
Až na východ Karlovarského kra-
je zamířil  při své pracovní cestě 
hejtman Karlovarského kraje Martin 
Havel. Navštívil Žlutice, Štědrou, Út-
vinu, nevynechal ani Krásné Údolí.

Hejtman Martin Havel na svou 
další pracovní cestu krajem tento-
krát zamířil do východní výspy re- 
gionu. Se starostou Žlutic Václavem 
Slavíkem a zastupiteli města se se-
tkal ve žlutickém muzeu.

„Žlutice a jejich okolí patřily 
k trochu opomíjeným částem kraje, 
což by se mělo změnit. Proto chci 
s vámi diskutovat hlavně o tom, 
co můžeme společně vyřešit,“ řekl 
hejtman v úvodu návštěvy. Podle 
starosty se město potýká s problé-
mem nedostatečného rozsahu ordi-
načních hodin praktických lékařů, 
především v případě času vymeze-
ného pro děti a dorost. „Trápí nás to  
i z toho důvodu, že péči potřebu-

jeme pravidelně využívat také pro 
děti z našeho ústavu. V případě do-
spělých pak jde například o povinné 
zaměstnanecké prohlídky a další 
činnosti,“ vysvětlila ředitelka žlu-
tického výchovného ústavu Micha-
ela Castková. Přestože Karlovarský 
kraj nemůže zasahovat do oblasti 
primární péče, hejtman přislíbil, že 
zjistí, jaké jsou možnosti ke změně 
situace. Od starosty v závěru své 
návštěvy převzal novou knihu regi-
onálního autora Dalibora Nesnídala 
s názvem Pověsti z kraje pod Vlada-
řem.

Ve Štědré provedl starosta Fran-
tišek Pánek hejtmana zámkem ze  
17. století, který právě prochází re-
konstrukcí. Chátrající dominantu 
obce se místní zastupitelé v roce 
2011 rozhodli odkoupit od soukro-
mého vlastníka a pustili se do neleh-
kého úkolu postupně památku ob-

novit. „Pravidelně předstupuji před 
zastupitele s tím, že bychom finance 
na opravu mohli získat například 
odprodejem části nevyužívaných 
pozemků. Zatím návrh vždy podpo-

řili,“ ocenil starosta, jehož cílem je  
v budoucnu oživit v obci díky zámku 
a rozlehlému parku cestovní ruch.

Ve své cestě hejtman pokračoval 
do Útviny a Krásného Údolí na 

Toužimsku. Obě obce v současnos-
ti řeší problém s hlukem z neda-
lekého letiště v Přílezech. Letiště 
využívají především akrobatičtí 
letci a v době jejich tréninků oby-
vatelé obou obcí trpí nadměrnou 
hlukovou zátěží. „Zkusíme najít 
z této situace východisko a vstoupit 
v jednání s Aeroklubem Toužim, 
který mimo jiné provozuje leteckou 
školu,“ uvedl hejtman. Ten rovněž 
přivítal návrhy starosty Krásného 
Údolí Martina Franka například 
na zavedení nového kritéria pro 
obce, které chtějí čerpat dotace  
z krajského Programu obnovy ven-
kova. Na vyšší příspěvek by z jeho 
pohledu měly mít nárok ty obce, 
které jsou dobře hodnoceny v pře-
zkumu hospodaření. Starosta také 
navrhl, aby kraj vytvořil mimořádný 
dotační titul pro malé obce na likvi-
daci nebezpečných stromů u silnic.
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AŠ
Sedm ulic dostane nový as-

faltový povrch. Čelakovského 
(včetně chodníků), Kmochova, 
Purkyňova a Vančurova jsou 
komunikace, ve kterých se 
v tomto roce budou opravovat 
povrchy komunikací metodou 
střední opravy. Ta představuje 
„odfrézování“ svrchní vrstvy 
asfaltu do hloubky přibližně pě-
ti centimetrů, opravu neúnos-
ných míst a následně položení 
vrstvy asfaltu nového.  Kromě 
těchto oprav se v roce 2015 do-
stalo i na rekonstrukce celkové, 
které probíhají v ulicích Jižní 
a Poděbradova, kde je navíc 
pokládána nová kanalizace. Re-
konstrukcí prochází také ulice 
Karlova.

 
ČERNÝ MLÝN
Nebezpečný jez na Ohři  

u Černého mlýna už nebude 
strašit vodáky. Povodí Ohře  
nechalo vybudovat rybí pře-
chod společně se sportovní 
vodáckou propustí. Propust 
patřila k nejnebezpečnějším 
v Karlovarském kraji a zahy-
nulo tam několik vodáků.

KRASLICE
Jediný útulek pro opuštěné 

kočky se dočká rekonstruk-
ce. Město Kraslice schválilo 
grant ve výši 300 tisíc korun. 
Celkové náklady přesáhnou 
milion korun. 

CHEB
Přímo v centru Chebu při-

bude další příjemné zákoutí. 
Na pozemku v Májové ulici, 
který dříve využívala 2. zá-
kladní škola jako dětské hři-
ště, vznikne takzvaná komu-
nitní zahrada. Půjde o místo 
určené nejen pro pěstování 
zeleniny nebo bylinek, ale 
také pro společné setkávání  
a odpočinek .

Z REGIONU

ANKETA

Kterému koupališti v kraji dáváte přednost a proč?
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Uzavřený úsek silnice z Merklí-
na do Pstruží by se měl v polovině 
srpna otevřít řidičům. Kontrolního 
dne na stavbě, která vyjde na téměř  
78 milionů korun, se zúčastnil ná-
městek hejtmana Karlovarského 
kraje Jakub Pánik. 

Na financování akce získal Karlo-
varský kraj dotaci z Regionálního 
operačního programu Severozá-
pad. Ta činí 85 procent z celkových 
nákladů, tedy 66,2 milionu korun. 
Zbytek 11,7 milionu korun hradí 
kraj z vlastního rozpočtu. 

„Projekt navazuje na úseky silni-
ce, které byly zrealizovány v letech 
2008 až 2010. Karlovarský kraj se 
tak postupně snaží vylepšovat míst-
ní infrastrukturu a přispět k větší 
návštěvnosti Krušných hor. V sou-
časné době jsou zhotovitelem pro-
vedeny práce v hodnotě cca 49 mi-
lionů korun, což představuje zhruba 
64 procent z finančního objemu celé 
akce,“ upřesnil náměstek hejtmana 
Karlovarského kraje Jakub Pánik.

Ve spodní části úseku stavaři mu-
seli nejen rozšířit původní komuni-
kaci, ale také vybudovat obkladní 
gabionové zdi na zářezové straně 
silnice. V horní části úseku je pak 
čekala přeložka staré části komuni-
kace do zcela nové trasy. Kvůli tomu 
musel být vystavěn i nový most přes 
říčku Bystřici a dva autobusové záli-
vy. „V minulosti nám bylo mnohdy 
vyčítáno, že zapomínáme na oblast 
Krušnohoří. Jsem proto rád, že se 
podařilo tento projekt zrealizovat. 
Řidiči se mohou těšit na pohodlněj-
ší a bezpečnější cestu,“ dodal ředitel 
Krajské správy a údržby silnic Kar-
lovarského kraje Zdeněk Pavlas.

Stavaře ještě čeká dokončit opěrné 
zdi na břehu Bystřice, položit kon-
strukční a asfaltové vrstvy vozovky 
včetně příslušného dopravního zna-
čení, nainstalovat svodidla a provést 
vegetační úpravy. Stavební práce by 
měly být hotovy do konce srpna, 
přičemž ukončení celého projektu 
je naplánováno na konec listopadu.

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

Klášter v Teplé zkrásněl díky půlmiliardové 
investici do rekonstrukce. 

více na straně 2

Obnova kláštera vrcholí
Zdravotničtí záchranáři budou zasahovat 
i v saském příhraničí.   
 více na straně 3 

Spolupráce záchranářů

Když vyjde počasí, jezdíme 
s přáteli na Rolavu. Je tam
dobré zázemí.

Koupání v přírodě nijak rád
nemám, raději si zajdu
do bazénu. 

V létě raději jezdím na hory,
v Sokolově je pro mě 
jedničkou koupaliště Michal.

S dětmi ráda vyrazím na Dře-
nici. Je tam hezké prostředí
a caparti se mohou vyřádit. 

Poblíž Aše nevím o žádném 
pěkném koupališti, s kama-
rády občas zajedeme do Bad 
Elsteru.

Hejtmana zajímají problémy
Žluticka a Toužimska

Hejtman Martin Havel se starostou Štědré Františkem Pánkem 

Po silnici do Pstruží se řidiči
projedou už v polovině srpna

Hvězdou jubilejního padesátého Mezinárodního filmového festivalu byl americký herec Richard Gere, který se zú-
častnil slavnostního zahájení festivalu.  



Ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová se zúčastnila slavnostního 
ceremoniálu a závěrečné konference 
projektu vzorové obnovy kláštera 
Teplá. Jedná se o největší projekt In-
tegrovaného operačního programu 
v Karlovarském kraji. Odborné ve-
řejnosti a médiím se představí nově 
zrekonstruované prostory.

„V areálu kláštera premonstrátů 
byl odveden velký kus práce. Ev-
ropské dotace do obnovy kulturního 
dědictví České republiky jsou zde  
v Teplé opravdu vidět. Věřím, že 
klášter přitáhne velké množství 
nových návštěvníků, nejen z řad 
turistů, ale i z řad žáků a studentů 
základních, středních a uměleckých 
škol. Teplá se tak může stát inspirací 
pro jiné národní kulturní památky, 
které již mohou připravovat vlastní 
projekty do  Integrovaného regionál-
ního operačního programu. Přeji to-
muto projektu, aby se stal vzorovou 
ukázkou toho, jak vrátit památkám 
předešlou krásu,“ uvedla ministryně 
pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Po dopoledním ceremoniálu ná-
sledovalo odhalení pamětní desky 
a slavnostní přestřižení pásky před 
průjezdem u hlavního vstupu do 
areálu kláštera. Karla Šlechtová se 
zúčastnila také závěrečné konferen-

ce mapující nejzajímavější archeo-
logické nálezy i inovativní metody 
revitalizace a restaurování památko-
vého objektu, které zde byly v rámci 
projektu využity. 

Klášter premonstrátů v Teplé pa-
tří k nejvýznamnějším památkám 
v České republice a na obnovu musel 

čekat dlouhých 50 let. Ta začala v ro-
ce 2009 a zaměřila se na rekonstruk-
ci nejcennějších částí. Rok před tím 
byl prohlášen klášter národní kultur-
ní památkou. 

„Poskytnutá dotace velmi přispěla 
k tomu, aby část budov kláštera dále 
nechátrala. V obnovených prosto-

rách bude školící centrum pro nej-
různější skupiny obyvatel,“ řekl opat 
tepelské kanonie premonstrátů, Fi-
lip Zdeněk Lobkowicz. 

Kanonie premonstrátů Teplá zís-
kala dotaci ve výši téměř 500 mili-
ónů korun. Projekt bude dokončen  
v polovině letošního roku. 
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Silnice z Nejdku do Perninku dostala prestižní cenu

Ministryně Karla Šlechtová při slavnostním ceremoniálu v klášteře Teplá. Ceremoniál si nenechal ujít ani kardinál 
Dominik Duka (vlevo)

Končí platnost 
některých občanských 

průkazů 

V letošním roce končí dese-
tileté období od poslední hro-
madné výměny občanských 
průkazů. Zkontrolujte si proto 
platnost svého dokladu a včas 
si zažádejte o nový. Občan-
ské průkazy vydávají všechny 
obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností. Lidé tak již nemu-
sejí žádat pouze v místě trvalé-
ho pobytu, ale například i tam, 
kde studují či pracují. V našem 
regionu žádosti přijímají pra-
coviště v Karlových Varech, 
Ostrově, Sokolově, Kraslicích, 
Chebu, Aši a Mariánských 
Lázních. Některé z nich do-
konce nabízejí možnost objed-
nání se přes internet, případně 
telefonicky. 

Občanský průkaz si lze vy-
měnit pouze osobně. Přímo 
na místě se totiž pořizuje foto-
grafie a zajišťuje vlastnoruční 
podpis. Obecně se doporučuje, 
aby si lidé o nový doklad zažá-
dali 30 až 60 dnů před koncem 
jeho platnosti. Platí přitom po-
vinnost, požádat si nejpozději 

do 15 pracovních dnů po dni, 
ve kterém došlo ke skončení 
jeho platnosti. Nový občanský 
průkaz se vydává do 30 dnů 
ode dne podání žádosti. Pro 
občany starší 15 let je výměna 
s ohledem na končící platnost 
dokladu zdarma.

Stanovisko obcí
 k doplatku na bydlení

už nebude závazné

Velkou diskuzi především 
mezi starosty měst a obcí před 
časem vyvolala změna zákona  
o pomoci v hmotné nouzi.  
Na základě toho se součástí 
zákona stal institut „souhlasu 
obce“ v případě posuzování 
nároku na doplatek na bydlení 
u žadatelů, kteří bydlí v uby-
tovnách na území obcí. Kvůli 
nesouhlasu obcí s doplatkem by 
tisícům lidí hrozilo, že nebudou 
mít kde bydlet. 

Ministr vnitra Milan Chova-
nec však změnil původní stano-
visko a souhlas obce už nebude 
závazným podkladem pro Úřad 
práce, který o přiznání doplat-
ku na bydlení rozhoduje. Změ-
na stanoviska ministra vnitra je 
pozitivním signálem i pro Kraj-
ský úřad Karlovarského kraje, 
neboť ten již nebude adresátem 
pro případná odvolání proti 
závazným stanoviskům obcí 
ze strany žadatelů o doplatek  
na bydlení.

CO VÁS ZAJÍMÁ
Informace z Krajského úřadu

V minulém vydání Krajských 
listů jsme přinesli informaci o tom,  
o co se opírá společná česko-ně-
mecká žádost o zápis Hornic-
ké kulturní krajiny Erzgebirge/

Krušnohoří na Seznam světového 
dědictví UNESCO. V dalších dílech 
se zaměříme na shrnutí významu 
jednotlivých součástí této nominace 
v Karlovarském a Ústeckém kraji. 
Začneme v sousedním kraji - jako 
první to bude Hornická kulturní 
krajina Krupka, která je plošně ne-
jrozsáhlejší a nejdůležitější kompo-
nentou na území Ústeckého kraje 
a zahrnuje jak historické jádro 
města Krupka s řadou architekto-
nických památek, tak četné montá-
nní památky v jeho okolí.

Historie města Krupka je úzce 
spojena s dobýváním především 

cínových, ale i mnoha dalších 
rud, například mědi, vizmu-
tu a v pozdější době i wolframu  
a molybdenu. Cín se zde získával 
rýžováním již v době bronzové a pa-

trně i za Keltů, hlavní rozvoj těžby 
však začal v 13. století a využívání 
zdejších rudních ložisek pak trva-
lo téměř nepřerušeně až do druhé 
poloviny 20. století. Jako nejstarší 
cínový revír v Krušných horách 
přitom Krupka významně ovlivni-
la vývoj poznání cínových ložisek 
a způsobu jejich těžby.

Město Krupka vzniklo před ro-
kem 1330 a představuje jeden  
z nejlépe dochovaných souborů 
stavebních památek na české 
straně Krušných hor. Středověká 
půdorysná dispozice města, zasaze-
ného do úzkého svažitého údolí, 

je dosud plně zachována. Vysoký 
umělecký a památkový význam ma-
jí zejména gotický městský kostel 
Nanebevzetí Panny Marie s barokní 
farou a unikátní pozdně gotickou 

zvonicí, gotický Špitální kostel sv. 
Ducha, renesanční kostel sv. Anny 
a také pozdně gotické, renesanční 
a barokní měšťanské domy. Domi-
nantou města je stejnojmenný hrad 
založený před rokem 1330 a přes-
tavěný koncem 15. století na impo-
zantní gotickou pevnost. Hradnímu 
nádvoří vévodí budova bývalého 
vrchnostenského horního úřadu 
z roku 1695.

Jedním z nejvýznamnějších 
důlních děl krupeckého revíru je 
prohlídková štola Starý Martin, ze 
které se těžila plochá cínovcová rud-
ní žíla Lukáš. Tato žíla je svou směr-

nou délkou kolem 2 km nejdelší cí-
novou rudní žilou ve střední Evropě. 
Štola slouží jako učebnice důlních 
technik používaných od poloviny 
19. století do poloviny 20. století. 

Severovýchodně od štoly Starý 
Martin se rozkládal rozsáhlý důlní 
revír Steinknochen, ve kterém od 
středověku pracovalo těsně vedle 
sebe více než 150 cínových dolů, 
po nichž se dosud zachovalo velké 
množství povrchových pozůstatků, 
především hald a pinek v místě pro-
padlých šachet. 

V prostoru severně nad Krupkou, 
pod dnešní lanovkou na Komá-
ří hůrku, se rozkládal největší 
krupecký důlní revír Knötel, který 
byl pravděpodobně již od 14. sto-
letí rozfárán desítkami menších, 
většinou nehlubokých důlních děl, 
po nichž se dosud v terénu zachova-
lo velké množství pozůstatků, vys-
kytují se zde i rozsáhlejší povrchové 
dobývky. 

Rozsahem největším povrcho-
vým pozůstatkem po dolování  
v okolí Krupky je Velká pinka na 
Komáří hůrce s plochou asi 5 000 
m2 a hloubkou až 75 m. 

Na SZ od Krupky se nachází důlní 
revír Preisselberg, ve kterém již 
v 16. století existovala řada menších 
dolů, ještě většího stáří je dodnes 
dochovaná povrchová dobývka 
zvaná Preisselberská pinka. 

Celé území komponenty Hornická 
kulturní krajina Krupka je součástí 
krajinné památkové zóny Krupka.  
Více informací na www.montare-
gion.cz. 

 Michal Urban
Montanregion Krušné hory

 – Erzgebirge, o.p.s.

Představujeme místa, která míří 
na prestižní seznam UNESCO

Vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Vladimír Malý, náměstek hejtma-
na Jakub Pánik a ředitel Krajské správy a údržby silnic KK Zdeněk Pavlas 
(zleva) s cenou za rekonstrukci silnice do Perninku. 

Rekonstrukce kláštera Teplá vrcholí

Takzvaná investorská víza by  
v budoucnu mohla usnadnit za-
hraničním podnikatelům a firmám 
investovat v naší zemi. Záměr nyní 
začala řešit současná česká vláda,  
změny by mohly platit od poloviny 
příštího roku v rámci změny záko-
na o pobytu cizinců na našem úze-
mí. Během jednání u kulatého stolu 
s účastí zástupců ministerstev vni-
tra, průmyslu a obchodu či zahra-
ničních věcí to uvedla poslankyně 
Markéta Wernerová.

Diskuzi u kulatého stolu iniciovali 
zástupci z Karlovarského kraje prá-
vě proto, že je zde nejsilnějším prů-
myslovým odvětvím lázeňství, které 
investice nutně potřebuje. Navíc se 
v současnosti formuje nařízení vlá-
dy o tom, jakou podobu a podmín-
ky budou investorská víza mít. „Po-
třebujeme do našeho kraje příliv 

investic, jsme na nich závislí, proto 
musíme investory přilákat. Jsme 
proto rádi, že můžeme vstoupit do 
legislativního procesu a slyšet při-
pomínky ze strany cizinců, kteří 
už mají zkušenosti s podnikáním 
v regionu, od krajské hospodářské 
komory nebo od představitelů ná-
rodnostních menšin,“ řekl hejtman 
Karlovarského kraje Martin Havel.

Podle Markéty Wernerové by mě-
la investorská víza stanovit odlišné 
podmínky pro každé odvětví. „Na-
příklad v oblasti lázeňství chceme 
mít nastavenu nižší částku pro ga-
rantovanou investici zahraničního 
investora. Je velký rozdíl, když se na 
našem území někdo chystá postavit 
například velkou továrnu na výrobu 
součástek pro automobilový prů-
mysl, či menší lázeňské zařízení,“ 
vysvětlila poslankyně. 

Investorská víza jsou velkou šancí, 
jak přilákat do kraje investory 

Žáci oboru Užitá fotografie  
a média Střední průmyslové ško-
ly keramické a sklářské Karlovy 
Vary opět skvěle reprezentovali 
školu, Karlovarský kraj i Českou 
republiku, a to na mezinárodní 
fotografické soutěži v polské Gdy-
ni, konkrétně na 4. mezinárodním 
bienále fotografie. Soutěže se 
zúčastnily země Polsko, Sloven-
sko, Česko a Litva. Do soutěže se 
přihlásilo celkem 1193 fotografií 
od 474 autorů z celkem 50 škol. 
Naše žákyně Kateřina Trousilo-

vá získala ve veliké konkurenci 
za svůj cyklus Identita celkově 2. 
místo. Žákyně Světlana Guseva 
získala 1. čestné uznání za cyklus 
Autoportrétů. Mezi dalších 40 vy-
stavujících s nejvíce hodnocenými 
fotografiemi byli na výstavu bie-
nále v Polsku vybráni i další žáci 
naší školy - Simona Kohoutová, 
Jana Kyllerová, Sára Zahálková 
a František Konopa (snímek níže). 
Žáci fotografického oboru tak 
úspěšně završili tento školní rok.

         Kateřina Pavelková

Mladí fotografové uspěli 
na soutěži v Polsku

K nejzdařilejším dopravním stav-
bám v zemi patří rekonstrukce silni-
ce třetí třídy č. 21047 Nejdek – Per-
nink. Na vyhodnocení soutěže České 
dopravní stavby 2014, kterou vypisu-
je ministerstvo dopravy, získala pres-
tižní cenu odborné poroty Českého 
svazu stavebních inženýrů.

Stavba nominovaná Karlovarským 
krajem zaujala odborníky citlivým 
technickým řešením ve složitém 
horském terénu. Ohodnotili ji i za 
ohleduplnou práci projektantů, za-
davatele i dodavatelů v krušnohor-
ské krajině. 

Silnice Nejdek – Pernink prošla 
kompletní modernizací v délce šesti 
kilometrů.  „V konkurenci rekord-
ních šestačtyřiceti přihlášených sta-
veb z celé republiky je ocenění vel-
kým úspěchem všech, kteří se na akci 
podíleli. Věřím, že výjimečná zrekon-

struovaná trasa vyhovuje i řidičům. 
Úpravy zahrnují zejména lepší šířko-
vé uspořádání, což vyžadovalo vybu-
dování nových gabionových zdí v té-
měř celé délce. Dále nové konstruk 
ční vrstvy vozovky, odvodnění, osa-
zení svodidel a dopravního znače-
ní,“ připomněl náměstek hejtmana 
Jakub Pánik. Předpokládaná projek-
tová cena byla původně 120 milionů 
korun, přičemž kraji se podařilo akci 
vysoutěžit za 75,4 milionu. Stavbu 
financoval z evropských fondů.

Kromě silnice z Nejdku do Pernin-
ku přihlásil Karlovarský kraj do ce-
lostátní soutěže i přestavbu vozovky 
Aš – Hranice. I tu se podařilo citlivě 
sladit s okolní přírodou.  Předpoklá-
daná projektová cena byla 50 milio-
nů korun, stavba nakonec kompletně 
vyšla na 33 miliony. Kraj opět využil 
evropské prostředky.
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Zdravotní záchranáři, hasi-
či, lékaři, policisté. Desítky 
osobností, které každý 
den zachrání někomu 
z nás život. Ať již instruk-
cemi z operačního středis-
ka, při zásahu v terénu ne-
bo na operačním sále. Je 
nám ctí vám je představit. 

Co mě přivedlo k mé současné 
práci:
Od druhé třídy základní školy 
jsem chodil do zájmového krouž-
ku mladých hasičů, tenkrát se 
jim říkalo mladí požárníci. Při 
vedl mě k tomu můj táta, který 
byl také hasičem. Jsem z menší 
obce nedaleko Karlových Varů, 
kde mají hasiči dlouhou tradici. 
Tak mě to prostě táhlo tím smě-
rem, a když jsem se po střední 
škole rozhodoval co dál, tak to 
byla jasná volba. Už na vysoké 
škole jsem začal jezdit na výjez-
dy, u hasičů jsem pokračoval 
i na vojně a poté už byl jasný ná-
stup k profesionálním hasičům.

Můj první výjezd/zásah: 
Tak to si opravdu nevzpomínám. 
Nejspíš to nebyl úplně zásadní 
výjezd, na který se nezapomíná. 
Určitě to bylo během studia na 
vysoké škole v Ostravě. Vzpo-
mínám si, že tenkrát se hodně 
vyjíždělo k požárům nejrůzněj-
ších věcí v takových těch kójích 
v obytných domech, kde lidé 
skladovali opravdu kde co. Tak-
že je celkem možné, že to mohl 
být nějaký takový požár. 

Případ, který se mi vryl do pa-
měti:
Určitě složitý zásah v Čepru. To 
je velký sklad pohonných hmot. 
Hořet tam začalo v jednom zá-
sobníku a tenkrát tam zasaho-
valo opravdu velké množství 
hasičů jak profesionálních, tak 
i dobrovolných. Byl to přesně 
ten zásah, na který se neza-
pomíná. Nebezpečné situace, 
opravdu hodně náročný, hodně 
činností. Ale podařilo se požár 

zkrotit díky úsilí všech, kteří se 
na likvidaci podíleli. 
 
Co mě má práce naučila:
Naučila mě například tomu, že  
i když hasiči jsou sice prezento-
váni jako hrdinové, kteří se niče-
ho nebojí, tak já vím, že to jsou 
normální lidé, kteří mají své sta-
rosti i radosti. Od hasiče možná 
každý očekává, že bude vždy sto-
procentně připravený pomáhat. 
To sice jsou, opravdu jsou kluci 
na doslova profesionální úrov-
ni, zároveň to jsou ale obyčejní 
chlapi, kteří kromě toho všeho 
musí řešit i běžné záležitosti ka-
ždodenního života. A to je asi na 
téhle práci to nejtěžší. 

Čemu se věnuji ve volném čase:
Stejně tak dlouho, jako se věnu-
ji hasičům jako takovým, tak se 
věnuji i požárnímu sportu. Pro-
vází mě od dětství od prvních 
začátků za družstva žáků, prová-
zel mě i během studií, kdy jsme 
běhali dokonce za českou ha-
sičskou reprezentaci. A drží mě 
až dodnes, kdy se stále snažím 
držet v kondici a stále běhám 
jak za místní dobrovolné hasi-
če, tak za profesionální na naší 
stanici. Navíc se věnuji i mláde-
ži, kdy opět trénujeme společně 
požární sport. Kromě toho mě 
baví i řada dalších sportů, tako-
vou výzvou je například účast na 
karlovarském půlmaratonu. 

SERIÁL KRAJSKÝCH LISTŮ
Zachraňují naše životy

Jméno: Roman Krumphanzl 
ředitel územního odboru Karlovy Vary
Věk: 41 let
Znamení: Štír
Hasičem od roku: 1993

Vláda ČR rozhodla o dofinancování 
sociálních služeb v regionech.  Im-
pulzem pro její rozhodnutí se stalo 
nedávné jednání premiéra, minis-
tra financí a ministryně práce a so 
ciálních věcí se zástupci odborů, krajů 
a zaměstnavatelů. V letošním roce by 
tak poskytovatelé sociálních služeb na 
území republiky měli dostat ještě část-
ku 720 milionů korun na nezbytné vý-
daje spojené s provozem služeb. Uvedl 
to 1. místopředseda Komise Rady Aso-
ciace krajů pro sociální záležitosti a ná-
městka hejtmana Karlovarského kraje 
pro sociální věci Miloslav Čermák, kte-
rý na jednání se členy vlády zastupoval 
kraje.

„Velmi vítám, že tolik potřebné dofi-
nancování bylo následně na večerním 
zasedání vlády schváleno,“ uvedl v re-
akci na rozhodnutí vlády náměstek 
Čermák. „Předpokládám, že předložím 
krajským zastupitelům pravděpodob-
ně na našem zářijovém zasedání ná-
vrh na rozdělení dalších 24,5 milionu 
korun pro poskytovatele sociálních 
služeb v Karlovarském kraji v souladu 
se schválenými pravidly krajského do-
tačního řízení. Bude tak zajištěna do-
stupnost, kvalita a rozsah poskytované 
sociální péče,“ dodal.

Pro letošní rok dosud Karlovarský 
kraj obdržel od Ministerstva práce 
a sociálních věcí částku 257,7 milionu 
korun, kterou rozdělil v dotačním říze-
ní poskytovatelům sociálních služeb 
na území regionu.  

Na dofinancování 
sociálních služeb 
dostane kraj 
24,5 milionu 

Zdravotničtí záchranáři Karlovar-
ského, Ústeckého a Libereckého 
kraje budou moci ve spolupráci se 
svými saskými kolegy zasahovat 
podle potřeby i na německé stra-
ně společného příhraničí. Stejně 
tak Sasové budou moci vyjet na 
českou stranu, pokud čeští zá-
chranáři budou soustředit síly  
v jiné oblasti. 

Domluvili se na tom zástupci zmí-
něných krajů s představiteli saského 
ministerstva vnitra. Za Karlovarský 
kraj se setkání zúčastnil náměstek 
hejtmana Jakub Pánik: „Završili 
jsme dlouholetou snahu o to, aby 
zdravotničtí záchranáři mohli za-
sahovat na území sousedního státu 
v případě, že tamní záchranka nebu-
de moci zásah provést vlastními si-
lami. Je to aktuální zejména v tomto 
období, kdy se rozvíjí cestovní ruch 
v Krušných horách, otevřely se nové 
skiareály, které se plní nejen český-
mi, ale také německými lyžaři a tu-

risty. To také znamená větší četnost 
výjezdů záchranky. Jde o první pře-
shraniční spolupráci tohoto druhu, 
proto jsem rád, že je u toho právě 
náš kraj, jenž finišuje na přípravě 
podpisu společného dokumentu. 
Ten potvrdí spolupráci zdravotnic-
kých záchranářů na naší a saské 
straně,“ uvedl.

Dokument by měl být schválen  
v orgánech Karlovarského kraje do 
konce září, během října se pak plá-
nuje oficiální podpis všech zúčast-
něných stran. „Byli bychom rádi, 
kdyby se podařilo proces uzavřít 
tak, aby byla společná dohoda plat-
ná už před zahájením příští zimní 
sezóny,“ upřesnil náměstek. Záro-
veň zdůraznil, že dohoda bude platit 
výhradně pro případ, kdy čeští nebo 
němečtí zdravotničtí záchranáři 
skutečně nebudou mít v době zása-
hu možnost vyjet k člověku v ohro-
žení života, protože budou v téže do-
bě zasahovat jinde. „O tom, zda má 

k nahlášenému případu vyjet česká 
či saská záchranka, budou společně 
rozhodovat operační střediska, kte-
rá posoudí, zda se někdo jen nesnaží 
testovat například dojezdovou dobu 
přeshraniční posádky. Spolupráce 
se bude týkat příhraničí zhruba ve 
vzdálenosti do pěti kilometrů vzduš-
nou čarou od hranic,“ dodal Pánik. 

Po patnácti měsících od podpisu 
smlouvy se znovu sejde pracovní 
skupina zainteresovaných regi-
onů z obou zemí, aby posoudila 
fungování systému, a také to, zda 
nevznikají ekonomické požadavky 
vyplývající z rozdílu úhrad výkonů 
v českých a saských nemocnicích.  
Zároveň s uzavřením dohody na-
šich regionů se Saskem by měla být 
podepsána obdobná spolupráce 
Karlovarského, Plzeňského a Ji-
hočeského kraje s Bavorskem. Po-
stupně se uskuteční další společné 
projekty s Rakouskem, Polskem či 
Slovenskem.

Záchranáři budou pomáhat
i v německém příhraničí

Vydavatelství a reklamní agentura MEDIA a.s. 

hledá do svého týmu kandidáta/ku na pozici:

Uklízeč-ka v kancelářích

· zkrácený pracovní úvazek 4 – 6 hodin denně

· práce v odpoledních hodinách

· práce vhodná pro OZP

· jednosměnný provoz

· měsíční mzda 4.000 – 8.000 Kč
kontaktní údaje:

email: sekretariat@mediaas.cz

V Císařských lázních se našel 
čtyři desetiletí starý tubus

Císařské lázně v Karlových Va-
rech se mohou pyšnit zajímavým 
historickým nálezem. Díky upo-
zornění pamětníka Jaroslava Dur-
dise, který kdysi pracoval jako učeň 
na obnově nátěrů v Zanderově sá-
le, našli zaměstnanci Císařských 
lázní tubus obsahující dokumenty 
ze 70. let 20. století.

Skupina dělníků a učňů z kar-
lovarského družstva STAVBA 
v roce 1973 vložila do pouzdra 
dopis, který podepsal mimo ji-
né i zmiňovaný Jaroslav Durdis. 
Kromě dopisu tubus obsahoval 
dobové fotografie, českosloven-

ský deník Sport a časopis Sta 
dion. „Tubus byl ukryt za vedutou 
asi 12 metrů nad podlahou Zan-
derova sálu. Sestavili jsme sondu 
a s její pomocí jsme jej skutečně 
objevili,“ uvedl správce Císařských 
lázní Drahoslav Stráský. Doku-
menty z pouzdra ukázal Jaroslav 
Durdis také hejtmanovi Karlovar-
ského kraje Martinu Havlovi, vy-
stavené na panelech si je bude moci 
prohlédnout veřejnost.

Tubus ponese další odkaz i v bu-
doucnu. „Uvažujeme o tom, že 
materiály vrátíme zpět a přidáme 
informace, které se budou týkat 

zahájení a průběhu plánované 
velké rekonstrukce. Časový odkaz 
tentokrát oficiálně uložíme na vy-
brané místo v Císařských lázních,“ 
upřesnil ředitel zájmového sdruže-
ní Císařské lázně Lukáš Siřínek.

Podobný nález učinili karlovarští 
historici při rekonstrukci karlovar-
ského divadla v roce 1999. Podle 
slov náměstka primátora Jiřího 
Klsáka tehdy kronikář města Vla-
dislav Jáchymovský upozornil na 
texty z dob otevření divadla v roce 
1878, v nichž se psalo o uložení 
tubusu. Ten byl pak následně na-
lezen.

Výkup 
starého papíru

za 7 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

Otevřeno: 
po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w . s c h r o t t m o b i l . i n f o  Hejtman Martin Havel s pamětníkem Jaroslavem Durdisem v Císařských lázních.



Festivalový Večer Karlovarského 
kraje na letišti se vydařil
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V horkých letních dnech osvěží 
bylinkové smoothie. Obejdeme 
se bez tepelného zdroje, lahodný 
a osvěžující nápoj bude zajímavý 
i s dostupným ovocem z naší za-
hrady. 

Suroviny:
Nasbíráme několik hrstiček 

čerstvých vrcholových listů na-

příklad bršlice, kopřivy dvoudo-
mé, ptačince-žabince, kontry-
hele obecného nebo květů sed-
mikrásky, opravdu zralý banán, 
čtvrtku avokáda (není nutné), 
plátek citrónu, čtvrtku pomeran-
če, jablko. 

Recept:
Suroviny zbavíme tužších částí 

listové žilnatiny a opláchneme. 
Do mixéru nejprve nalijeme  
100 ml vody okyselené citronem 
a postupně vložíme a rozmixu-
jeme všechny získané suroviny. 
Hustotu i chuť doladíme např. 
100% ovocným hruškovým moš-
tem.  Podáváme ihned ve vysoké 
sklenici s brčkem,  ozdobené ovo-
cem, můžeme přidat kostky ledu.

Hejtman Karlovarského kraje Martin Havel s prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou. 

Halu letiště zaplnili festivaloví hosté a rozhodně se nenudili.  

Hosty večera pobavila i úchvatná taneční vystoupení.    Foto 3x Stanislava Petele 

Parkovací dům pro klienty 
nemocnice v Sokolově byl po-
staven na severním svahu pod 
pavilony A a B. Stavba byla za-
hájena v březnu loňského roku 
a nyní  nabízí ve dvou patrech 
celkem 133 parkovacích míst,  
z toho 6 míst je vyhrazeno pro 
ZTP a 2 místa s rozšířenou ma-
nipulační plochou jsou určena 
pro osoby doprovázející dítě 
v kočárku. 

Parkoviště tvořené železobe-
tonovým skeletem o celkové 
délce 105 metrů je přístupné 
sjezdem ze Slovenské ulice  
v úrovni spodního podlaží par-
kovacího domu. Jeho provoz 
je řízen automatickým parko-
vacím systémem se závorami 
u vjezdu a výjezdu. 

Po dobu 5 hodin je parkování 
zdarma.

Sokolovská nemocnice
má parkovací dům

PŘEDSTAVUJEME DOBROTY Z REGIONU



SOUTĚŽNÍ 
KŘÍŽOVKA 

ZAJÍMAVOSTI 
KARLOVARSKÉHO 

KRAJE

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: 
Hrázděné domy 
v Doubravě 

Výhercům, kterými 
jsou Milada Janotová 
z Chodova, Gabriela 
Aumann z Františkových 
Lázní a Jiří Míka 
z Karlových Varů, 
gratulujeme. Zasíláme jim 
publikace o našem kraji. 

 Raně barokní stavbu nechal 
vystavět v letech 1673-1683 
vévoda Julius František Sasko-
-Lauenburský podle návrhu ar-
chitekta Abrahama Leuthnera 
na místě původního dřevěného 
objektu v proslulé zámecké za-
hradě. Původně panské sídlo 
slouží v současné době jako 
galerie. 

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou 
posílejte do 3. 8. 2015 
na e-mail: 
veronika.severova@kr-karlovarsky.cz 
nebo na poštovní adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika Severová, 
Závodní 353/88, 36006, Karlovy Vary.

Lázně bez hranic
Výstava Lázně bez hranic / 

Bäder ohne Grenzen představí 
širší veřejnosti význačné hodno-
ty našich nejvýznamnějších lá-
zeňských měst a to v porovnání 
s dalšími lázeňskými stavbami  
v širokém pásmu česko-němec-
kého pohraničí, od Chebska až 
po Liberecko, a to včetně lokalit 

na druhé straně hranice, od Bad 
Elsteru až po Žitavu a to včetně 
neobyčejných lázní v Luhačovi-
cích.

Výstavu je možné navštívit v ob-
jektu Císařských lázní v Karlo-
vých Varech v období od 28. čer-
vence 2015 do listopadu 2015, 
kdy 28. července 2015 v 17.00 
hodin bude zahájena vernisáží.

Svatba jako 
z pohádky

Jan Čenský provede návštěv-
níky hradu a zámku Bečov fes-
tivalem Svatba jako z pohádky. 
Návštěvníci se mohou těšit na 
svatební show s módní přehlíd-
kou, kejklíře, historický šerm, 
dělostřelbu, expozici modely šatů 
napříč historií, hudební vystou-
pení či svatební obřad na zámec-
ké terase, degustaci cukrářských 
výrobků a bohatou tombolu. Děti 

čeká honba za pokladem,  malo-
vání na obličej – mistr karikatu-
rista, perníčky – malujeme s lás-
kou, dětská dílna-tvorba vitráže 
a projížďky na koni. V podhradí: 
ukázky kování a kovářských 
technik od mistrů kovářů v rám-
ci 8. Mezinárodního kovářského 
sympozia. Festival se koná 12. 9. 
od 10 do 18 hodin. 

C&K VOCAL 
ve Skokách

C&K Vocal, skupina, kterou lze 
charakterizovat asi nejlépe jako vo-
kální rockové těleso, si připravila pro 
své vystoupení ve Skokách speciální 
repertoár. Odkazuje se v něm do ob-
dobí sedmdesátých a osmdesátých 
let, kdy se ji přes všechny překážky 
podařilo natočit a vydat pět mimo-
řádně zdařilých LP desek. Koncert  
v kostele Panny Marie ve Skokách 
u Žlutic začíná 25. 7. 2015 v 18 ho-
din. 

Letní bláznění
Na divadelní představení, do-

plněná artistickými dílnami se  
mouhou lidé těšit 24. a 25. 7.  
v ulicích Chebu a také v areálu 
Krajinné výstavy.  Už v pátek ve 
14  hodin zaplní klauni, blázni 
a pieroti centrum města, po před-
stavení na náměstí Krále Jiřího se 
vydá průvod do areálu Krajinné 
výstavy. Vystoupí například Sacra 
Circus, (bra)Tři v tricku – Adam 
Jarchovský, Václav Jelínek a Kris-
týna Vlčková, Wariot Ideal či Bil-
bo Compagnie.

 

Muzikálové 
melodie 

Oblíbené muzikálové melodie 
v podání mladé sopranistky Julie 
Meixnerové z Prahy. 

7.8.2015 v hudebním altánku 
 v parku  v Jáchymově. 

Divokej Bill
Rockový koncert populární čes-

ké kapely v amfiteátru v Lokti se 
koná 31. 7. , začátek v 21 hodin. 

Jaroslav Horálek
Zápas s drakem

Malířská tvorba Jaroslava Ho-
rálka (1954-1991) vznikla během 
pouhých deseti let. Jeho nezkrotná 
malířskost, cit pro dramatickou 
barevnost a zároveň niterný zájem 
o lidský úděl jej vedly cestou porozu-
mění, pochopení a poznávání. Ver-
nisáž v Galerii umění v Karlových 
Varech 6. 8. 2015 v 17 hodin. Výsta-
va potrvá do 13. 9. 2015.

 Ivana Hejduková
instalace

Specifická instalace pro určený 
výstavní prostor, v němž autorka 
– malířka, grafička a ilustrátorka 
Ivana Hejduková (1958) – zúročí 
svůj poetický a koloristický poten-
ciál. Vernisáž 28. 8. 2015 v 17 ho-
din v Letohrádku Ostrov. Výstava 
potrvá potrvá do 27. 9. 2015. 

Netopýří noc
Akce, která se uskuteční v rámci 

mezinárodní noci pro netopýry, 
představí veřejnosti málo známý, 
tajemný a mnoha pověrami opře-
dený život nočních letců – netopý-
rů. Součástí programu je přednáš-
ka o životě netopýrů, soutěže pro 
děti, kvíz pro dospělé, výstava fotek 
netopýrů a jimi obývaného podze-
mí a i exponátů z muzejních depo-
zitářů. Návštěvníci se dozví, jak se 
netopýři studují, uvidí ukázku od-
chytu do sítí a sledování netopýrů 
pomocí ultrazvukového detektoru. 
Akce v Královské mincovně Já-
chymov  začíná 28. 8. 2015 v 19 
hodin.
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Síla a oduševnělost – tak označuje ně-
mecká hudební kritika ruskou básnířku 
klavíru Olgu Scheps, která studovala 
u nejrenomovanějších pedagogů světa. 
Nositelka slavné rodinné pianistické 

tradice, rusko-německá klavíristka Ol-
ga Scheps zavítá do Karlových Varů na 
čtvrtý ročník Chopin Gala.

Legendární rakousko-britský virtuos 
Alfred Brendel objevil patnáctiletou 

Olgu Scheps jako zcela mimořádný 
pianistický talent. Olga vyniká v kla-
vírním repertoáru romantické epochy, 
v Chopinových dílech patří k světové 
špice.
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Přibývá sociálně vyloučených lokalit

Nejenom na Karlovarsku, ale v celé 
České republice se za poslední obdo-
bí počet vyloučených lokalit více než 
zdvojnásobil a vzrostl počet sociálně 
slabých obyvatel. Ze státního rozpoč-
tu jdou každoročně miliardy korun na 
prevenci či na nejrůznější sociální dáv-
ky, příspěvky či doplatky. Je otázkou, 
jestli pouhé „nalévání stále většího 
objemu peněz“ do tohoto děravého sys-
tému je tím správným řešením.

Z mého pohledu starosty města tomu 
tak není a proto jsem byl rád, že se 
konečně odhodlalo příslušné minister-
stvo bojovat s ubytovacím byznysem, 
kdy díky předraženým nájmům odtéka-
jí stamilióny i miliardy přímo k prona-
jímatelům bytů či majitelům ubytoven. 
Velkým zklamáním pro mne bylo to, že 
se rada města mohla pouze vyjádřit  
k doplatku na bydlení na ubytovně a již 
vůbec nebylo řešeno například pronají-
mání bytů či nebytových prostor, kam 
mohly nekrácené peníze i nadále ply-
nout. Pro rozhodování o vydání či ne-
vydání souhlasu navíc od úřadů práce 

nedostala města naprosto žádné infor-
mace kromě jména žadatele a adresy 
ubytovny, takže bylo velmi těžké roz-
hodovat „nediskriminačně“. Zejmé-
na z těchto důvodů se velká část měst 
rozhodla stanovit si své vlastní pod-
mínky k vydání souhlasu a vydala tím 
ministerstvu jasný signál, že je třeba se 
špatným zákonem něco udělat. Odezva 
přišla vzápětí. Na základě dopisu mi-
nisterstva vnitra jsme se dozvěděli, že 
stanoviska měst nejsou pro úřady prá-
ce závazná a nemusí k nim přihlížet 
(zřejmě pokud budou negativní). Z to-
hoto postupu mají samozřejmě největší 
radost majitelé ubytoven, kterým hro-
zil výrazný propad příjmů. Je však toto 
ta správná cesta k boji s chudobou? 

Jako rodiče vychováváme své děti 
k odpovědnosti za sebe sama, sna-
žíme se, aby získaly vzdělání a byly  
v budoucnu uplatnitelné na „trhu prá-
ce“. Vedeme je k tomu, že nic na světě 
není zadarmo a že je často třeba vyvi-
nout značné úsilí k tomu, abych získal 
to, co si přeji. Vychováváme je k tomu, 
aby se v budoucnu o sebe dokázaly 
postarat a třeba v době, až toho nebu-
deme schopni my sami, postaraly se  
i o nás. Proč to tak ale neděláme i s lid-
mi, kteří naši pomoc potřebují již nyní? 
Proč jim dáváme pouze práva a ne po-
vinnosti? Proč je nevedeme k tomu, aby 
jejich děti navštěvovaly základní školní 

docházku tak, aby se mohly alespoň vy-
učit? Proč vyplácíme miliardy na dáv-
kách, aniž bychom vyžadovali napří-
klad minimální počet hodin odpraco-
vaných pro město, ve kterém žijí? Proč 
se nepoučíme ze zkušeností okolních 
států, třeba nám blízkého Slovenska? 
Jako starosta města Aš mohu odpo-
vědně prohlásit: dejte nám pravomoci 
a zlomek finančních prostředků, které 
stát vyplácí a my se o své sociálně slabé 
postaráme. Budou mít kde bydlet za 
ceny v místě obvyklé, jejich děti budou 
chodit do škol třeba i pod hrozbou sni-
žování dávek, naše město bude ještě 
čistější a uklizenější a za peníze, které 
si takto sociálně slabí vydělají, budou 
moci slušně žít bez toho, že se na ně 
jejich okolí bude dívat jako na soci-
álně nepřizpůsobivé. Hlavně budou 
opět získávat ztracené návyky k prá-
ci, budou muset vstávat do práce jako 
my všichni ostatní a začlení se tak do 
společnosti, ze které se sami vyloučili. 
Každá společnost bude mít vždy jedin-
ce, o které se bude muset postarat tak, 
aby mohli důstojně žít ve společnosti 
ostatních. Jsou to především staří či 
nemocní lidé. Když ale vidím u pokla-
den ve frontách na příspěvky mladé  
a silné muže a ženy, kteří nemohou 
pracovat v době, kdy je v Aši nezaměst-
nanost kolem 3 %, pak jsem přesvěd-
čen o tom, že něco děláme špatně.

Dalibor Blažek,
náměstek 
hejtmana 
Karlovarského 
kraje,
HNHRM
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ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY
Tip na výlet: Za Žlutickým kancionálem a do podzemí

 Zajímavou expozici, včetně vzácného renesančního Žlutického kancionálu a prohlídky středověkého městského 
podzemí, ukrývá pobočka Krajského muzea Karlovarského kraje ve Žluticích. Žlutický kancionál je ručně psaný, 
bohatě ilustrovaný a pro zajímavost 28 kilogramů vážící zpěvník určený pro náboženské bohoslužby. S českými li-
turgickými texty, notami a pozoruhodnou výzdobou na 471 fóliích ho v roce 1558 pro Žlutice sestavil Jan Táborský 
z Klokotské Hory. Město kancionál pořídilo za nemalý peníz - 283 kop grošů.
Stálá expozice žlutického muzea se detailně věnuje dějinám města a památkám zdokumentovaným s pomocí ar-
cheologických nálezů a listin. Turisty láká i na velkoplošný model bitvy husitů na nedalekém vrchu Vladaři. K oblí-
bené části návštěvnického okruhu patří také soustava historických chodeb a sklepení s lapidáriem. K významným 
památkám Žlutic patří rovněž kostel sv. Petra a Pavla z roku 1435, radnice nebo zámecká brána.
Muzeum situované do měšťanského barokního domu na náměstí je pro návštěvníky otevřeno od středy do neděle 
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. 
 
 Více informací o zajímavostech v okolí Žlutic nebo o možnostech ubytování najdete na portálu cestovního ruchu 
Karlovarského kraje Živý kraj: www.zivykraj.cz

O tom, že téma nedostatku prak-
tických lékařů v pohraničních re 
gionech se stává stále aktuálnější 
a to i vzhledem k věkové struktuře 
těch, kteří v regionech ještě ordi-
nují, ví v našem kraji každý nepo-
chybně své.

Uvedená problematika byla 
předmětem mých jednání jako 
hejtmana s ministry zdravotnic-
tví i zdravotních pojišťoven a na 
základě svých znalosti struktury 
kraje pokračuji při jejím řešení 
i jako poslanec Parlamentu ČR 
a zároveň člen dozorčí rady VZP.

Oslovil jsem starosty v Kar-
lovarském kraji s dotazem, jak 
tento problém pociťují oni a kde 
by viděli možnost řešení.  Ob-
ratem jsem dostal odpovědi,  
kde některé jsou velmi radikál-
ní a starostové hovoří dokonce 
i o umístěnkách pro mladé lékaře, 
kteří studuji na státních školách  
a mohli by tímto způsobem vrátit 
svůj „dluh“ vůči státu. Tento druh 
řešení si zatím v demokratickém 
zřízení nedokážu představit.

Vnímám tuto situaci nejen re-
gionálně, ale jako problém ce-

lostátní. Jako člen dozorčí rady 
VZP jsem požádal její vedení 
o pomoc při jeho řešení. S po-
vděkem dnes musím konstato-
vat, že VZP je připravena situa 
ci řešit. V září letošního roku 
představí motivační program 
správní a dozorčí radě a násled-
ně ho spustí od ledna roku 2016. 
Program by měl pomoci lékaře 
do problémových míst přilákat 
s tím, že v těchto lokalitách bude 
pro praktiky navýšena kapitač-
ní platba (platba za pacienta)  

i hodnota bodu (platba za výkon).
Jsem si také vědom, že velmi 

vstřícný krok VZP situaci nevyře-
ší, je to problém systémový a měl 
by se řešit napříč ministerstvy 
a ostatními zdravotními pojišťov-
nami. Jako poslanec budu v této 
věci interpelovat příslušné minist-
ry (zdravotnictví, školství) v rámci 
jednání Poslanecké sněmovny. Zá-
roveň bych velmi rád pokračoval 
ve spolupráci s Karlovarským kra-
jem, aby apel na ústřední orgány 
byl důsledný a komplexní.

Nedostatek lékařů je velký problém
Josef Novotný,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje,
ČSSD

Relikviář zbrusu novou expozici

Jedním ze základních problémů, 
kterým je stav komunikací, se nám 
postupně daří řešit. Výstavbu obchva-
tů, nových komunikací včetně celko-
vých plošných oprav, vidí řidiči téměř 
každodenně na vlastní oči. Údržba 
komunikací byla po delší době příprav 
předána Údržbě silnic Karlovarského 
kraje, a.s. a jsem přesvědčen o tom, že 
to byl správný krok. Tato krajská spo-
lečnost převzala nelehký úkol, kterým 
je jednak pravidelná údržba po celý 
rok, za druhé snižování zanedbanosti 
silniční sítě, která vznikala dlouhodo-
bě vzhledem k podfinancování státem. 
Společnost na druhé straně získala 
perspektivu, možnost stabilizace pra-
covníků a určitou jistotu v plánování 
dalšího rozvoje.

Druhým problémem, který musíme 
již v této době řešit, je dopravní obsluž-
nost regionu. Je pravdou, že situace je 
stabilizována, ale je nutné učinit určité 

další kroky. Především je nutné vyhod-
notit odborně současný stav. Spokoje-
nost  občanů nám ukáže počet námě-
tů a připomínek při sběru podkladů 
k optimalizaci dopravní obslužnosti.  
V současné době se setkávám s podněty 
k jízdním řádům, kterých je málo, ale 
na druhé straně řada občanů vychází 
ze své zkušenosti, že nemá cenu bezna-
dějně podněty podávat. Mohu je však 
ujistit, že koordinátor integrované 
dopravy zvažuje každý podnět občanů 
a dopravní komise kraje se zabývá při 
změnách jízdních řádů vyřizováním 
připomínek k dopravní obslužnosti. 

V současné době však musíme po-
stoupit dále. Je před námi nutnost 
optimalizovat dopravní obslužnost re 
gionu. To znamená, vyhodnotit součas-
ný integrovaný systém, který se nepo-
dařilo masivně rozvinou. Nevstoupila 
do něj většina cestující veřejnosti. Rela-
tivně malý počet občanů využívá časové 
jízdenky na zóny integrovaného systé-
mu. A právě v řešení tohoto systému 
je cesta k získání dalších cestujících 
do veřejné dopravy. Tento systém musí 
být jednoduchý pro uživatele, cenově 
přijatelný pro veřejnost a především 
důsledně provázaný co se týká odjez-
dů a příjezdů dopravních prostředků 

a přestupů. Musí vyhovovat lidem. 
Jeho výhody musí vyrovnávat výhody 
přepravy vlastním vozidlem. Je zřejmé, 
že vlak nebo autobus nemohou jet v ka-
ždé době kdy si jednotlivec vzpomene, 
ale na druhé straně časové hledisko 
hraje velkou roli. Především časová 
ztráta při přestupování, odjezdu ze 
zaměstnání či příjezdu do práce, lidé 
velmi zvažují. Taktový interval  přepra-
vy je v tomto směru pro občana ideální. 
Druhou částí problému jsou finance. 
Přepravní systém musí být ufinanco-
vatelný. To souvisí s možnostmi kraje  
a s tím, zda je veřejná doprava pro 
politiky prioritou a na jakém stupni. 
Věřím, že v dalším období bude veřejná 
doprava zastupiteli vnímána jako jed-
na z absolutních priorit, přímo souvi-
sejících s kvalitou  života v regionu.

Začíná období základního hodnoce-
ní kvality dopravní obslužnosti a pří-
pravy její optimalizace. Pokud by tento 
krok zklamal, nepovedla by se ani další 
rozhodnutí. Žádám proto občany, aby 
se aktivně zúčastnili tohoto procesu. 
Doufám, že odborné týmy Krajské-
ho úřadu budou mít rovněž v tomto  
šťastnou ruku. Vše musí proběhnout  
v několika příštích letech a potom mů-
žeme vyhodnotit naši úspěšnost.

Josef Murčo,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje,
KSČM

Dopravní situace v Karlovarském kraji

Státní hrad a zámek Bečov už ví, 
jak za dva roky představí svůj největší 
poklad, románský relikviář svatého 
Maura. V architektonické soutěži, 
kterou uspořádal Národní památko-
vý ústav, byl vybrán návrh pražského 
ateliéru SGL projekt. 

Jeho řešení umožní připravit expo-
zici, jež bude rozvíjet jednotlivé pří-
běhy relikviáře počínaje jeho vznikem  
v první třetině 13. století a osudem 
svatého Maura přes putování do 
Čech v 19. století, ukrytí relikviáře 
před koncem druhé světové války po 
jeho detektivní vypátrání a následné 
restaurování. Speciální důraz bude 
kladen na potřeby a zájmy různých ty-
pů návštěvníků včetně dětí, počítá se 
například i s poutníky. Nová expozice 
naváže na nynější, návštěvnicky velmi 
ceněný princip gradace poznání a po-
chopení fenoménu vzácné památky 
s vyvrcholením prohlídky v trezorové 
místnosti. 

Expozice vzniká jako součást zá-
měru vzorově obnovit celý areál be-
čovského hradu a zámku, který byl 
v roce 2010 v ještě přípravné fázi 
oceněn prestižní cenou Evropské unie 

Europa Nostra v kategorii projekt, vý-
zkum. Jednokolová architektonická 
soutěž na výtvarné a prostorové řeše-
ní nové tematické expozice relikviáře 
sv. Maura na státním hradě a zámku 
Bečov byla vyhlášena 19. února 2015 
a jejím předmětem bylo vytvořit vi 
zuální koncept volně přístupné expo-
zice památky v tzv. Pluhovských do-
mech. Expozice muzejně-galerijního 

typu bude prezentovat románskou 
zlatnickou památku evropského vý-
znamu z hlediska uměleckohisto-
rického, sakrálního i historického 
a zároveň umožní srozumitelné pře-
dávání těchto informací a významů 
i nejmladším návštěvníkům hravou 
formou. V ideálním případě by moh-
li první návštěvníci spatřit relikviář 
v novém prostředí již v roce 2017.

Velvyslanci Vietnamu, Filipín, Malajsie, Indonésie a Thajska si při návštěvě Karlovarského kraje prohlédli i hutě, 
prodejnu a muzeum ve sklárně Moser.
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Praha 
obchodní kancelář www.kalibra.cz

 I
MONEY

Získejte špičkové vzdělání v oboru:
Ekonomika a management podniku

Studujte po maturitě na nejstarší soukromé 
vysoké škole, nyní i v  Karlových Varech.

Více o nás na:
www.vysoka-uspesnych.cz

Přijďte na Den otevřených dveří dne 30. července 2015 , od 15 hod.
nebo  zavolejte: Bankovní institut vysoká škola, Karlovy Vary, Chebská 48/73,

Mgr. Ing. Tomáš Prekop, MBA, mobil: 731 425 287

VYSOKÁ
UPLATNITELNOST
NA TRHU PRÁCE

  BEZ STRESU 
A PŘIJÍMACÍCH 

ZKOUŠEK

PŘIHLÁŠKY
KE STUDIU

DO 31. 8. 2015
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Nadějní šermíři na domácí
půdě rozhodně nezklamali

Šek po skončení turnaje převzala plavkyně Vendulka Dušková
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M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E

 Šermířský oddíl TJ Lokomotiva Karlovy 
Vary pořádal na domácí půdě finále Mist-
rovství ČR juniorů a juniorek ( 20.  6.-21.  
6. 2015). 

Jednalo se o poslední turnaj v se-
zóně 2014/15 a o mistrovské titu-
ly se chtěli poprat i domácí závod-
níci. Soutěže se zúčastnilo 29 ju 
niorů a 29 juniorek z celé České republiky. 
K největším medailovým adeptům domá-
cích patřila Kateřina Saligerová a Martin 
Rubeš.

Kateřina prošla náročnou soutěží až 
do semifinále celé soutěže, kde bohužel 
podlehla o jediný zásah 14-15 pozdější 
vítězce Anně Coufalové z Bělé pod Bezdě-
zem a získala pro Karlovy Vary bronzovou 
medaili. Kateřina je věkem ještě kadetka 
a již celou sezónu se prosazuje v soutěži 
juniorek a pro příští sezónu by jí neměl 

uniknout juniorský reprezentační dres.
Martin Rubeš patří již čtvrtou se-

zónu k nejlepším juniorům ČR  
a vede celou soutěž s obrovským násko-
kem a jiné než první místo na MČR by 
bylo pro náš oddíl zklamáním. Martin 
soutěží prošel hladce až do finále, kde 
svedl vyrovnaný souboj s olomouckým 
Jurkou (prohrával již 8-12), ale v závěru 
prokázal větší zkušenosti a zvítězil 15-14 
a získal již třetí juniorský titul mistra ČR 
a zároveň byl dekorován i vítězem České-
ho poháru. Sezóna však pro Martina ještě 
nekončí, neboť se připravuje na červenco-
vé seniorské Mistrovství světa v Moskvě.

V týmových soutěžích se našim ju-
niorům nedařilo a skončili až na  
6. místě. Juniorky šermovaly o poznání 
lépe a získaly pro domácí Lokomotivu 
bronzové medaile. Rádi bychom touto 

cestou rovněž poděkovali Karlovarskému 
kraji (odboru kultury, památkové péče, lá-
zeňství a cestovního ruchu) za ceny, které 
pro tuto soutěž poskytl.

Výprava mladých sportovců Kar-
lovarského kraje v Plzni vybojovala 
na Hrách sedmé letní olympiády dětí  
a mládeže ČR v šesti sportovních 
disciplínách celkem čtrnáct cenných 
kovů.

 Během čtyř olympijských dnů na 
2300 sportovců z čtrnácti krajů po-
rovnávali své síly a bojovali o 150 
sad medailí celkem ve 20 sportech. 
Výpravě Karlovarského kraje se po-
dařilo získat čtyři zlaté, dvě stříbrné 
a osm bronzových medailí. O první 
místa se postarali Denisa Bezděčná 
a Antonín Tupý, kteří si zlato vystříle-
li střelbou ze vzduchové a sportovní 
pistole, Matěj Nádhera během na 60 
m a hokejbalový tým Karlovarského 
kraje, který ve finálovém zápase su-
verénně přehrál hokejbalisty Hlavní-

ho města Prahy.
Stříbro v plážovém volejbale 

uhrály Natálie Dršková a Kateři-
na Kloudová ve finálovém zápase 
s Moravskoslezským krajem. Druhá 
stříbrná medaile patřila opět Denise 
Bezděčné, která tentokrát mířila na 
cíl ze sportovní pistole. O zbylých 
osm bronzových medailí se v atleti-
ce zasloužili tým štafetových běžců 
ve složení Jan Lališ, Matěj Nádhe-
ra, Jiří Stark a Jan Ullmann, Matěj 
Nádhera během na 300 m, Jan Lališ 
v hodu oštěpem. O dvě třetí místa se 
postarali karatisté Patricie Pažino-
vá v kumite jednotlivců a tým kraje  
v disciplíně kata team. Plaveckou 
disciplínu za Karlovarský kraj ovlád-
la Isabela Zekuciová, která získala tři 
bronzové medaile.

„Je to nádhera, děti si to moc užíva-
jí. Myslím si, že se to v tom dětském 
provedení dá přirovnat ke klasické 
olympiádě. Děti opravdu vnímají vý-
jimečnost akce, natáčejí si to, vidí své 
vzory a idoly. Kraje si fandí navzá-
jem, což je taky fantastické. Myslím 
si, že to utužuje kolektiv nejen mezi 
kraji, ale i mezi mladými sportovci 
obecně, takže je to úžasné,“ uvedl 
v rozhovoru vlajkonoš výpravy Jan 
Vanke.

Hry Olympiády dětí a mládeže 
ČR,  soutěž krajských reprezentací, 
se konají od roku 2003 každý rok 
v jiném kraji s tím, že se střídá let-
ní a zimní varianta, proto rok příští 
poměří sportovci své síly v zimních 
sportech na zimní olympiádě dětí  
a mládeže v Ústeckém kraji. 

Mladí sportovci přivezli z olympiády
v Plzni celkem čtrnáct medailí 

Čtvrtek 18. 6. 2015 byl dnem ko-
nání již 8. ročníku charitativního 
golfového turnaje, který uspořá-
dal dámský klub LC Diana Karlo-
vy Vary na golfovém resortu v So-
kolově. Výtěžek z tohoto turnaje 
byl úctyhodných 238 tisíc korun, 
který byl věnován nevidomým Ni-
kolce Bukociové z Karlových Varů 
a Natálce Táborské z Chebu, těles-
ně postiženým plavkyním Vendul-
ce Duškové a Nikolce Haberma-
nnové z Karlových Varů a tělesně 
postiženému Matěji Židlickému  
z Ostrova. Klub Diana již několi-
kátým rokem podpořil i SK Kon-
takt, který svou činnost rozvíjí pod 
vedením Mgr. Štěpánky Řehoř-
kové. Tato plavecká akademie ve 
svých řadách sdružuje nejen těles-
ně postižené plavce, ale je otevře-
na i plavcům a plavkyním se zra-
kovým a mentálním postižením.  

Pod hlavičkou sportovního klu-
bu SK Kontakt  plave a závodí Ven-
dulka Dušková, která je dámským 
klubem Diana již několikátým ro-
kem podporována. Vendulka opět 
vítězila ve své plavecké kategorii 
na Mezinárodním mistrovství Ně-
mecka, které proběhlo v Berlíně 
letošního roku v dubnu, a tím se 
nominovala na Mistrovství světa 
v Glasgow, které proběhne  zane-
dlouho v červenci.  Dámský klub 
má z jejích úspěchů velkou radost 
a věří, že podpora, která je Vendul-

ce věnována, slouží dobré věci. 
Všichni příjemci podpory si pro 

své šeky přišli osobně a mohli tak 
vychutnat atmosféru krásného 

dne spolu s těmi, kteří nejsou ke 
svému okolí lhostejní a byli ochot-
ní přispět k radosti všem obdaro-
vaným. 

Dámský klub pomohl postiženým


