Sokolov. Historicky první zařízení svého druhu na Sokolovsku se
od ledna do června tohoto roku
staralo o zhruba devět klientů.
Poskytnuté finance budou použity na osobní náklady zdravotních
sester, lékaře a další výdaje.

Připravuje se studie nové trasy
obchvatu Karlových Varů

 kompletní občanská vybavenost
 centrum města 5 minut chůze
 bydlení v čisté přírodě
 dokončení výstavby 31.5.2017

Prodej bytů zahájen!

telefon: +420 608 558 138
e-mail: ronald.majer@nextreality.cz

w w w. r e z i d e n c e - s e v e r n i . c z
Cestáři z Údržby silnic měli rekordní rok
Rozhovor s členem představenstva Údržby silnic Karlovarského
kraje zodpovědným za její provoz
Janem Burešem.
Rekordním hospodářským výsledkem za rok 2015 se mohou
pochlubit cestáři Údržby silnic
Karlovarského kraje (ÚSKK).
Podle výroční zprávy vytvořili
zisk 3,286 milionu korun, což je
o 1,2 milionu víc než v roce předchozím.
V příštích letech bychom v podobných přebytcích chtěli pokračovat.
Zadání od našeho zřizovatele, Karlovarského kraje, přitom bylo dodržet výsledek ve výši dva miliony
korun. Loňský rok tedy pro nás byl
velmi úspěšný, uvedl Bureš.
Promítá se takové úspěšné hospodaření i vůči zaměstnancům
ÚSKK?
Jistě! Už vloni jsme mzdy pro všechny profese navýšili o 3,5 procenta.
Letos pak znovu o stejnou hodnotu,
za poslední dva roky tedy celkem
o 7 procent. Průměrný plat u naší
společnosti po prvním navýšení tak
www.kr-karlovarsky.cz

byl 28 610 korun, přičemž dělníci
měli na pásce průměrně 25 491 Kč,
mistři a další THP pracovníci pak
30 515. Do těchto průměrů nejsou
zahrnuti manažeři firmy.
Vzhledem k solidním výdělkům
a jejich růstu jsou tedy cestáři
u ÚSKK nejspíše spokojeni?
Vydělávají si hned o pár tisíc víc,
než činí průměrná mzda v Karlo-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

varském kraji, která v 1. čtvrtletí
dosáhla 23.096 korun. Takže podle
mě jsou spokojeni. Také nám neodcházejí, ačkoliv třeba řidiči, co
u nás jezdí těžkou silniční technikou, například sypači, by mohli
jít jezdit za podstatně větší peníze
jako kamioňáci. Ačkoliv se celé
pracovní čety při pokládce horkých asfaltových směsí musí navíc
vyrovnávat i s tropickými letními
teplotami. Vážíme si jejich práce –
a všemožně ji podporujeme.
Jak se Vaší společnosti daří zlepšovat výsledky? Je to větším objemem zakázek od Karlovarského
kraje?
Objem smluvních zakázek od KK
je už pár let přibližně stejný – 205
milionů na rok. Tvoří je sezónní
zimní i standardní letní údržba
silnic v celém kraji. Začalo se nám
ale podstatně lépe dařit v získávání
zakázek odběratelů externích. Jen
za loňský rok jde o částku 54 milionů, pro ně jsme kupříkladu položili hned 30 tisíc tun asfaltových
povrchů.

Budete se moci i za rok se svými
výsledky pochlubit stejně jako
letos?
Snažíme se pro to udělat maximum. Zúčastňujeme se výběrových
řízení i daleko za hranicemi našeho kraje. Z akcí bližších a v regionu
bych mezi mnoha dalšími zmínil
zajímavou zakázku na maloformátové opravy komunikací pro město
Chodov.
Jak byste okomentoval zimní
údržbu v uplynulé sezóně?
K prvním zásahům museli naši
cestáři vyjet už 14. října 2015.
Dále – přibylo nám dalších 30 km
vozovek v části někdejšího vojenského prostoru Hradiště. Celkem
jsme se v zimě 2015/2016 starali
o více než dva tisíce kilometrů silnic.
Z toho o 273 kilometrů I. třídy
a dálnic (hradí Ministerstvo dopravy) a o 1756 kilometrů vozovek II.
a III. tříd. Typické bylo poměrně
časté kolísání teplot a vlhkosti, což
se projevilo ve vyšší spotřebě posypových materiálů.

Karlovarský kraj nechá zpracovat
územní studii silniční dopravy, která
by do budoucna řešila nové vedení
obchvatu v severozápadní části Karlových Varů.
Při aktualizaci Zásad územního
rozvoje Karlovarského kraje se totiž
ukázalo, že původně plánovaná trasa je pro některé obce, firmy, spolky
i jednotlivce nyní nepřijatelná a že
zpochybňují navržené a už dříve
schválené dopravní koridory. Nová
studie bude vznikat do roku 2018.
Přinést má koncepci silniční dopravy
v oblasti Karlových Varů a v širším
okolí krajského města. Letos se začne výběrovým řízením na zpracovatele a zahájením prací na variantách
návrhové části.
„Chceme nyní s předstihem nejméně osmi let zjistit a připravit optimální alternativní trasu obchvatu
Karlových Varů, aby lépe vyhovovala současné situaci a mohlo se s ní
reálně počítat v územních plánech.
Dopravní toky se totiž postupně
mění a zahušťují. Průtah Karlovými
Vary nebude časem kapacitně stačit
v souvislosti s budováním průmyslových zón, výstavbou dálnice D6
a s napojením na německou dálniční
síť. Musíme být na tento stav připraveni,“ řekl náměstek hejtmana
Jakub Pánik.

Odborníci jsou si vědomi, že uvnitř
širší oblasti Karlových Varů bude
velmi komplikované najít alternativu k variantě obchvatu zanesené do
Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Znovu se však pokusí
prověřit a s dotčenými subjekty projednat všechny možnosti náhradního vedení trasy. Změnu původní
koncepce si v okolí Karlových Varů
vynucují nejen investice z posledních let, ale i rozšiřující se osídlení,
ochrana nerostných surovin, ochrana životního prostředí. Výsledkem je
jev, který by se dal z angličtiny přeložit do věty „nikdy ne na mém dvorku“. Vedení důležitých páteřních komunikací nutných pro průjezdnost
celé oblasti je odmítáno, protože by
obtěžovalo nejbližší sousedy.

Výkup

starého papíru
za 8 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil,
Talsperrenstrasse 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134
Otevřeno:

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

Hrčířský swing

folklorní festival

Eva Emmingerová a Metropolitan Jazz Band Praha vystoupí
na tradiční akci na statku Romana Wernera v Novém Drahově u Františkových Lázní. 29. 7.
2016.

Festival
Rock iN Roll 2016
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Výstava s podtitulem Současné
mladé ženské umění severozápadních Čech ukáže mladé české
ženské umění v mnoha polohách
– vybrané autorky představí svou
grafiku, kresbu, malbu, fotografii, objekty či instalace (Tereza
Bredlerová, Helena Čubová, Denisa Dimitrovová, Eva Domková
Soukupová, Lenka Hořínková,
Letní lázeňské radovánky
Martina Košařová, Lenka Kahuda Klokočková, Adéla LeinweVýstava historických fotografií
berová, Lenka Sárová Malíská, na téma „ Letní lázeňské radoHana Vaculíková).
vánky“.
Letohrádek Ostrov 28.7. od 17.
Prostřednictvím
fotografií,
hodin
které zapůjčil muzeu ze své
sbírky historik fotografie Pavel
Scheufler, se bude moci každý
přenést do dob dávno minulých
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Varů s Karlem IV.

Plážový festival Rock iN Roll
2016 v Nové Roli u K. Varů
Vystoupí: Wohnout, Arakain,
Kamil Střihavka & Leaders!,
Vltava, Vilém Čok & Bypass,
Viktor Dyk & WAW, Matahari,
Loudky, Together.
Nová Role 30. a 31.7.

7
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Prohlídka Karlových

21. ročník Karlovarského
folklorního festivalu nabídne
jako již každoročně přehlídky
domácích i zahraničních souborů, pořadů a doprovodných akcí.
Od 6. do 11. září, více na www.
kffestival.cz.

Ženské v(j)ecy

a podívat se, jak trávili tehdejší lázeňští hosté svůj volný čas během
horkého léta, ale i na to, jakým
způsobem se měnil v průběhu let
například koupací úbor. Dobové
snímky zachycují návštěvníky
lázní při výletech a procházkách
po kolonádě, při cvičení, opalování se na slunci anebo naopak při
zchlazujících koupelích. Výstava
v Galerii Gothe v Mariánských
Lázních končí 31. 7.

2

Jak by se Karlovi IV. líbila historie města Karlovy Vary? To se dozvíte na hrané večerní prohlídce
městem 13. 8., kdy Pouliční divadlo Viktora Braunreitera provede
Karla IV. městem a ukáže mu, co
se událo od dob, kdy podle legendy skolil jelena. Měly Karlovy Va-
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Poslední prázdninový víkend
2016 se Karlovy Vary již potřetí
stanou hostitelem Mezinárodního
festivalu amatérských dechových
orchestrů.
Festival se koná ve spolupráci
s Unií mažoretek České repub-

liky a souběžně s Exhibicí mistryň Unie mažoretek, která se
v Karlových Varech koná více než
deset let. Vystoupení mažoretkových skupin doplňují koncertní
přehlídku dechových orchestrů.
Všechny zúčastněné soubory se

ZAJÍMAVOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou posílejte do 5. 8. 2016 na e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz nebo na poštovní adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Veronika Severová, Závodní 353/88, 36006, Karlovy Vary.
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Mezinárodní lázeňský festival dechových hudeb Karlovy Vary

Tajenka křížovky z minulého čísla zněla: Vyhlídka Karla IV.
Výhercům, kterými jsou Zdeněk Diviš z Plesné, Ludmila Dirlbecková z Františkových Lázní a Vladislava Přibylová z Karlových Varů,
gratulujeme. Zasíláme jim publikace o našem kraji.
21 metrů vysoká kamenná stavba byla vybudována v roce 1913. Náležela k hotelu a spolu s ním měla pomoci v rozvoji turistického ruchu v části Krušných hor.

ADULTERY,
KONCHA,
RIMAR,
UNS, TMP,
VIDMO
OKROČÍ
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SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
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ry svého kata? Jak náročné bylo
pohřbívání? Kdo skutečně objevil
zdejší prameny? Jak to bylo s divadlem a Tržní kolonádou? Ne
zcela tradiční odpovědi na tyto
otázky okomentuje i sám Karel.
Prohlídka začíná v 19:00 na Šibeničním vrchu a končí cca kolem
21:00 u Mlýnské kolonády.
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UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

BÍLÝ
NÁPOJ

pak sejdou při společném slavnostním průvodu městem a to
v sobotu 27. 8. od 14 hod.
Letošního ročníku se zúčastní 4
zahraniční dechové orchestry a to
z Itálie, Německa, Polska a Rakouska.

Fakulta strojní
stále přijímá
uchazeče
o studium
v Sokolově

Západočeská univerzita v Plzni plánuje pro akademický
rok 2016/2017 otevřít výuku
bakalářského studijního programu Strojního inženýrství
v budově Integrované střední
školy technické a ekonomické Sokolově. Zájemci se mohou přihlašovat do druhého
kola přijímacího řízení až do
12. srpna.
O možnostech zahájení výuky na krajském úřadě jednali
zástupci kraje s představiteli
fakulty. Karlovarský kraj se potýká s nedostatkem kvalifikovaných lidí, a to především v technických oborech. „Proto se
snažíme zajistit provoz poboček
fakult a udržet absolventy v našem regionu. První akademický
rok již v Sokolově proběhl a naší snahou je, aby se uskutečnil
i další ročník studia strojního
inženýrství. Karlovarský kraj
i ISŠTE budou ochotně pokračovat ve spolupráci se ZČU,“
uvedl hejtman Karlovarského
kraje Martin Havel.
Zástupci Fakulty strojní hodnotili spolupráci s krajem i se
střední školou kladně, problémem však je nedostatek podaných přihlášek pro následující
akademický rok. V prvním kole projevilo zájem o studium
v Sokolově pouze 8 studentů,
přičemž pobočka se otevře
v případě 40 přihlášených žáků.
„Přesto bychom rádi ve výuce
pokračovali a vážíme si finanční
podpory Karlovarského kraje.
Klesající zájem žáků o technické
obory je možno řešit i cílením na
místní firmy, aby nabízely praxi
a zároveň budoucí uplatnění,“
uvedl proděkan fakulty Jiří Staněk.
Po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek se znovu sejde vedení kraje a fakulty, aby se zjistil
počet zájemců, na kterém bude
záviset zahájení výuky v Sokolově.
Více informací o studium naleznete na internetových stránkách fakulty.
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Parlament smetl novelu upravující
cizojazyčné nápisy bez důvodu
Petr Kulhánek,
zastupitel
Karlovarského
kraje
TOP 09 + STAN

Pětiletou práci týmu lidí ukončilo ve Sněmovně závěrečné třetí
čtení novely zákona o reklamě
upravující cizojazyčné nápisy. Nekonfliktní zákonné úpravě, která
proběhla s doporučujícími stanovisky výborů celým legislativním
procesem, vystavili stopku bez

ohledu na podstatu věci poslanci.
I přesto, že předkladatelé návrhu
byli z poslaneckých klubů napříč
politickým spektrem a tyto kluby
vyjádřily před schvalováním novele podporu. Důsledkem politických
šarvátek zákonodárců je tak stav,
kdy města, která tento problém
trápí, zůstávají bezmocná ve svém
úsilí o zrovnoprávnění českého jazyka ve výkladech obchodů, nabídkách služeb či reklamních sdělení.
Během pětiletého procesu, jehož
byly Karlovy Vary iniciátorem,
se podařilo vypořádat všechny
připomínky, vysvětlit podstatu

úpravy, která není omezující, ani
zakazující. Jde pouze o poskytnutí
možnosti městům svou vyhláškou
nastavit pravidla pro sdělení, která vždy musí obsahovat také český
ekvivalent k cizojazyčnému textu.
Přesto se novela stala nástrojem
odvety v nekonečném politickém
boji bez ohledu na svou podstatu
a potřebnost. Princip zdravého
rozumu opět nefunguje, ocitli jsme
se opět v bodě nula jako před 5 lety
a já tak budu další roky odpovídat
na otázky obyvatel, proč se ve svém
městě necítí jako v Čechách, jako
doma.

Kam kráčí karlovarské letiště
Jaroslav Borka,
zastupitel
Karlovarského
kraje,
KSČM

Letiště ke Karlovým Varům prostě patří. V dobách dávno i nedávno
minulých odsud vzlétala letadla do
Prahy, Brna i Ostravy, dovolenkáři
si pochvalovali přímé spojení do Turecka, Tunisu, Egypta, na Rhodos
i Krétu. To bylo v dobách, kdy byla
výstavba moderní odbavovací haly
jen snem, o rekonstruované přistávací dráze a ostatních vymoženostech nemluvě.
Převedením malých regionálních
letišť do majetku krajů jsme získali možnost dostat do regionu více
turistů, více podnikatelských příležitostí, nové investice a pracovní
místa.
A jak jsme tuto šanci využili?
V dobách hospodářské prosperity

a dobrých vztahů s Ruskem kraj zaváděl nové linky směrem na východ
a sliboval další směrem na západ.
Letiště vykazovalo zisky a nikoho
netrápilo, že slouží de facto jen klientele ze států bývalé SSSR.
Z času na čas jsme si mohli přečíst, že se bude létat do Düsseldorfu, Liège či dokonce do Paříže. Nic
z toho se nerealizovalo, ze známých
důvodů ubyli ruští turisté, kteří letiště živili. Jediná charterová linka do
turecké Antalye už také neexistuje.
Vlastně se už nelétá skoro nikam.
Management letiště ani vedení kraje nebrali v potaz ekonomické zákony (i selský rozum říká „jednou je
líp, jednou je hůř“) a nezareagovali
včas na jasný trend. Zavedení plánované linky do Tel Avivu je zatím
přes všechna jednání spíše zbožným
přáním.
Karlovarské letiště není samozřejmě v problémech jediné. S úbytkem
cestujících se potýkají kupříkladu
i Pardubice, odkud ale mohou létat
alespoň dovolenkáři. Nabízejí se

hned tři destinace: Rhodos, Burgas
a Podgorica v Černé hoře. V porovnání s předchozími roky je to samozřejmě velký útlum. Nicméně jsou to
destinace bezpečné a oblíbené.
Pokud je jediným vysvětlením
zrušení charterové linky do Turecka nedobrá bezpečnostní situace,
tak se ptám, zda si občané našeho
kraje nezaslouží létat z krásného
(a na rozdíl od Pardubic draze zrekonstruovaného) letiště do jiných,
bezpečnějších letovisek? Zájem by
zcela jistě byl, lety do Antalye byly
zpravidla vyprodány dlouho dopředu.
Přesto je letiště skvělou atrakcí
a výborným výletním místem. Pokud jste tam ještě nebyli, vezměte
děti a jeďte se podívat. Kromě atypické odbavovací haly, uvidíte ještě
spoustu zajímavostí včetně sochy
prvního kosmonauta Jurije Gagarina. Jen vzlétající či přistávající letadlo jen tak nespatříte. A rozhodně
nepočítejte s tím, že odsud vyrazíte
třeba do Bulharska.
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Budou se muset cyklisté
na Svatoškých skalách brodit?
Petr
Zahradníček
náměstek
hejtmana
Karlovarského
kraje,
TOP 09 + STAN

Přestože nejsem vášnivý cyklista, musím právě je upozornit na
velký problém, který doslova visí
ve vzduchu… Jedná se totiž o lávku na Svatošských skalách, tedy
jedno
z nejfrekventovanějších
míst páteřní cyklostezky podél
řeky Ohře.
O co jde? Lávka je stará, město Loket se ji snaží ze všech sil
udržet. Když se kdysi dávno
stavěla, sloužila pár turistům
a nikdo tehdy nepočítal s takovým rozmachem cykloturistiky,
kterého jsme svědky v posledních
letech. V současnosti ji využívá
v sezóně desetitisíce cykloturistů. Dříve stačilo provádět opravy

a udržovací práce na lávce zhruba jednou za pět let. Dnes je tomu
tak, že se to musí dělat každý rok
a stejně to stačí sotva na její „záchranu“, aby se nemusela zavřít
úplně. Takhle to ale do nekonečna
nejde. Také proto na to při všech
krajských jednáních o cyklostezkách upozorňuji. Je hezké, že páteřní cyklostezku podél Ohře rozšiřujeme, zvelebujeme informačními tabulemi, ale k čemu nám to
bude, když se budou muset cyklisté na Svatoškých skalách brodit?
Před více než rokem jsem vyvolal
jednání na kraji o možnosti vybudování lehkého mostu pro cyklisty
v místě bývalého mostu u Svatošských skal (dodnes je pilíř
tohoto mostu dobře rozpoznatelný uprostřed řeky pár set metrů
proti proudu od stávající lávky).
Tento most by sloužil pouze cyklistům, maximálně integrovanému záchrannému systému (IZS)
a stávající lávka by zůstala jen
pro pěší. Zní to logicky, jenže…

Existuje studie, řeší se majetkoprávní vztahy na obou březích
a vyjadřují se k tomu kompetentní orgány (CHKO Slavkovský
les, Povodí Ohře, územní plánování…). U náměstka Pánika
bylo svoláno jednání na toto téma
a všichni zúčastnění projevili zájem věc řešit. U toho to ale skončilo. CHKO zatím posílá negativní stanoviska, Povodí Ohře má
výhrady k pilíři uprostřed řeky
a stoleté vodě, břeh na straně,
kde je dnes na pozemku České
pošty v nájmu areál „Dětského
ráje“ je neřešen. Uplynul tedy
rok a nikam jsme se nepohnuli.
Mezitím ve druhé polovině června
došlo k dalším skutečně havarijním opravám na stávající lávce
a její uzavření je opravdu aktuální hrozbou. Apeluji proto na
všechny kompetentní orgány, aby
se touto velmi vážnou situací na
páteřní cyklostezce kraje začaly
opravdu usilovně zabývat. Už teď
je skoro pozdě.

Sněmovna obdivovala krásu porcelánu
a skla z Karlovarského kraje
Markéta
Wernerová
zastupitelka
Karlovarského
kraje,
ČSSD

V závěru června jsem měla tu čest
převzít záštitu nad výstavou „Prostřené stoly“, která se konala v atriu
budovy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze a představila
návštěvníkům výrobky porcelánky

Thun 1794 a. s. z Karlovarského
kraje. Součástí výstavy byla také
díla uměleckých sklářů karlovarské
firmy Moser a. s.
Slavnostního zahájení výstavy se
účastnil předseda sněmovny Jan
Hamáček a generální konzul Ruské federace v Karlových Varech
Michail N. Ledeňov, dále také poslanec za Karlovarský kraj Jaroslav
Borka, zástupci společnosti Thun
1794 a. s., představitelé CzechTourismu i někteří krajští zastupitelé.

Smyslem a účelem pořádání výstavy bylo ukázat šikovnost a velký
um karlovarského řemesla, jeho
historii i nový design. Velmi mě potěšily ohlasy návštěvníků výstavy,
kteří se kochali nádherou regionálních výrobků. Je to ideální prezentace našeho kraje jako regionu
s tradiční a kvalitní výrobou. Budu
s veškerým úsilím podporovat to,
aby se karlovarský porcelán a sklo
vrátily do veřejných institucí a kromě své praktické funkce byly důstojnou propagací tradičních firem.

ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY

Poutní areál Maria Loreto u Chebu

RestauRant u Bílého koníka
kostelní Bříza 16, n50°06'58 e12°37'18

Prijd'te ochutnat
www.ubilehokonika.cz | tel.: 352 601 217,351 161 351

DoPoRučujeme RezeRvaci místa

Připojte se k více než deseti tisícům návštěvníkům a poutníkům z celé Evropy, kteří ročně navštíví obnovený areál Maria Loreto ve Starém Hrozňatově u Chebu. S jeho stavbou začali chebští jezuité v roce 1664 a o tři roky později sem do kaple Panny Marie přišlo na mši první procesí. Loreta s křížovou cestou se brzy stala oblíbeným poutním místem. Od počátku padesátých let, kdy se tu konala mše na dlouho naposledy, však začala chátrat a skončila jako ruina. Složité obnovy památky se po pádu komunistického režimu ujal starousedlík Anton Hart vysídlený po 2. světové válce do Bavorska. Založil Spolek na podporu poutního místa Maria Loreto a s finanční pomocí institucí i jednotlivců z obou stran hranice dovedl k vysvěcení nově vybudovanou kapli a opravený kostel sv. Ducha. V sezoně se tu pravidelně konají české
i německé mše a poutě. Areál je od začátku května do konce září přístupný denně kromě pondělka od 10.30 do 16.30 hodin a návštěvníci si tu mohou
koupit například turistické známky, mapy, pohlednice a další suvenýry.
Více informací o zajímavostech v okolí Starého Hrozňatova nebo o možnostech ubytování najdete na portálu cestovního ruchu Karlovarského kraje Živý
kraj: www.zivykraj.cz
www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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Oceněné regionální potraviny
Karlovarská pekárna s.r.o.
3. Pivovarský chléb CHYŠE
Karlovarská pekárna s.r.o.
CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY VČETNĚ CUKROVINEK
1. Bochovský povidloň
Cukrárna ONDRA s.r.o.
2. Lázeňský banánek
Cukrárna ONDRA s.r.o.
3. Karlovarský chlebový pohárek
Karlovarská pekárna s.r.o.

PEKAŘSKÉ VÝROBKY
1. Loketské perníčky - Elbogener
Pumpernickel 1828
Jitka Hlavsová
2. Karlovarský bezlepkový chléb

MLÉČNÉ VÝROBKY OSTATNÍ
1. Děpoltovický BIO kefír
Jiří Kubernát
2. Jogurtový nápoj jahodový
Lukáš Kostlivý
3. Jogurt bílý
Lukáš Kostlivý
SÝRY VČETNĚ TVAROHU
1. Zlaťák
STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o.

2. Bylinkové žervé Žofinka
Belina s.r.o.
3. BIO klučina
Jiří Kubernát
ALKOHOLICKÉ A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
1. Chmelonáda
Kynšperský pivovar s.r.o.
2. Kynšperský zajíc 11° medový
ležák
Kynšperský pivovar s.r.o.
3. Světlý ležák 12
PIVOVAR KRUŠNOHOR s.r.o.
OSTATNÍ
1. Krásenská ROZHLEDNA
Jitka Šimůnková
2. Květový med
Josef Šefčík
3. Medovicový med
Josef Šefčík
MASNÉ VÝROBKY TRVANLIVÉ

1. Dyleňská klobása
Roman Jelen
2. Vlašská klobása
MASO-UZENINY KOŠATA s.r.o.
3. Sváteční klobása
Josef Pelant
MASNÉ VÝROBKY TEPELNĚ
OPRACOVANÉ VČETNĚ UZENÝCH MAS
1. Šunka z komína nejvyšší jakosti
Roman Krčma
2. Žandovská dušená hovězí
šunka
Roman Jelen
3. Jesenické vuřty
Roman Jelen
OVOCE A ZELENINA
1. Džem - hruška, karamel
Petr Havelka
2. Mrkev - chipsy
REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.
3. Džem - hruška, zázvor
Petr Havelka
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Zveme vás do nově otevřeného prezentačního
a poradenského centra Elements v Karlových Varech
Moderní centrum koupelen, bytového interiéru a vytápění s názvem Elements se otevřelo obyvatelům Karlovarského kraje na
adrese Mostecká 157, Otovice. Pod
záštitou společnosti GIENGER
BOHEMIA s.r.o., která letos slaví
krásných 20 let působení na trhu.

Elements je novým projektem
největší velkoobchodní skupiny
v oboru technických zařízení budov na světě, která je již desítky let
férovým partnerem spokojených
stavitelů a odborných firem. Základem úspěchu společnosti je zejména pečlivý výběr sortimentu, mezi
který patří koupelny, vytápěcí systémy a technologie, rozvody, domovní technika, obklady, dlažby.
Zákazníci centra Elements mají
k dispozici řešení většiny českých
i zahraničních výrobků, přičemž
mnohé značky jsou vyráběny
v Evropě pouze pro GC skupinu.
Studio zároveň nabízí produkty ve
většině kategorií a cenových úrovních, ze kterých si vybere každý.
Pro snadnější orientaci jsou výrob-

ky rozděleny dle výhod na flexibilní
(což obnáší šíři portfolia konkrétní
série a možnost jeho využití), designové (produkty a značky navržené světovými designéry), ekologické (dohlížející nejen na životní
prostředí, ale také ekonomiku
a úspornost) a chytré (s vhodným
poměrem kvalita – cena – výkon).
Pokud plánujete realizaci koupelny, vytápění či interiéru, navštivte
centrum Elements a získejte informace o nejnovějších trendech v oblasti technických a designových
řešení. Poskytnuto Vám bude zázemí pro důkladnou přípravu Vaší
stavby ve spojení s projektantem,
architektem a profesionální montážní firmou. Odborníci studia Vás
provedou současnými trendy dle
Vašich představ a potřeb. Cílem
firmy není prodat za každou cenu,
ale snahou je pomoci k úspoře na
celku. Pracovníci Elements čerpají ze zkušeností, a proto nemáte-li
vybranou realizační firmu, získáte
zde kontakt na ověřeného odborníka ze široké škály partnerů pro
zajištění úspěšné komplexní realizace, stavby či rekonstrukce.
Věřte, že pokud se svěříte do rukou
zdejších zkušených specialistů,
uvidíte, že výsledek bude stát za to!

(PR)

SPORT

Karlovarský kraj poskytl dar
úspěšné atletce Janě Novotné
Atletka Jana Novotná převzala
na krajském úřadě šek na částku 7
tisíc korun z rukou krajského radního Edmunda Janische. Poskytnutí
finančního daru za její dosažené
úspěchy v atletice a výbornou reprezentaci našeho regionu schválila
v tomto týdnu Rada Karlovarského

kraje.
Jana Novotná je ve svých sedmnácti letech držitelkou tří národních
rekordů ve víceboji a 33 medailí
z republikových soutěží. V loňském
roce splnila limit ve skoku vysokém,
dalekém a na 100 m běhu s překážkami pro účast na Evropskou

olympiádu mládeže EYOF v Gruzii,
a také pro Mistrovství světa ve víceboji v Kolumbii. Rozhodla se pro
start na EYOF v gruzínském Tbilisi.
Letos se jí podařilo splnit limit pro
nominaci na Mistrovství Evropy
U18 v Gruzii ve víceboji, kterého
se zúčastní v červenci. Jejím cílem
je dostat se v roce 2020 na Letní
olympijské hry v Tokiu. „Nadějná
atletka má v soutěži velké šance,
jelikož ve světových atletických tabulkách IAAF ve víceboji dorostenek je v průběžném pořadí na páté
příčce,“ uvedl Edmund Janisch.
Členka extraligového AK Olymp
Brno, která studuje na karlovarském sportovním gymnáziu, vyprávěla o svých sportovních začátcích.
Atletice se věnuje od osmi let, přestože odmala také lyžovala, plavala,
tancovala a hrála na klavír. Postupně se vypracovala až k atletické mistryni České republiky, a to nejen ve
víceboji. Její výkony jí vynesly také
Vícebojařka Jana Novotná (vpravo) s radním Karlovarského kraje Edmun- elitní členství v HESU týmu Spordem Janischem a maminkou Ivanou.
tovní akademie Zuzany Hejnové.

Zveme Vás na koncert
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Dámský klub LC Diana opět
pomohl postiženým dětem

Na golfovém resortu v Sokolově
se uskutečnil již 9. ročník charitativního golfového turnaje. Výtěžek
z tohoto klání, které pořádal dámský klub Diana, činil úctyhodných
220 tisíc korun.
Částka byla věnována nevidomým děvčatům Nikolce Bukociové
z Karlových Varů a Natálce Táborské z Chebu, tělesně postiženým
plavkyním Vendulce Duškové a Nikolce Habermannové z Karlových
Varů a tělesně postiženému Vítkovi
Poplštejnovi ze Staré Role. Obdaro-

vané děti si své šeky převzaly osobně a spolu s rodiči strávily příjemný
den ve společnosti hráčů golfu a kapely Maracas Band, která charitativní akci provázela odpoledním
programem. Ve večerních hodinách
se již bilancovala úspěšnost celé
akce a domů všichni odešli s hřejivým pocitem, že jsou mezi námi stále lidé, kteří nejsou ke svému okolí
lhostejní.
Dámský klub LC Diana Karlovy
Vary již několikátým rokem pomáhá i sportovnímu klubu Kontakt,

Vozíčkáři soutěžili na tradičním
chebském turnaji ve stolním tenise

Z lásky
k hudbe

Tradičního turnaje vozíčkářů ve
stolním tenise Cheb Open 2016
se letos zúčastnilo přes 40 hendikepovaných sportovců. Mezi
účastníky nechyběl ani paraolympionik Jiří Suchánek, který se
nominoval do Ria de Janeira.
Soutěžit přijeli i vozíčkáři z Německa a Rakouska.
„Hraje se na 16 stolech ve sportovní hale TJ Lokomotiva v Chebu způsobem skupin obvyklým
na mezinárodních turnajích,“vysvětlil organizátor turnaje Tomaáš Haramt. „Velký dík patří sběračům míčků, kteří vozíčkářům
pomáhají celý den sbírat míčky
a kteří jsou z řad studentů a jsou
ochotni v době svého volného času pomáhat při této akci,“ dodal
Tomáš Harant.

|

5. 8. 2016 KARLOVY
VARY
Letní kino
Začátek programu v 15.30

Děda Mládek Illegal Band

Čechomor
Petr Bende

který svou činnost rozvíjí pod vedením Štěpánky Řehořkové. Tato
plavecká akademie ve svých řadách
sdružuje plavce a plavkyně s tělesným, zrakovým i mentálním postižením. Pod hlavičkou SK Kontakt
plave a závodí Vendulka Dušková,
která je klubem již několikátým
rokem podporována. Vendulce se
daří umísťovat ve své kategorii na
předních příčkách plaveckých závodů a zajistila si tak účast na paraolympiádě v Riu de Janeiru, která se
bude konat letos v září.

Věra Martinová

Janek Ledecký

Wanastowi Vjecy
Marpo

Tublatanka

Předprodej vstupenek:

a prodejna Kaufland Karlovy Vary.

Vstupné jednotlivé: předprodej – 290 Kč, na místě – 390 Kč
Vstupné rodinné: předprodej – 390 Kč, na místě – 490 Kč
Zahájení předprodeje: 21. 4. 2016
Z každé prodané vstupenky darujeme 15 Kč ve prospěch
neziskových organizací – SOS dětských vesniček nebo Centra Paraple.
www.zlaskykhudbe.cz

911602897_kauf-Karlovy_Vary-inz_KLKK-138x216.indd 1
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