
Sporné mandáty zastupitelů Vesnicí roku je Březová u Sokolova Studenti z Chebu pojedou do Číny
Karlovarský kraj řeší problém střetu zájmů 

u dvou krajských zastupitelů.

 Poslední slovo bude mít ministr vnitra.

Město Březová na Sokolosku se stala letošní

 Vesnicí roku Karlovarského kraje. 

Ač město, cítí se jako vesnice...

Výjimečného úspěchu dosáhli studenti chebského gymnázia. 

Po vítězství v ceorepublikové fyzikální olympiádě pojedou 

na světovou soutěž do Číny.
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Systém v odpadech

Cílem unikátní spolupráce je vy-

tvoření integrovaného systému 

nakládání s odpady v Karlovar-

ském kraji. strana 3

Světové Mariánské Lázně

Město stovky pramenů, slavných 

návštěvníků a slibného rozvoje - 

to jsou Mariánské Lázně dnes. 
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LINCOLN CZ

V Chodově dokončila fi rma LIN-

COLN CZ, výrobce mazacích sys-

témů, nové logistické centrum. 
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Milí čtenáři,

poslední týdny se v našem kraji ne-

sou ve znamení událostí ve zdravotnic-

tví a oblasti sociálních věcí. Společně 

s   hejtmany ostatních krajů jsem se se-

tkal s novou ministryní zdravotnictví 

Danou Juráskovou. Dohodli jsme se, že 

peníze, které krajské nemocnice dosta-

nou ve druhém pololetí od zdravotních 

pojišťoven navíc, půjdou na zvýšení pla-

tů sester. Platby od pojišťoven by se měly 

navýšit o více než 1 miliardu korun, což 

by znamenalo nárůst jednotlivých pla-

tů o 15 procent, tedy zhruba o 2 500 ko-

run. Osobně jsem ale upozornil na to, že 

uvedené prostředky na plánované navý-

šení nemusejí stačit. My jako kraj může-

me garantovat zvýšení platů jen v rozsahu 

těch peněz, které nemocnicím od pojišťo-

ven přijdou. Zároveň si ale dobře uvědo-

mujeme, jak důležité je udržet sestřičky v 

našich nemocnicích a vytvořit jim co nej-

lepší podmínky, aby neodcházely jinam 

a nedošlo k omezení kvality péče o ne-

mocné.

Vedení kraje už má také k dispozici no-

vě vytvořenou strategii zdravotnictví. V 

současné době studuji tento obsáhlý ma-

teriál, o kterém budou ještě diskutovat 

odborníci a představíme jej veřejnosti. 

Strategie nabízí tři varianty řešení situace 

krajského zdravotnictví, jednu z  nich - a 

já doufám, že tu nejlepší pro naše obyva-

tele - by mělo na podzim schválit krajské 

zastupitelstvo. Nehodláme přihlížet k zá-

jmům odborných či politických skupin, 

na prvním místě, alespoň v mém přípa-

dě, bude stát pacient a jeho potřeby.

Nejenom v našem kraji, ale ve všech 

regionech chybí od začátku roku peníze 

od ministerstva práce a sociálních věcí 

na dofi nancování sociálních služeb. Prá-

vě o  tom jednal náměstek Miloslav Čer-

mák, který řídí komisi pro sociální vě-

ci při Radě Asociace krajů, s novým mi-

nistrem práce a sociálních věcí Petrem Ši-

merkou. Celkem krajům chybí 1, 5 mili-

ardy korun, našemu regionu konkrétně 

více než 40 milionů a nebýt peněz v rám-

ci kvalitně připravených krajských pro-

jektů, šlo by o částku ještě vyšší. Z disku-

ze vyplynulo, že ministr ve svém rozpoč-

tu chybějící sumu nemá, ale přislíbil situ-

aci dál řešit ve vládě a s ministrem fi nan-

cí. Do konce června bychom měli mít in-

formaci o výsledcích jednání.

V prvních měsících roku došlo k vý-

raznému poklesu příjmů kraje v oblas-

ti daňových výnosů. Obdrželi jsme o 46 

milionů méně, než byl původní předpo-

klad. Proto se snažíme hledat možnosti, 

jak ušetřit, stejně jako všichni, kteří boju-

jí s důsledky hospodářské recese. Dočas-

ně jsme pozastavili vyplácení příspěvků 

na hospodaření v lesích. Vyvolalo to vlnu 

kritiky a diskuzi s vlastníky lesů, kteří by 

se měli snažit situaci pochopit a   uvědo-

mit si, že kraj není povinen tyto příspěv-

ky vyplácet. Provedli jsme veškerá opat-

ření a alespoň čtvrtinu požadovaných 

příspěvků v příštích měsících uvolníme.

Na závěr bych chtěl v krátkosti zmí-

nit svou pracovní cestu Nejdeckem, kte-

rou jsem tentokrát absolvoval na kole. 

Tím spíš jsem měl příležitost vnímat krá-

sy Krušnohoří od Klínovce po Nejdek, ale 

i stav místních silnic, o nichž se mluvilo 

i při setkání se starosty. Nebudu slibovat 

peníze, které nemáme, ale věřím, že letoš-

ních naplánovaných 630 milionů na in-

vesticích do krajských silnic bude ve vý-

sledku alespoň někde znát.

Nová hala stála více než 98 milionů 
korun. Karlovarskému kraji se na ní 
ale podařilo získat dotaci z Evropské 
unie ve výši 88 milionů. Odbavova-
cí hala se nyní podstatně přiblížila 
moderním standardům, kromě sa-
motného odbavení cestujících nabí-
zí komerční prostory pro obchody, 
restaurace, cestovní kanceláře a po-
dobně. 

Hala, podle návrhu architektonic-
ké fi rmy Parolli, má ocelovou kon-
strukci a kazetový obvodový plášť 
s vnějšími hliníkovými lamelami. 
Součástí stavby je také rekonstrukce 
veškerých venkovních přípojek sí-
tí, terénní úpravy, vegetační úpravy, 
nové komunikace a chodníky. Neob-

vyklá stavba se stala i jednou z dal-
šícdominant Karlových Varů a jezdí 
se na ní dívat i lidé z okolí. O tom, že 
se líbí, svědčí i hodnocení návštěvní-
ků webových stránek soutěže Stavby 
Karlovarského kraje, kde hala letiště 
získává vysoké počty hlasů ze strany-
veřejnosti.

Stavbou nové odbavovací haly se 
otevírají Karlovarskému kraji i no-
vé perspektivy. Zatím do Karlových 
Varů létají pravidelné linky z Mosk-
vy a Petrohradu. Letiště v Olšových 
Varech využívají i cestovní kancelá-
ře pro své charterové lety do Turecka 
nebo Řecka. Ale stejně jako v celé le-
tecké dopravě, dotkla se krize i karlo-
varského letiště. Proti loňsku vypadly 

například charterové lety do Egypta.
Významným přínosem by bylo na-

vázání spolupráce s některým vel-

kým letiště  západní Evropě, odkud 
by do Karlových Varů mohly létat 
pravidelné spoje. „Jednáme o mož-

nosti letů z Mnichova nebo Frank-
furtu nad Mohanem. Z Frankfur-
tu létají spoje do nedalekého němec-
kého Hofu a mohly by se prodloužit 
až do Karlových Varů. Jednání zatím 
probíhají,“ řekl ředitel karlovarského 
letiště Václav Černý.

Snahy dovézt do Karlovarského 
kraje turisty i z jiných destinací se ale 
neorientují jen na západ . Významné 
možnosti skýtají turisté z východu. 
„O přímé letecké spojení projevili zá-
jem v Číně, kde jsem byl na jednání, 
stejně jako v Dubaji. Arabská klien-
tela by uvítala možnost letět přímo 
do Karlových Varů místo přestupu 
ve Vídni,“ nastínil hejtman Karlovar-
ského kraje Josef Novotný. 

Do Karlovarského letiště investoval 
v posledních letech Karlovarský kraj 
už zhruba 300 milionů korun. Asi 
polovinu z těchto prostředků ale kraj 
získal z dotací Evropské unie nebo 
takzvaných Norských fondů.

Letiště má novou odbavovací halu
Nová futuristická odbavovací hala připomínající trup dopravního leta-
dla, začala sloužit na karlovarském letišti. Završily se tak několikaleté 
investice Karlovarského kraje do letiště, které tvoří základní součást ces-
tovního ruchu kraje. Vždyť ročně může novou halou projít až 500 tisíc 
cestujících.

Náměstek ministra dopravy Ivo Vykydal, bývalý náměstek hejtmana Jan Zborník a 
hejtman Josef Novotný otevřeli novou odbavovací halu karlovarského letiště foto:  KÚ

Nemocnice bude investovat 
do přístrojů i pohodlí pacientů

Úvodník krajského hejtmana Josefa Novotného

V karlovarské nemocnici bylo v červnu 

otevřeno a předáno do provozu rekon-

struované oddělení jednotky intenzivní 

péče na chirurgickém oddělení. Nákla-

dem zhruba 1,2 milionu byly provedeny 

stavební úpravy už nevyhovujícího od-

dělení tak, aby vyhovovaly moderním 

požadavkům na život zachraňující péči. 

Oddělení má 6 lůžek, které nepřetržitě 

monitorují specializované sestry a mo-

derní přístroje.

Následovat bude výběrové řízení na 

nákup nových monitorovacích zařízení 

pro krajské nemocnice. Monitory slouží 

hlavně na odděleních ARO a JIP, tedy 

tam, kde jde pacientům přímo o život. 

Vývoj přístrojů, které nepřetržitě sledují 

základní životní funkce a díky nimž mo-

hou mít lékaři a sestry okamžitý přehled 

o stavu pacienta, jde rychle dopředu. Po 

několika letech jsou tak zastaralé. Nákup 

nových bude stát krajskou nemocnici 

několik milionů korun. Kolik přesně, 

vyjde až z nabídek ve výběrovém řízení.   

Podle generálního ředitele Karlovarské 

krajské nemocnice Jiřího Fojtíka je to ale 

jen začátek letošních investic do kraj-

ských zdravotnických zařízení. „Letos by 

měly začít dvě velké stavební investice. 

Ta největší bude zahájení stavby nového 

pavilonu centrálního příjmu a akutní 

medicíny v Karlových Varech. Druhou 

velkou investicí, kterou doufám, že letos 

zahájíme, bude první část rekonstrukce 

chebské nemocnice,“ řekl Fojtík.

Karlovarský pavilon centrální medicí-

ny bude čtyřpodlažní budova s helipor-

tem na střeše mezi budovami chirurgie a 

interny. V přízemí budou pacienti přijí-

máni do centrálního příjmu a ambulan-

cí. V dalších patrech pak bude umístěno 

6 operačních sálů a multioborové jed-

notky intenzivní péče. Součástí objektu 

se stane lékárna a technické zázemí.

Podle odhadů by stavba samotná měla 

stát asi 450 milionů korun. Dalších 250 

milionů pak bude stát vybavení moder-

ního oddělení nemocnice. Na to ale chce 

kraj získat peníze z Evropských fondů.

V Chebu se ale každopádně bude in-

vestovat minimálně do rekonstrukce so-

ciálních zařízení, které jsou zde už v ha-

varijním stavu. Pacienti by tak měli zís-

kat důstojné podmínky pro pobyt v ne-

mocnici, která byla po řadu let na okra-

ji zájmu. Jak ale vedení kraje a nakonec 

i strategie zdravotnictví kraje potvrzuje, 

s chebskou nemocnicí se počítá. A to ve 

všech navržených variantách dalšího vý-

voje. Chebští by tak měli po letech nejis-

toty dostat dobrou zprávu - nemocnice 

v Chebu zůstane a bude lepší. www.kr-karlovarsky.cz
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Hejtman odpovídá

Vážený pane hejtmane, 
Jako Sokolovák se na Vás obracím s dotazem, jak bude v nejbližší době řešena situace v so-
kolovské nemocnici. Mám na mysli obsazení místa primářů především na interním oddělení, 
pak také na neurol. odd. a další personální obsazení. Děsí mě řeči a představa o tom, že 
by údajně mělo být interní odd. uzavřeno - což si vzhledem k velikosti města a okolí, věku 
obyvatelstva atd. vůbec nedovedu představit. Naprosto nesouhlasím s názory pana Fojtíka 
a dalších,kteří o zdravotnictví v kraji rozhodují (tj. vybudování nové nemocnice, zdá se mi 
rovněž, že fi nančně je upřednostňována nemocnice v K.Varech atd.).   A. Novotný, Sokolov
Vážený pane Novotný, 

Z hlediska personálního obsazení nemocnic je situace kritická nejen v Sokolově a v celé 

Karlovarské krajské nemocnici, ale celostátně. Snažíme se přilákat nové zaměstnance z řad 

lékařů a dalšího zdravotnického personálu na benefi ty, jako jsou např. náborový příspěvek 

či nově zřízený fond odměn. Co se týče Mgr. Fojtíka a managementu KKN a.s., tak tito lidé 

jsou naprosto kompetentní k výkonu svých funkcí a mají mou důvěru. Bohužel musí řešit 

dluhy z let minulých a zároveň problémy současné a věřte, že jich není málo. Ujišťuji Vás, 

že o zavírání interního a dalších oddělení v Sokolově jsme nejednali. Jsem přesvědčen, že se 

nám podaří nechat otevřená oddělení nemocnice tak, aby to vyhovovalo občanům kraje.

Vážený pane hejtmane,
Blíží se opět doba květu bolševníku. Připravuje krajská samospráva nějaká metodická opat-
ření pro obce, vlastníky a správce pozemků jako prevenci a pomoc proti dalšímu šíření této 
invazní škodlivé rostliny? Připravuje kraj. samospráva legislativní iniciativu popř. kroky k 
využití evropských dotací?   Jiří Korbel, Sokolov  
Vážený pane Korbeli,

Invazivní rostliny jsou skutečně problém v krajině, neboť vytlačují původní druhy a tvoří 

monokultury. Obce a města problematiku likvidace znají a jsou seznámeni i s povinnostmi 

vlastníků, které jsou defi novány v zákoně o státní rostlinolékařské péči. Řada obcí i vlastní-

ků se již likvidací těchto rostlin zabývá a hlavně investuje fi nanční prostředky. Kraj má ve 

svém programu připravit typový projekt na likvidaci invazních rostlin. Pokud by se projekt 

podařilo za pomoci evropských peněz zrealizovat, mohou být řešeny i další lokality.

Otázky i odpovědi jsou redakčně kráceny.
Položit otázku hejtmanovi můžete kdykoliv na internetové stránce:

http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/nav_kraj_sprava/
samosprava/hejtman/otazky.htm

Ředitel krajského úřadu informuje

V tomto roce skončila platnost 
eurolicencí vydávaných krajským 
úřadem pro mezinárodní dopravu a 
dopravci tak museli žádat o vydání 
nových. Na to, kdo je povinen euroli-

cenci vlastnit, jsme se zeptali ředitele 
Krajského úřadu Romana Rokůska:

 

O eurolicenci žádá podnikatel v 

silniční mezinárodní dopravě, který 

provozuje dopravu na území států 

Evropského společenství, z území 

členského státu do státu, který není 

součástí Evropského společenství, 

nebo naopak provozuje pro část ces-

ty na území členského státu silniční 

motorovou dopravu nákladními me-

zinárodními vozidly, jejichž celková 

hmotnost přesahuje šest tun nebo je-

jich užitečná hmotnost přesahuje 3,5 

tuny. Dále jde také o  silniční moto-

rovou dopravu osobní provozovanou 

mezinárodními autobusy. Takovýto 

dopravce žádá  u dopravního úřadu 

příslušného pro vydání stanoviska ke 

koncesi, což je v našem případě Kraj-

ský úřad Karlovarského kraje.

 Za jak dlouho se dopravce vydání 
eurolicence dočká?

Dopravní úřad na základě žádosti 

ověří, zda dopravce splnil podmínky 

pro provozování mezinárodní silniční 

dopravy. Pokud nezjistí skutečnos-

ti, které jsou s těmito podmínkami 

v rozporu, vydá dopravci nejpozději 

ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode 

dne doručení žádosti originál euroli-

cence znějící na jeho jméno. Kromě 

originálu eurolicence vydá dopravní 

úřad dopravci tolik číslovaných opisů 

eurolicence, kolik vozidel nahlásil u 

dopravního úřadu a pro které proká-

zal podmínku fi nanční způsobilosti. 

Nesplňuje-li podnikatel v silniční 

dopravě podmínky pro provozová-

ní mezinárodní dopravy stanovené 

tímto zákonem, dopravní úřad zahájí 

správní řízení a vydá rozhodnutí o ne-

vydání eurolicence.

 Je vydání eurolicence pro žadatele 
nějakým způsobem zpoplatněno?

Rada Karlovarského kraje stanovila 

pravidla o úhradách nákladů spoje-

ných s vydáváním erolicencí. Poplatek 

za eurolicenci činí 200 korun, za opis 

eurolicence 50 korun. Náklady hradí 

dopravce.

 

Kolik eurolicencí kraj letos vydal?
Po pětileté platnosti od roku 2004 

až 2009 bylo od února do května to-

hoto roku vydáno celkem 137 nových 

licencí, z toho 120 licencí nákladním 

dopravcům, 17 licencí na osobní do-

pravu. K tomu bylo vydáno celkem 

969 opisů licencí (pro 828 nákladních 

aut a 141 osobních). Celkem bylo vy-

dáno 1.106 nových dokumentů a na 

správních poplatcích vybráno 75. 850 

korun. Nové eurolicence jsou vydány 

na dalších pět let tedy do roku 2014.

Ředitel Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje Roman Rokůsek

Zastupitelé Karlovarského kraje 

zřejmě jako v první v republice řeší 

problém, jestli dva z nich mají platný 

mandát. Podle zákona o volbách do 

zastupitelstev krajů se členem zastu-

pitelstva nesmí stát nikdo, kdo za-

stává vedoucí funkci ve státní správě 

nebo třeba řídí příspěvkovou organi-

zaci kraje. Podle zákona jsou totiž ve 

střetu zájmů. 

V zastupitelstvu Karlovarského 

kraje se to týká Jana Hadravy, který 

je vedoucím správy majetku města 

v Jáchymově a ředitele chebského 

gymnázia Jaroslava Kočvary. Oba ale 

tvrdí, že zákon, který jim zakazuje 

být krajskými zastupiteli je rozporu 

s ústavou.

Komplikovaný právní problém je o 

to složitější, že mandát zastupitelům 

nezaniká automaticky, ale musí se ho 

buď sami vzdát, nebo jej o něj má při-

pravit zastupitelstvo. Teprve pokud 

zastupitelstvo nerozhodne, je věc na 

rozhodnutí ministra vnitra. Před za-

stupiteli stálo těžké rozhodnutí, zda 

oba zastupitele mandátu zbavit. „Jde 

o právní spor, který by nemělo řešit 

krajské zastupitelstvo. Zákon schva-

lovali poslanci a senátoři na základě 

podkladů ministerstva vnitra. To by 

proto mělo být tím, kdo rozhodne,“ 

míní hejtman Josef Novotný.

Sami zastupitelé Hadrava a Kočva-

ra na jednání zastupitelstva ani ne-

přesvědčovali zastupitele, aby jim 

mandáty zachovali. Oba se totiž 

chtějí kvůli spornému zákonu obrá-

tit na soud a to mohou, až jim bude 

mandát odejmut. „V našem právním 

systému není možné, aby nižší právní 

norma odporovala vyšší, v tomto pří-

padě ústavě a listině práv a svobod,“ 

vysvětlil Jaroslav Kočvara. Listina 

práv a svobod přitom uvádí, že každý 

občan má právo volit a být zvolen. „V 

našem případě nevidím střet zájmů,“ 

tvrdí Jan Hadrava. Jak řekl, pokud 

by se jako úředník dostal do sporu 

s nadřízeným orgánem, kterým je 

krajský úřade, byl by to spor státní 

správy, do jejíž práce nemůže jako 

zastupitel zasahovat.

Část zastupitelů se domnívala, že 

by krajské zastupitelstvo mělo převzít 

odpovědnost a o zbavení mandátů 

rozhodnout. Nakonec ale většina 

zastupitelů podpořila návrh krajské 

rady a o zbavení mandátů zastupitelé 

nerozhodli. Rozhodnutí tak ze záko-

na přechází na ministra vnitra. 

Jak bude spor o platnost mandá-

tů pokračovat? Záleží na tom, jak 

rozhodne ministr. Zákon mu žádný 

termín k rozhodnutí nedává, měl by 

být ale včasný. Všechno ale zkompli-

koval pád vlády a jmenování nové. 

Nový ministr se tak se svou agendou, 

a to včetně tohoto sporu, bude muset 

nejdříve seznámit. Je ale zřejmé, že 

pokud o zrušení mandátů rozhodne, 

bude se tím zabývat soud. Je tak mož-

né, že i kdyby oba krajští zastupitelé o 

svůj mandát přišli, za čas ho mohou 

získat rozhodnutím soudu zpět.

Podobné spory už v minulosti pro-

běhly na nižší úrovni, na obcích. I 

zde byly podle zákona o střetu zájmů 

zbaveni někteří zastupitelé mandátů 

a nakonec jim byl vrácen.

O sporném mandátu zastupitelů rozhodne ministr

Může Asociace krajů ČR nějak po-

moci sociálním službám také v našem 

regionu? Zeptali jsme se na to krajské-

ho radního Miloslava Čermáka, kte-

rý je členem komise rady asociace pro 

sociální záležitosti. 

Čím se vlastně komise zabývá?
Čermák: Zabýváme se vším, co do 

sociální oblasti patří, patří sem sle-

dování a připomínkování legislativy 

v oblasti sociálních věcí, poskytování 

sociálních služeb, plány rozvoje soci-

álních služeb krajů, protidrogová pre-

vence, krajské tripartity, programy na 

podporu rodin s dětmi a seniorů apod. 

Hlavním cílem komise je koordinace 

rozvoje krajů v oblasti sociálních věcí 

a spolupráce a komunikace se subjek-

ty působícími v sociální oblasti  od mi-

nisterstva až po neziskové organizace.

Které konkrétní věci komise radě 
navrhla?

Čermák: Například přijetí efektiv-

nějšího a adresnějšího způsobu vy-

plácení i čerpání sociálních služeb u 

příspěvku na péči v I. stupni, kdy se v 

rámci přijaté novely zákona o sociál-

ních službách bude 1000,- Kč vyplácet 

ve fi nanční podobě a dalších 1000,- Kč 

prostřednictvím poukázky na sociální 

službu. Předpokládá se, že touto legis-

lativní změnou by se do systému moh-

lo vrátit až 1,1 mld. Kč. Pokud by to-

mu tak bylo, lze si představit i pokra-

čování této praxe u dalších stupňů pří-

spěvků na péči. 

Jak se díváte na privatizaci soci-
álních služeb, které provozují zatím 
kraje?

Čermák: Domnívám se, že v těchto 

případech by se mělo postupovat veli-

ce uvážlivě. Doba, kdy kraje zřizovaly i 

terénní služby je spíše za námi, a proto 

se domnívám, že by se kraje měly sou-

středit zejména na celoroční pobytové 

služby, a to pro uživatele, kteří potře-

bují intenzivní zdravotní a sociální pé-

či. K tomu je třeba přizpůsobit i ma-

teriálně technické vybavení, vzdělaný 

personál atd. V podstatě jde o přehod-

nocení poslání a cílů v sociální služ-

bě a o ujasnění si, pro jakou skupinu 

uživatelů chceme sociální službu po-

skytovat. Nepopiratelným faktem je, 

že některé druhy služeb zvládají pod-

statně lépe neziskové organizace, kte-

ré jsou pružné a mohou rychle přizpů-

sobit svou činnost podle konkrétních 

potřeb.

Realizace výsledných záměrů dá ně-

kdy v praxi hodně „zabrat“, s čímž 

jsem se již osobně setkal.  

Co si myslíte o rušení ústavů sociál-
ní péče a začlenění klientů do společ-
nosti například formou takzvaného 
chráněného bydlení?

Čermák: Nejsem pro jednostran-

né rušení ústavů, ale jsem proti ruše-

ní sociálních služeb. A k tomu nedo-

chází. Osobně vítám transformace po-

bytových služeb domovů pro osoby 

se zdravotním postižením do nava-

zujících terénních služeb jako je např. 

chráněné bydlení. Podobnou cestu 

zkoušíme nastavit i u nás v Karlovar-

ském kraji. K úspěšnému průběhu je 

třeba mít pro uživatele k dispozici sa-

mozřejmě i další, na sebe navazující 

sociální služby nebo další veřejné služ-

by, které budou naplňovat volný čas 

uživatelů. Bude také potřebné hledat i 

jejich uplatnění v práci. V každém pří-

padě se jedná o proces a ten je třeba 

rozplánovat do kroků a let.  Někdy pů-

jde i o zavedení nové a potřebné služ-

by, která v kraji zatím chybí.

Zatímco v některých krajích byly ty-

to kroky nastartovány již před lety, v 

jiných teprve začínají. Ale myslím, že 

z ohledem na zlidštění sociálních slu-

žeb a zkvalitňování jejich poskytování 

se již tento proces nedá zastavit.

Co vaše osobní přání a cíle v oblasti 
sociálních služeb?

Čermák: Do budoucna bych rád při-

spěl k tomu aby poskytování sociál-

ních služeb probíhalo pokud možno v 

domácnosti klienta, za pomoci kvalit-

ního odborného personálu. Pro to ale 

bude nutné vytvořit odpovídající pod-

mínky. To také znamená mít na posky-

tování sociálních služeb dostatek fi -

nančních prostředků a vytvořené nor-

mativy, podložené praxí. Jako třešnič-

ku na dortu si potom umím představit 

přenesení rozhodování o přidělení do-

tací pro poskytovatele sociálních slu-

žeb z MPSV přímo na jednotlivé kraje. 

Myslím, že kraj je schopen zodpověd-

ně o těchto prostředcích rozhodovat a 

hlavně ví lépe, kde jsou potřeba.

Věřím, že asociace krajů může zlepšit sociální služby

AKCE LÉTO - PODZIM 2009AKCE LÉTO - PODZIM 2009

VJEZDOVÉ BRÁNY + EL. POHON ZA 1,- KČ
•  Zakázková výroba na míru  •  Zaměření zdarma  •  

  •  Žárové zinkování  •Široký výběr výplní  •  Dálkové ovládání  •

•  Profesionální komponenty CAME a ROLLING CENTER  •

Informace dostupné na adrese:
Jáchymovská 64 A, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice
Telefony: 353 220 709, 608 972 233, 603 835 960
WEB, E-MAIL: www.richardkv.cz, richardkv@richardkv.cz

VRATA - BRÁNY - ROLETY

ROLETY
Stínící technika - žaluzie, rolety, látkové roletky, markýzy, pergoly ...

JIND�ICH MOUDRÝ 
e-mail: jindrich.moudry@seznam.cz
Po�ernická 120, 360 05 Karlovy Vary

P�I P�EDLOŽENÍ 
TOHOTO KUPÓNU
 SLEVA-5%

ŽALUZIE
tel.: 602 236 321

Premiér navštívil
Jáchymovské peklo

Významní představitelé České re-

publiky a hlavně desítky bývalýchpo-

litických vězňů se sešlo na už 20 set-

kání politických vězňů z pracovních 

táborů v Jáchymově.

Premiér Jan Fischer připomněl 

odvahu těch, kteří se postavili proti 

režimu a nesli za to důsledky. Přesto 

dodnes nebyl jejich postoj oceněn ani 

tím, aby získali statut třetího odboje.

V jáchymovských uranových dolech 

bylo v 50. letech zřízeno 18 pracovních 

táborů, kam byli umísťování většinou 

političtí vězni. Lágry jich prošly tisíce 

a stovky z nich nepřežily. Zemřeli na 

následky bezcitných podmínek, týrá-

ní nebo při pokusech o útěk. 
Premiér Jan Fischer se zúčastnil XX ročníku Jáchymovského pekla. foto:  archiv

Miloslav Čermák
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Míra nezaměstnanosti v Karlovar-

ském kraji stagnuje a v květu zůstala, 

stejně jako v dubnu, na 10,1%. Svůj 

podíl na tom mají patrně i některé 

porcelánky, které po nucené pauze 

opět rozjely výrobu.

Navíc se fi rma Hengis, která už 

převzala čtyři závody zkrachovalého 

Karlovarského porcelánu, dohodla s 

věřiteli také na odkoupení porcelánky 

Concordia Lesov.

Propuštěným zaměstnancům z regi-

onu pomohl i Karlovarský kraj, který 

připravil bezúročné půjčky ve výši 

deseti tisíc korun. Půjčka má odklad 

uhrazení první splátky o půl roku, 

přičemž výše měsíčních splátek se po-

hybuje okolo 500 korun.

„Celkem kraj vyplatil peníze několi-

ka desítkám lidem, přičemž ve fondu 

pro mimořádné situace byly připrave-

ny 2  miliony korun,“ uvedl náměstek 

hejtmana Miloslav Čermák, který 

lidem desetitisícové obnosy před ča-

sem předával.

Vzhledem k tomu, že jsou zaměst-

nanci Karlovarského porcelánu už 

nyní evidováni u úřadů práce a mají 

nárok na státní podporu v nezaměst-

nanosti, nemohou dále o krajské půjč-

ky žádat.

Žádat o peníze mohly především 

matky samoživitelky nebo partneři, 

kteří pracovali u stejného zaměstna-

vatele.

Zachování výroby porcelánu v regi-

onu přitom nemá jen ekonomický a 

sociální, ale také historický význam. 

Karlovarský kraj totiž patří k jedněm 

z prvních v Evropě, kde se porcelán 

začal vyrábět. Vůbec první výroba 

zde vznikla v Hájích roku 1789 a por-

celánka v Horním Slavkově dokonce 

nepřetržitě funguje od roku 1792.
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Záchranka v Horním Slavkově opět naplno
Po krátké pauze se od 7. května opět 

naplno rozjel provoz výjezdového sta-

noviště záchranky v Horním Slavkově. 

Ten byl dočasně omezen kvůli tomu, že 

chyběl střední zdravotnický personál.

„Okamžitě jsme v této věci začali jed-

nat a dohodli jsme se s ředitelem zá-

chranné služby na konkrétním řešení, 

tedy že interními přesuny zaměstnan-

ců z jiných stanovišť zajistí opět čtyřia-

dvacetihodinové fungování stanoviště 

v Horním Slavkově,“ uvedla krajská 

radní pro oblast zdravotnictví Bereni-

ka Podzemská.

Stanoviště se muselo několik dní obejít 

bez čtyř kvalifi kovaných zdravotních 

sester z celkového počtu pěti. Ty ještě 

společně s 5 řidiči – záchranáři zajiš-

ťují provoz.

Pro obyvatele Horního Slavkova, Nové 

Vsi a odlehlejších obcí Slavkovského 

lesa je tak opět zabezpečena dostup-

nost přednemocniční neodkladné péče 

do 15 minut od přijetí tísňové výzvy.

Výstavba nového výjezdového stano-

viště Územní zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje v Horním 

Slavkově byla dokončena v září 2007. 

Kraj vynaložil na jeho vybudování cel-

kem 12 milionů korun.

V roce 2004 bylo v Karlovarském kra-

ji k dispozici  8 stanovišť záchranné 

služby, a to v Chebu, Aši, Mariánských 

Lázních, Sokolově, Kraslicích, Karlo-

vých Varech, Ostrově a Toužimi.  Nově 

byla navržena stanoviště Nejdek, Žlu-

tice a Horní Slavkov, přičemž nutnou 

rekonstrukcí musela projít VS v Aši a 

Mariánských Lázních.

Výstavba těchto tří nových a rekon-

strukce dvou stávajících stanovišť (vý-

stavby probíhaly v letech 2005 – 2007) 

přišly kraj na více než 49 milionů ko-

run. KÚ

Záchranka  každým dnem zachraňuje lidské životy, ročně jsou jich stovky foto:  Lukáš Hutta

Ročně až 25 000 výjezdů
Infarkt, cévní mozkové příhody a 

úrazy. To jsou nejčastější důvody vý-

jezdů pracovníků záchranné služby 

v Karlovarském kraji. Ti ročně míří 

k více než 25 tisícům pacientům, z 

nichž mnozí záchranářům doslova 

vděčí za život.

„Co se týká jejich množství, není 

Karlovarský kraj v republikovém 

měřítku žádnou výjimkou,“ říká 

mluvčí krajských záchranářů Lukáš 

Hutta s tím, že co je v regionu po-

měrně výrazné, je sezónnost typu 

jednotlivých příčin výjezdů.

„Například když je vedro a dusno, 

jezdí se častěji ke kolapsům. Jaro 

je typickou dobou zahrádkářských 

úrazů, zima zase sportovních úrazů 

spojených s lyžováním nebo snow-

boardingem,“ vypočítává mluvčí.

Často pak funguje pravidlo že 

když v daný den záchranáři vyjedou 

k nějaké nehodě, je vysoká pravdě-

podobnost, že týž den bude ještě 

nehoda další. Stejně tak se řetězí i 

úrazy. Ty jsou navíc mnohdy sku-

tečně kuriózní.

„Shodou okolností k jednomu ta-

kovému jsme museli nedávno vyjíž-

dět například do Mariánských Láz-

ní, kde si muž uřízl na stromě větev, 

na které zrovna stál,“ říká Hutta.

I takové úsměvné příhody přitom 

stojí rozpočet Karlovarského kra-

je, který je zřizovatelem záchranné 

služby, obrovské peníze. Zatímco 

v roce 2006 byly roční náklady na 

provoz záchranářů 111 milionů ko-

run, loni to bylo už 132 milionů.

Tyto náklady jsou dané částečně i 

tím, že se pacientům v České repub-

lice dostává té nejlepší dostupné pé-

če. Zatímco například v sousedním 

Německu i dalších zemích poskytují 

první pomoc takzvaní paramedici, u 

nás vyjíždí k pacientům také kvalifi -

kovaní lékaři.

Zdravotnická záchranná služba 

má v Karlovarském kraji celkem 11 

výjezdových stanovišť. Disponuje 

zde celkem se 43 auty a více než 280 

kmenovými zaměstnanci.

O tom, jak užitečné a moderní zaří-

zení to může být, jsme se přesvědčili 

3.6., když jsme se vypravili na exkurzi 

do EKODEPON v Černošíně.

Závodem nás provedl hodný pan 

„Krakonoš“- vedoucí provozu pan 

Pacola, který nám ukázal halu, kde se 

třídí odpadky podle druhu. Mnoho 

dětí překvapilo, jak se dají plastové 

lahve slisovat do balíku, kam se jich 

vejde až 3000 kusů. Děti hned na-

padlo, že by se z takových balíků daly 

postavit domečky. Plasty se dokonce 

třídí na několik druhů a z každého 

se vyrábí nějaká užitečná věc, např. 

plastové plaňky na plot, které máme 

mimochodem kolem školy, retardéry 

na silnice, aby řidiči zpomalili u škol a 

obytných zón, nové pastové obaly aj.

   Nejvíc se dětem líbil poučný ale 

zároveň zábavný fi lm o tom, jak a 

kam odpadky třídit a jaké je jejich 

další využití. Každý člověk prý vypro-

dukuje 200kg odpadků za rok a každý 

materiál se dá znovu použít, pokud 

se správně roztřídí. Smíšeného a ne-

tříděného odpadu je však stále dost, 

protože mnoho lidí odpadky stále tří-

dit neumí.

   Smíšeného odpadu jsme viděli ce-

lou horu. Nejdřív se vyhloubí veliká 

jáma, které se udělá bezpečné dno, 

aby se nějaké škodliviny nedostaly 

do půdy nebo do spodních vod, pak 

se odpadky vrství na sebe. Když už se 

tam žádné nevejdou, přikryjí se hlí-

nou, osejí trávou a dřevinami a hora 

odpadků vypadá jako obyčejný kopec, 

který dokáže dokonce vyrábět elektři-

nu ze skládkových plynů.

    Stejně si ale myslíme, že pro pří-

rodu je lepší, když lidé budou své od-

padky třídit. My už víme, jak na to a 

co kam patří, abychom se v odpadcích 

neutopili.

Chtěli bychom poděkovat panu 

Ing. Viktoru Kudláčkovi z odboru 

životního prostředí Krajského úřadu 

Karlovarského kraje za zorganizování 

exkurze a za výbornou spolupráci.

Postřehy žáků: 

„Líbilo se mi, že ty odpadky jsou tak 

hodně důležitý.“

„Z těch odpadků jsou ale krásné ku-

ličky.“

„Pan Pacola byl dobrej, hodnej, ši-

kovnej a pravdomluvnej a dělá dobré 

skutky jako Krakonoš. Až budu velký 

chtěl bych být taky Krakonoš a chrá-

nit přírodu.“

 

 Žáci a učitelé ZŠ praktické
a speciální v Mar. Lázních

Osvětový program  „Školy odpadům 

v patách“, v rámci kterého zajišťujeme  

exkurze   do zařízení na úpravu, využi-

tí nebo odstranění odpadů probíhá již 

čtvrtým rokem.

Školám stačí zamluvit si termín ex-

kurze na www.ekodepon.cz,  my zajis-

tíme a zaplatíme dopravu a  centrem je  

provází odborný pracovník.

Finanční prostředky na tyto exkur-

ze, osvětu,  na  nákup nových třídících 

nádob, i ceny v tematických soutěžích 

spojili – Karlovarský kraj a společnost 

EKO-KOM, a.s.

 Školáci ze ZŠP v Mariánských Láz-

ních, ulici Vítězství 29, kteří jeli 3. 

června exkurzi do školicího centra 

společnosti EKODEPON s.r.o. v Čer-

nošíně, byli letos na jaře již  10 školou, 

která se vydala po stopách odpadů do 

Černošíma, dalších 12 škol se přihlási-

lo  do podzimní části. 

Děti tam  nevozíme strašit hromada-

mi odpadů,  ale proto, aby věděli,  co 

následuje po tom, co ruka upustí  „pet-

ku“ do koše     mnohé děti nemají ani 

zdání.

Centrum vzniklo spoluprací společ-

nosti, Regionální rozvojové agentury 

Plzeň a  Plzeňského kraje,  disponuje 

vybavenou  učebnou, výukovými fi l-

my, vzorky  recyklovaných výrobků a 

materiálů,  sousedí s provozem třídír-

ny, skládky, kompostárny a  zařízení 

kogenerace, kde se ze zachyceného 

skládkového plynu vyrábí elektřina. 

Během dopoledne  si  zde  děti udělají 

obrázek o  oblasti  lidské činnosti, která 

je pro život  moderního člověka   ne-

postradatelná. Jsou prostě  odpadům 

v patách!

Není skládka jako skládka: Školy se seznamují s tříděním odpadů

Školáci na vlastní oči mohou vidět, že odpad je zároveň surovinou. foto:  archiv ZŠ praktické a speciální M. Lázně
Porcelánka v regionu znovu rozjíždí svou výrobu. foto:  pod

Nezaměstnanost stagnuje, kraj 

pomohl lidem z porcelánek

ZATEPLOVÁNÍ OBJEKTŮ
    Dodavatel v rámci programu „Zelená úsporám“

   CLIMATIZER PLUS  Foukaná celulózová izolace
   ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Obvodové pláště budov 

KONTAKT

tel.: 353 435 118, mobil : 602 660 816, e-mail : kozak@fornax.cz

KASTOS spol. s r.o., izolace a stavební činnost
Kastos spol. s r.o.
Jízdárenská 1

360 01 Karlovy Vary

Tel: 353 228 191

353 230 323

Fax: 353 223 371 
www.kastos.cz

info@kastos.cz

FIRMA S DVANÁCTILETOU TRADICÍ NA TRHU
Naše činnost:

STŘECHY A IZOLASTŘECHY A IZOLA
- ploché střechy- ploché střechy
- terasy a balkóny- terasy a balkóny
- šikmé střechy- šikmé střechy
- základové izolace- základové izolace
- světlíky

- rekonstrukce interiérů

- sanace panelových domů

FIRMA S ŠESTNÁCTILETOU TRADICÍ NA TRHUFIRMA S ŠESTNÁCTILETOU TRADICÍ NA TRHU prodej a montáž solárních, fotovoltaických systémů,
tepelných čerpadel a kotlů na biomasu 

registrován v SOD v programu zelená úsporám

Roman Hanzlíček
tel.: +420 777 044 961
e-mail: info@hr-instal.com, romanhanzlicek@seznam.cz
www.hr-instal.com

w w w . b e d u s . c z
• stavby RD na klíč  •  zámkové dlažby  • 

•  dekorační malby  •  kamenné dlažby  •  obklady  •  
•  ploty  •  revitalizace panelových domů  •

KONTAKT
stavební firma - Zdeněk Beduš

Mozartova 664/7B, Karlovy Vary 360 09
GSM: 739 407 544

e-mail: z.bedus@seznam.cz

ZATEPLOVÁNÍ  DOMŮZATEPLOVÁNÍ  DOMŮ
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Česká republika se zavázala vůči 

Evropským Společenstvím k plnění 

Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čiš-

tění městských odpadních vod. Ob-

ce byly rozděleny podle své velikosti 

z hlediska počtu tzv. ekvivalentních 

obyvatel (dále jen EO) do aglomera-

cí. Pro aglomerace nad 2000 EO bylo 

pro ČR stanoveno přechodové období 

pro plnění požadavků výše citované 

směrnice Rady do 31.12.2010. Cílem 

je odvádět z těchto aglomerací měst-

ské odpadní vody stokovými sousta-

vami a před vypuštěním zajistit jejich 

čištění v souladu s nařízením vlády č. 

61/2003 Sb.

V Karlovarském kraji tak vzniklo 25 

aglomerací nad 2000 EO. V současné 

době splňuje podmínky přístupové 

dohody České republiky k EU v oblas-

ti odkanalizování a čištění městských 

odpadních vod 12 aglomerací.

Přesto, že je tato problematika zcela 

v gesci Ministerstva zemědělství ČR a 

Ministerstva životního prostředí ČR, 

sleduje Karlovarský kraj dlouhodo-

bě postupné naplňování požadavků 

směrnice Rady u jednotlivých aglo-

merací. 

V současné době Karlovarský kraj 

uvažuje vytvořit dotační zdroj, ze 

kterého by byly následně poskytnuty 

příspěvky aglomeracím nad 2000 EO 

v našem kraji za účelem dofi nanco-

vání příslušných opatření v oblasti 

odkanalizování a čištění městských 

odpadních vod v případě chybějících 

fi nančních prostředků pro jejich rea-

lizaci.

Za účelem získání nejnovějších in-

formací se na začátku března 2009 

uskutečnilo společné jednání pana 

Ing. Jaroslava Bradáče, radního Kar-

lovarského kraje pro životní prostředí, 

se starosty  13 aglomerací, které dosud 

nesplňují podmínky přístupové do-

hody. Na konci dubna 2009 byli sta-

rostové dopisem požádáni o doplnění 

informací týkajících se předpokláda-

ných nákladů na dořešení opatření 

v jednotlivých aglomeracích včetně 

specifi kace chybějících prostředků.

Zároveň Kraj oslovil starosty obcí, 

aby se pokusili vyčíslit fi nanční pro-

středky, které získají v rámci dotací 

z evropských zdrojů, fi nanční pro-

středky vlastní a fi nanční prostředky, 

které jim budou chybět. Na základě 

této analýzy, bude navržen systém 

příspěvků KK na investice měst a obcí 

nad 2000 EO.

Zatím se na dopis radního ing.Bra-

dáče ozvalo pouze město Skalná s 

dobře připraveným projektem.   Před-

pokládáme, že se ještě ozvou další 

uchazeči se svými projekty.

Přestože to není přímá odpovědnost 

Kraje, nepovažujeme za správné a 

moudré čekat, až budou obce dostávat 

sankce za neplnění předpisů o čištění 

odpadních vod.

Je naším záměrem podporovat ty, 

kteří se snaží si pomoci sami, tedy 

podávají žádosti, připravují projekty, 

snaží se sehnat dostupné prostředky. 

Nejhorší práce je s takovými, kteří če-

kají, co jim samo spadne do klína, a  

nepřiloží ani to pověstné stéblo. O to 

více kritizují.

Samozřejmě bude zásadní, jak se bu-

de rozpočet kraje naplňovat zdroji. V 

současném období hospodářské krize 

nelze slibovat modré z nebe a nevědět, 

kde na to vezmeme. Po opravdu zod-

povědném rozboru podaných žádostí 

a předpokládaných požadavků se po-

kusíme najít vyhovující řešení.

Jaroslav Bradáč
krajský radní pro  oblast životního 

prostředí a zemědělství

Čištění odpadních vod 
a využívání dotací

Rozvoj kraje je třeba chápat jako 

nepřetržitý proces nikdy nekončící 

a týkající se všech oblastí života jeho 

obyvatel. Na tomto principu je posta-

ven „Program rozvoje Karlovarského 

kraje na léta 2007-2013“ (PRK), jehož 

aktualizace právě probíhá podle har-

monogramu zpracovaného odborem 

regionálního rozvoje a projednané ve 

výboru pro regionální rozvoj. Tento 

harmonogram obsahuje 33 dílčích kro-

ků rozdělených do 4 bloků:

• Aktualizace strategické části PRKU
 • Revize strategických dokumentů
• Aktualizace Akčního plánu
• Rozpočtový výhled na léta 
   2010-2015 a rozpočet na r. 2010

 

Garantem plnění tohoto harmono-

gramu je odbor regionálního rozvoje, 

který připravuje průběžné zprávy o 

jeho plnění a předkládá je na jednání 

výboru pro regionální rozvoj. Tento 

postup je zapracován do plánu práce 

výboru jako nejdůležitější téma v jeho 

rozsáhlé náplni činnosti. Protože ak-

tualizace PRKU probíhá již podruhé, 

získali jsme již určité obecnější po-

znatky, které se snažíme zapracovat do 

souhrnné monitorovací zprávy, kterou 

následně projednává rada a zastupitel-

stvo kraje.

Základním zdrojem informací pro 

hodnocení úrovně plnění PRKU jsou 

dílčí monitorovací zprávy, které zpra-

covali garanti jednotlivých opatření, 

vlastní poznatky odboru regionálního 

rozvoje, členů výboru pro regionální 

rozvoj a představitelů obcí. Bohužel 

musím konstatovat, že opět nebyly tyto 

dílčí monitorovací zprávy projednány 

ve věcně příslušných výborech zastupi-

telstva a komisích rady. Proto jsme ve 

výboru doporučili doplnit návrh usne-

sení zastupitelstva o uložení tohoto 

úkolu, který považujeme za podstatný 

pro větší objektivitu hodnocení práce 

garantů.

Dílčí monitorovací zprávy totiž od-

halily některé zásadnější slabiny při 

implementaci PRKU. Hlavní problém 

spočívá v tom, jaký přístup zvolili jed-

notliví garanti při jeho realizaci. Větši-

nou se PRKEM zaštiťují v případě po-

třeby získání fi nancí na projekty, ale jen 

v malé míře uplatňují změny v zaběhlé 

činnosti odborů, což vždy vyžaduje ví-

ce práce. Podle toho je možno odbory 

rozdělit na ty, které se více věnují úko-

lům v přenesené působnosti a ty, které 

vyváženým způsobem v rámci samo-

statné působnosti přistupují aktivněji, 

iniciativně a hlavně koncepčněji k práci 

s PRKEM.

Hodnocení garantů se bohužel zamě-

řilo jen na plnění Akčního plánu a tím 

samotný PRK ustoupil do pozadí. Zcela 

postrádáme návrhy na inovace opatře-

ní, které by měly reagovat na zastupitel-

stvem schválené strategické dokumen-

ty Rozvoj konkurenceschopnosti kraje, 

Rozvoj lidských zdrojů, případně rea-

govat na odvětvové koncepce. Je však 

třeba přiznat, že tyto nedostatky nejsou 

jen „chybou“ garantů, ale po provedené 

analýze příčin jsme došli k závěru, že 

PRK bude nutno v roce 2010 zásadně 

přepracovat. Na tuto skutečnost již rea-

govalo přijaté usnesení rady kraje.

Žádný strategický dokument se ne-

může úspěšně realizovat, pokud nemá 

fi nanční zajištění. Potvrzuje se tak, jak 

prozřetelné bylo založení Fondu bu-

doucnosti, který zajišťuje kofi nanco-

vání schválených projektů v Akčním 

plánu. Současná ekonomická recese se 

promítá do snižování daňových příjmů 

kraje, a proto v rámci úsporných opat-

ření bylo nutno přistoupit i k určitému 

časovému posunutí realizace některých 

projektů. Teprve další vývoj ukáže, jaké 

dopady se projeví při zpracování roz-

počtu na r. 2010 a rozpočtového výhle-

du na léta 2010-2015. Zatím je skuteč-

ností, že schválené projekty v Akčním 

plánu jsou fi nančně zajištěny z Regio-

nálního operačního programu (ROP), 

který je již zcela rozdělen. Úspěšný roz-

voj kraje je však podmíněn využitím 

dalších fi nančních zdrojů. Kraj proto 

využívá i uzavřených úvěrových smluv 

a dotací ze státního rozpočtu. Domní-

vám se však, že PRK dosud nedosta-

tečně motivuje jednotlivé organizace 

zřizované krajem, podnikatelskou sféru 

a další subjekty na získávání fi nančních 

prostředků z mnoha sektorových ope-

račních programů. Věřme, že zřízením 

Karlovarské krajské agentury rozvoje 

podnikání se situace podstatně zlepší.

Ve výboru jsme také diskutovali čer-

pání fi nancí z ROPU podle jednotlivých 

priorit a výzev. Došli jsme k závěru, že 

počáteční nastavení alokace dle oblastí 

podpory se značně odchyluje od potřeb 

obcí a měst v současnosti. Zvláště ob-

last podpory 1.2 „Revitalizace a regene-

race malých a středních měst“ se ocitla 

ve velké disproporci. Za celý NUTS II 

bylo podáno celkem 38 projektů, z toho 

v Ústeckém kraji 23 a v Karlovarském 

15. Celkem žadatelé uplatnili projekty 

ve výši 1 807 207 455 Kč, ale alokace či-

nila pouze 242 204 403 Kč. To zname-

ná přetlak požadavků ve výši 746,00%. 

Negativně zapůsobilo i to, že kriterium 

na fi nanční výši projektů bylo nastave-

no na minimální výši 20 milionů Kč. V 

důsledku toho byl uspokojen jen malý 

počet žadatelů a mnoho starostů se do-

stalo do složitých situací. Na přípravu 

akcí obce vynaložily nemalé prostřed-

ky a nyní je řada projektů tzv. „u ledu“. 

V rámci ROPU je situace složitá. Nad 

možnostmi řešení se budeme dále za-

mýšlet. Mělo by platit to, co se v Evrop-

ské unii proklamuje: „Budoucnost Ev-

ropy spočívá ve vyspělých regionech“. 

Ing. Václav Živný
místopředseda výboru 

pro regionální rozvoj

Jak dál v rozvoji kraje?

Mapy odhalují tajemná místa v regionu

Křest neobvyklé mapy proběhl stylově.   foto:  KÚ

Přes osmdesát tajemných míst Kar-

lovarského a části Plzeňského kraje 

ukazuje nová mapa, kterou připravil 

autor projektu Tajemné mapy ČR  

Marcel Goetz. Na  jejím vzniku se 

podíleli také historik Stanislav Bura-

chovič spolu s  přírodovědcem a fo-

tografem Stanislavem Wieserem. Ma-

pa tak navazuje na podobný knižní 

Burachovičův titul, který vznikl před 

několika lety. 

„Tato mapa podpoří a zároveň oživí 

turistický ruch našeho regionu,“ řekla 

Eva Valjentová, radní Karlovarského 

kraje pro oblast kultury.

Mapa vyšla nákladem 3000 kusů a 

Karlovarský kraj jich na podporu pro-

jektu odebral jeden tisíc. 

Mapa tajemných míst ale není zda-

leka ale určena jen turistům. Zakoupit 

si ji totiž mohou už nyní obyvatelé ce-

lého regionu. K dostání je od června 

v knihkupectvích, turistických a in-

formačních centrech. Její doporučená 

cena je 79 korun.

Náročná sezóna čeká letos archeolo-

gy v Karlovarském kraji. Ti se zaměří 

na výzkum nálezů pod vrchem Vladař 

a pracoviště krajských muzeí v Chebu 

i Karlových Varech čeká také dohled 

nad největší stavou v regionu, rych-

lostní silnicí R6.

„Zatímco na Vladaři by mohlo jít o 

velmi významné nálezy, u silnice to-

ho příliš nečekáme. Hlavně proto, že 

z velké části vede v různých násypech 

podél stávající komunikace,“ potvrzuje 

karlovarský archeolog Jiří Klsák. 

Vůbec největším výzkumným projek-

tem v kraji tak bude výzkum realizova-

ný Archeologickým ústavem Akade-

mie věd České republiky a odbornými 

pracovišti ze švýcarského Lausanne. 

Ten má trvat celkem tři roky a zaměří 

se na nedávno objevené dřevěné kon-

strukce pod Vladařem.

„Podle dendrochronologie i radio-

karbonové metody pochází přebliž-

ně z období kolem roku 450 před na-

ším letopočtem a jde rozhodně o nej-

významnější nález svého druhu v na-

šem kraji za poslední roky,“ říká Klsák 

s tím, že původní účel konstrukcí za-

tím není zcela zřejmý. „Nicméně tento 

výzkum by ho mohl objasnit.“  (pod)

Hlavním výzkum letošního roku 
se odehraje pod Vladařem

Hlavním výzkum letošního roku se odehraje pod Vladařem.   foto:  Ilona Urie

Jaroslav Bradáč

Václav Živný

V současné době probíhá intenziv-

ní jednání mezi vedením Města Cho-

dova a vedením Karlovarského kra-

je o dalším provozování Domova pro 

seniory ve městě Chodově. Zákonem 

č. 108/2006 Sb. bylo stanoveno pře-

chodné období pro obyvatele dřívěj-

ších Penzionů pro seniory, kteří do 31. 

12. 2009 měli přejít pod Smlouvu, na 

základě které by bylo provozovatelem, 

kterým je u nás Karlovarský kraj, ga-

rantováno zajištění služeb sociální pé-

če v rozsahu výše uvedeného zákona. 

Pokud by obyvatelé penzionů, obec-

ně, netýká se tedy pouze chodovské-

ho sociálního zařízení, na smlouvu z 

různých důvodů nepřistoupili, nebylo 

provozovatelem v uplynulých 2 a půl 

létech obyvatelům jasně a srozumitel-

ně řečeno, co bude pro tyto seniory 

následovat po 1. 1. 2010.

Vedení města Chodova, konkrétně 

starosta Ing. Hora, místostarosta pan 

Pochman a vedoucí odboru sociálních 

věcí paní Marková dlouhodobě a dnes 

je potřeba říci neúčinně, žádalo provo-

zovatele o řešení, které bylo a stále je 

nutné sdělit těm, kterých se to přede-

vším týká – obyvatelům Domova pro 

seniory. Bohužel dvě nic neřešící ná-

vštěvy v uplynulých letech neuspo-

kojily ani obyvatele ani vedení měs-

ta. Proto bylo hned na začátku letoš-

ního roku vyvoláno jednání s náměst-

kem hejtmana panem Čermákem, na 

které navázalo jednání za přítomnos-

ti pana hejtmana PaedDr. Novotného 

a vedoucí odboru sociálních věcí Kraj-

ského úřadu paní Ing. Správkové, kde 

bylo starostovi a místostarostovi před-

loženo ve variantách možné další řeše-

ní provozování Domova pro seniory. 

Následně na rozšířeném jednání Ra-

dy města Chodova dne 9. 6. 2009, kte-

rého se zúčastnila 5-ti členná delegace 

Karlovarského kraje vedená náměst-

kem hejtmana panem Čermákem, by-

ly tyto varianty prodiskutovány a přes-

tože nebylo rozhodnuto o konečném 

řešení, byl odsouhlasen termín návště-

vy v Domově pro seniory v Chodově v 

pondělí 29. června. Do tohoto termí-

nu dopracuje Krajský úřad návrh řeše-

ní tak, aby bylo konkrétně a bez mož-

ného zpochybnění řečeno, jaký směr 

bude mít provozování Domova pro se-

niory po 1. lednu 2010, a jak bude po-

staráno o jeho obyvatele.

Na závěr příspěvku chci poděkovat 

panu Ing. Malému, krajskému zastupi-

teli, který pomohl vedení města Cho-

dova při vyjednávání s vedením Karlo-

varského kraje.

 
Ing. Josef Hora 

starosta města Chodova 
a krajský zastupitel

Josef Hora

Jaké jsou plány kraje
s domovy pro seniory?
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Mariánské Lázně jsou druhými nej-

většími českými lázněmi, s velkým bo-

hatstvím minerálních pramenů. Pří-

mo v areálu jich vyvěrá 40 a v nejbliž-

ším okolí téměř 100. Území současných 

lázní patřilo premonstrátskému klášteru 

v Teplé, jehož opat Karel Kašpar Reiten-

berg prosadil z popudu klášterního lé-

kaře Josef a   Jana Nehra počátkem 19. 

století výstavbu prvních lázní.

Právě J. J. Nehr přesvědčil opata kláš-

tera a několik mnichů, aby zkusili lázeň-

skou kúru. Zjistil, že voda v nepatrném 

množství podávaná několikrát denně 

upravila trávení, povzbudila chuť do jíd-

la a přinesla opatovi a mnichům osvě-

žující spánek.

Doktor Nehr také provedl chemickou 

analýzu pramenů a rozhodl se, že touto 

vodou bude léčit nemocné. Klášter pak 

řadu let bojoval o získání potřebných 

povolení ke stavbě lázeňské budovy.

V roce 1818 ale získávají Mariánské 

Lázně takový věhlas, že jsou povýšeny 

na veřejné lázeňské místo (Kurort).

Slavní návštěvníci
V tomto období začínají mladé lázně 

stále více přitahovat významné osob-

nosti  nejen evropské, ale i světové kul-

tury.

Mezi slavné návštěvníky tak například 

patří světoznámý lékař, fi lozof a  huma-

nista, nositel Nobelovy ceny za mír a od-

půrce jaderných zbraní Albert Schweit-

zer, český hudební skladatel Antonín 

Dvořák, operní pěvkyně Ema Destino-

vá, básník J. W. von Goethe, předposled-

ní rakouský císař František Josef I, spi-

sovatel Franz  Kafk a, norský dramatik 

světového věhlasu a zakladatel moder-

ního psychologicko-realistického dra-

matu Henrik Ibsen a celá řada dalších 

osobností.

Zpívající fontána
Hlavní lázeňskou promenádou a vý-

znamnou stavební památkou je pseudo-

barokní litinová kolonáda z roku 1889. 

K pitným kúrám jsou zde přivedeny 

prameny Křížový, Karolinin a Rudolfův. 

Před kolonádou se velké pozornosti tě-

ší zpívající fontána. Nejznámějšími dal-

šími prameny jsou Ferdinandův, Lesní 

a Ambrožův.

Samostatnou kapitolou Mariánských 

Lázní je pak Zpívající fontána, lákadlo 

tisíců turistů našich i zahraničních.

Zpívající Fontána byla vybudována 

v   letech 1982 až 1986 jako součást re-

konstrukce promenádního prostoru 

areálu Maxima Gorkého.

Autorem návrhu fontány je akademic-

ký architekt Pavel Mikšík, architekto-

nickou a technickou spolupráci poskytli 

ing. arch. dr. Otakar Kuea a ing. Pavel 

Janeček.

Autorem první hudební skladby 

„Hudba pro fontánu“ je hudební sklada-

tel Petr Hapka. Následovaly další sklad-

by z díla F. Chopina, W.A. Mozarta, J.S. 

Bacha, Ch. Gounoda, B. Smetany, A. 

Dvořáka a dalších autorů.

Fontána se rozeznívá většinou v kaž-

dou lichou hodinu a skladby se střídají 

v pravidelném sledu. Poprvé se Zpívající 

fontána rozezněla 30. dubna 1986.

Královský golfový klub
Mariánské Lázně se pyšní golfovým 

hřištěm, které je druhé nejstarší v Evro-

pě. Založil jej anglický král Edvard VII. 

v roce 1905.

Nesporným vyvrcholením historie 

klubu je získání práva užívat titul „Krá-

lovský golfový klub“ (Royal Golf Club) 

velkorysým rozhodnutím britské krá-

lovny Alžběty II. v roce 2003 a násled-

nou návštěvou Jeho královské Výsosti 

prince Edwarda, hraběte z Wessexu.

Dalšími místy pro aktivní strávení vol-

ného času je hřiště na minigolf, tenisové 

kurty, bazény, sauny, solária, fi tness-cen-

tra, jezdecká škola, jachting klub a půj-

čovna sportovních potřeb. Také je mož-

né rybařit, jít na lov, lyžovat, věnovat se 

cykloturistice nebo prozkoumat zvlněný 

terén na běžkách. Rekreanti mohou také 

navštívit místní muzeum věnované his-

torii města, městské divadlo, geologický 

park pod otevřeným nebem, památník 

F. Chopina, kino, koncertní sál, umě-

lecké galerie, diskotéky, kasina, zábavné 

pasáže, nebo je možné podniknout po-

znávací výlety za město. Mariánské Láz-

ně nabízejí také zhruba 130 kilometrů 

na šesti cyklotrasách.

Návštěvníci by neměli vynechat mi-

niaturpark Boheminium s miniaturami 

významných staveb České republiky. Je 

zde model zámku Červená Lhota, horu 

Říp a dalších více než 30 modelů.

Výlety do okolí
Komu by nestačily lázně samotné, 

může se vydat do okolí. To nabízí v ro-

zumné blízkosti spousta zajímavostí.

Například největší vodní nádrž v zá-

padních Čechách  - Jesenice umožní 

projížďku na lodičkách, ale i skvělé kou-

pání.

V Lázních Kynžvart lze navštívit zá-

mek s bohatou sbírkou starých mincí, 

medailí, zbraní, porcelánu a dalších sta-

rožitných předmětů.

Klášter premonstrátů v Teplé předsta-

ví zase velmi známou a cennou knihov-

nou.

Za prohlídku ale také určitě stojí his-

torická část nedalekého Chebu se sou-

borem starých domů Špalíček, nebo 

naučná stezka kolem rybníka v Kladské, 

které vede po okraji národní přírodní 

rezervace Kladské rašeliny.

201. sezóna
V Mariánských Lázních právě probí-

há 201. lázeňské sezóna. Tradičně začala 

v květnu a vedení města počítá s tím, že 

současná světová krize jí nijak význam-

ně neohrozí.

Společnost Léčebné lázně Mariánské 

Lázně při zahájení sezóny uvedla, že 

nevidí žádné větší problémy, protože lá-

zeňství není tak postiženo jako ostatní 

obory, jako například hotelnictví nebo 

stravování.
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Mariánské Lázně - město stovky pramenů

Mariánské Lázně, jak je znají tisíce turistů a lázeňských hostů z celého světa. Nabízejí ale mnohem víc. foto:  KÚ

Kombinovaná spot eba a emise CO2 modelu 
Octavia: 4,9–7,7 l/100 km, 130–180  g/km

S námi bude Vaše podnikání 
výhodn jší. P i koupi nového 
vozu Škoda Octavia na splátky 
od ŠkoFINu se totiž výše RPSN 
pohybuje již od 4,55 %. Jednotlivé 
splátky p itom zahrnují povinné 
ru ení a havarijní pojišt ní od 

eské pojiš ovny s garantovanou 
výší po celou dobu  nancování. 
Délku splácení si m žete zvolit 
podle svých možností v rozmezí 
od 12 až do 72 m síc . Navíc 
zdarma získáte ŠkoFIN Asistenta, 
který Vám kdykoli prost ednictvím 
telefonu pom že p i ešení 
p ípadných obtížných situací jak 
v R, tak na cestách v zahrani í. 
Nenechte si ujít tuto mimo ádn  
výhodnou nabídku a navštivte nás 
co nejd íve. T šíme se na Vás.

ZDOKONALÍME I VAŠE PODNIKÁNÍ
NYNÍ S MOŽNOSTÍ ODPO TU DPH NA VŠECHNY OSOBNÍ VOZY

SIMPLY CLEVER

Muzea a výstavy v Karlovarském kraji

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejc  voz  Škoda:

Chodov 357 35
AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská 140
Tel.: 352 666 987
Fax: 352 665 795
e-mail: prodej.chodov@sael.cz
www.sael.cz

Cheb 350 02
AUTO SAEL s.r.o.
Truhlářská 14
Tel.: 354 431 551-2
Fax: 354 438 830
e-mail: prodej.cheb@sael.cz
www.sael.cz

Cheb 350 02
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Pražská 159/50
Tel. : 354 547 830
Fax:  354 547 833
e-mail: skoda.cheb@autoschoner.cz 
www.autoschoner.cz 

Sokolov 356 05
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Křižíkova 1624
Tel.: 352 621 059
Fax: 352 350 920
e-mail: skoda@autoschoner.cz
www.autoschoner.cz

Mariánské Lázně 353 01
Václav Červený – prodej – servis
Hlavní 384
Tel./fax: 354 625 422
e-mail: info@autocerveny.cz
www.autocerveny.cz

Karlovy Vary – Tašovice 360 01
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Česká 225
Tel.: 353 361 710
Fax : 353 361 719 
e-mail: autoschoner.kv@volny.cz
www.autoschoner.cz

KRAJSKÉ MUZEUM KARLOVAR-
SKÉHO KRAJE, p. o.
Muzeum Cheb, nám. Krále Jiřího z 

Poděbrad 493/4

VÝSTAVA
Chebsko ve víru válek 18. - 20. 

století

 

CHEBSKÝ HRAD
Červen
Úterý - Neděle 9-12, 13-18 hodin

Červenec, Srpen 
Pondělí - Neděle 9-12, 13-18 hodin

STATEK MILÍKOV
Milíkov čp. 18, nově otevřen

Ukázka chebské hrázděné lidové 

architektury. 

MUZEUM SOKOLOV
Zámecká 1

VÝSTAVY:
Mgr. Romana Beranová:
Sokolov – Falkenau 1279 - 2009

 

Ing. Rudolf Tyller:
Romantické cesty za mizející kra-

jinou

 

HORNICKÉ MUZEUM KRÁSNO
Cínová 408, tel. 352 688 740

otevřeno: St – Ne 9–12 a 13–17 ho-

din, do 31.10.200

Od května je v provozu dráha s důl-

ní mašinkou – dieselová lokomotiva 

BND 30 se dvěma vozy pro přepra-

vu osob. 

VÝSTAVA
Willi Russ (1888 - 1974) - výstava 

o životě a díle významného krásen-

ského rodáka

MUZEUM HORNÍ SLAVKOV
Pluhova 211, tel. 352 688 130

otevřeno: St – Ne 9–12 a 13–17 

hodin, vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 

15,- Kč

VÝSTAVY
Ing. Rudolf Tomíček: 
GEOPARK

Štola č. 1 Jáchymov
Tato štola byla ražena v rámci roz-

sáhlých průzkumných prací bývalý-

mi Jáchymovskými doly.

KRAJSKÉ MUZEUM KARLOVAR-
SKÉHO KRAJE, p. o.
Muzeum Karlovy Vary, Pod Jele-

ním skokem 30,

Nová louka 23, Karlovy Vary tel. 353 

226 252-3

Otevřeno út – ne 9–12, 13–17 hodin

STÁLÁ EXPOZICE
Historie regionu a města Karlovy 

Vary, příroda Karlovarska – charak-

teristická fl óra a fauna

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, Karlovy Vary 

VÝSTAVA
Karlovarské katastrofy a neštěstí
Otevřeno 24. 5.–28. 6. st – ne 9–12, 

13–17 hodin

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOV-
NA JÁCHYMOV
Nám. Republiky 37, 

STÁLÁ EXPOZICE
Dějiny města, geologie a minera-

logie Krušných hor, archeologické 

nálezy z Královské mincovny, rudné 

hornictví 16. století.

MUZEUM NEJDEK
Nám. Karla IV. 238,

 

Stálá expozice
Dějiny města, národopisné sbírky z 

Nejdecka a Krušnohoří – sbírky li-

dového umění, keramiky, výrobků z 

cínu, podmaleb na skle, malovaného 

nábytku.

 

VÝSTAVY
Nevážné Karlovy Vary
Výstava obrazů Pavla Hynka je 

uspořádána k jeho nedožitým 60. 

narozeninám.

Vernisáž 25. 6. 2009 

 

MUZEUM HORNÍ BLATNÁ
Bezručova 127, Otevřeno lichý tý-

den st – pá 9.30 – 15 hodin

 sudý týden st – pá 14–18, so, ne 

9–12, 14–17 hodin,Stálá expozice

Dějiny těžby a zpracování cínové 

rudy v západním Krušnohoří. 

MUZEUM ŽLUTICE
Velké nám. 1

Otevřeno květen - září st – ne 9–12, 

13–17 hodin, vstupné dospělí 20 Kč, 

děti 10 Kč.

 

STÁLÁ EXPOZICE
Dějiny města a okolí,dokumentova-

né archeologickými nálezy, listina-

mi a renesančním Žlutickým kan-

cionálem. 
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Společnost Lincoln CZ otevřela 

v Chodově na Sokolovsku nové logis-

tické a montážní centrum. Postupně 

se tam přestěhuje část provozu němec-

ké mateřské fi rmy. V budoucnu tam 

najde práci přibližně dalších 100 lidí.

„Nová hala bude obsluhovat zákaz-

nické portfolio v Evropě a zároveň 

bude přijímat  materiály od dodava-

telů z  celé Evropy,“ řekl při slavnost-

ním otevření haly prokurista Lincolnu 

Martin Zvěřina.

Náklady na výstavbu centra se pohy-

bovaly kolem 80 miliónů korun, při-

čemž stavební část byla zhruba 76 mi-

lionů a vybavení dalších devět milio-

nů.

 „Předpokládáme, že v horizontu 

dvou tří let tady vytvoříme místa při-

bližně pro 100 lidí,“ řekl prokurista 

s tím, že i Lincoln se potýká s důsled-

ky světové krize a nové pracovní pří-

ležitosti nabídne poté, až začne krize 

odeznívat.

Ve společnosti nyní pracuje 240 lidí. 

To je o 40 méně, než před půl rokem, 

kdy fi rma najela na úsporná opatření 

a  musela propouštět.

Skupina Lincoln je největším výrob-

cem centrálních mazacích systémů na 

světě a je dodavatelem komponen-

tů prakticky do všech průmyslových 

oborů. Mezi nejvýznamnější zákaz-

níky patří zejména strojírenské fi rmy 

vyrábějící stroje a zařízení pro těžký 

průmysl jako těžba a zpracování ne-

rostných surovin, stavebnictví, ale též 

pro energetiku, především pro větrné 

elektrárny.

V Chodově fi rma působí více než 

čtrnáct let. Lincoln CZ je dceřinou  

společnost fi rmy LINCOLN Gm-

bH z německého Walldorfu a členem 

nadnárodního koncernu Lincoln In-

dustrial Corporation se sídlem v St. 

Louis v USA.
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Chodovský Lincoln se bude rozšiřovat
Firma kraje

V novém logistickém a montážním centru najde práci až sto lidí. Lin-
coln totiž do Karlovarského kraje přestěhuje část výroby ze své ma-
teřské fi rmy v Německu. Celkový počet pracovníků této fi rmy se tak 
začne blížit čtyřem stovkám, což Lincoln řadí mezi významné fi rmy 
regionu.

Mezi světovou elitu mladých fyziků se 

probojovali studenti chebského gymná-

zia. Vítězství v celorepublikovém kole 

fyzikální olympiády jim otevřelo cestu 

na Mezinárodní turnaj mladých chemi-

ků v Číně. Soutěže International Young 

Physicists‘ Tournament, jejíž 22. ročník  

se bude konat od 21. července v čínském 

městě Tianjin se účastní pětičlenné týmy 

studentů středních škol z celého světa. 

Letos mezi nimi bude i tým chebských 

studentů.

Postup do mezinárodní soutěže si 

chebští studenti vydobyli na republiko-

vém fi nále fyzikální olympiády, kdy po-

razili soupeře z Opavy a Prahy. Vítěz-

ství je o  to překvapivější, že se jí chebské 

gymnázium zúčastnilo poprvé. A hned 

jeho studenti stanuli na první příčce.

Aby se studenti do mezinárodní soutě-

že, museli v republikovém fi nále vyřešit 

127 fyzikálních problémů. Záludnost 

zadání je v tom, že není jednoznačné ře-

šení, a tak musí studenti uplatnit všechny 

své znalosti a případně využít i pomoci 

konzultantů, mnohdy z vysokých škol. 

Ve fi nále pak své závěry musí obhajovat 

před oponenty, a to navíc v angličtině. 

„Od soutěžících to vyžaduje ve velké 

většině také experimentální zpracování 

a potvrzení teoretických výpočtů či zá-

věrů,“ řekl ředitel chebského gymnázia 

Jaroslav Kočvara. Studenti od gymnázia 

dostanou plnou podporu pro přípravu 

na soutěž, a to včetně individuálního stu-

dijního plánu.

„Myslím, že je to úžasný úspěch a stu-

dentům blahopřeji. Je vidět, že v našem 

kraji, který na tom byl vždy vzdělanostně 

špatně, je řada studentů, kteří patří me-

zi špičku. Dokazuje to kvalitu krajského 

školství, které se mnohdy musí vypořá-

dávat s problémy. Jen bych si přál, aby se 

studenti do našeho kraje také po studiu 

vrátili,“ řekl radní pro oblast školství 

Vratislav Emler.

Radní Karlovarského kraje se rozhodli 

mladé studenty podpořit tím, že jim při-

spějí na cestu do Číny. „Už jenom to, že 

se na takové prestižní akci objeví studen-

ti z našeho kraje, je ta nejlepší propagace 

jakou si náš region může přát,“ dodal 

hejtman Josef Novotný.

Studenti z chebského gymnázia pojedou
na světovou fyzikální olympiádu do Číny

Příměstské tábory, jednodenní 

výlety, dobrodružné výpravy a řadu 

dalších aktivit připravují na letní  

prázdniny domy dětí a mládeže snad 

ve všech větších městech.

Rodiče, kteří chtějí své děti umístit 

alespoň na několik dní v těchto zaří-

zeních, musí počítat s tím, že právě 

teď je nejvyšší čas si zařídit rezervaci 

či domluvit pobyt.

Například DDM Sova pořádá v let-

ních měsících řadu táborů, ale přes-

tože že většina jich je už obsazena, 

je možné přihlásit se na některé vy-

brané tábory, kde  zbyla volná mís-

ta nebo se někdo odhlásil. V tomto 

případě je nejlepší obrátit se přímo 

na DDM Sova na telefonní číslo 354 

4321 77 - 8 nebo vyhledat další in-

formace na www.ddmcheb.cz.

Dům dětí a mládeže Sova v měsí-

cích červenci a srpnu nabídne pro-

story zahrady a SMP vždy v sobotu 

a neděli od 14,00 do 19,00 hodin. V 

Sokolově nabídne tamní DDM  prak-

ticky přes celé prázdniny řadu pří-

městských letních táborů. Ty budou 

tématicky zaměřeny například na 

keramiku, ruční práce a chov zvířat. 

Chybět nebude ani dvoudenní akce 

pro dívky, které si chtějí vyzkoušet, 

jaké to je být roztleskávačkou.

Bližší informace o letní činnosti 

sokolovského DDM jsou na www. 

ddmsokolov.cz nebo na tel.čísle: 352 

623 368.

Chodovský dům dětí a mládeže 

připravuje tradiční tábory jak v tu-

zemsku, které budou  tentokrát poja-

ty  jako Cesta do pravěku a Pirátská 

výprava, tak pobyt v Chorvatsku. 

„Rovněž se uskuteční konverzační 

tábor v Německu. Příměstský tábor 

ale nechystáme,“ doplnila ředitelka 

chodovského DDM Renáta Dočka-

lová.

Více informací se zájemci dozví na 

www.ddmchodov.wz.cz nebo na tel. 

čísle: 352 352 280   

Nabídka DDM
bude letos tenčí

IZS: Jak vlastně pracuje operační řízení
I dnes si rozebereme další část záchra-

nářské problematiky a to konkrétně úsek 

integrovaného záchranného systému 

a  operačního řízení Hasičského záchran-

ného sboru Karlovarského kraje a také si 

povíme něco o územních odborech a sta-

nicích HZS.

Dále budeme ve spolupráci s Asociací 

„Záchranný kruh“ hovořit o akci „Den 

záchranářů 2009“, která se bude konat 

27. června 2009. Úsek Integrovaného zá-

chranného systému a operačního řízení 

vede jeho náměstek. Tento úsek se skládá 

z odboru Integrovaného záchranného sys-

tému a služeb a odboru operačního řízení, 

komunikačních a informačních systémů.

Odbor IZS a služeb odpovídá za ře-

šení problematiky IZS kraje, koordina-

ci záchranných prací a spolupráci složek 

IZS, tedy řízení složitých zásahů jako jsou 

např. rozsáhlé požáry, velké dopravní ne-

hody, havárie v podnicích, za usměrňo-

vání, koordinaci a kontrolu činnosti jed-

notek požární ochrany a to jak profesio-

nálních, tak dobrovolných, za organiza-

ci a výkon služby v jednotkách HZS kra-

je a odbornou přípravu v této oblasti. Ří-

dí výkon služby na stanicích HZS Karlo-

varského kraje a to stanicích Karlovy Vary 

a Toužim. Odbor operačního řízení, ko-

munikačních a informačních systémů od-

povídá za plnění úkolů operačního říze-

ní jednotek PO, tedy za činnosti operač-

ního a informačního střediska, za výstav-

bu a provoz informačních a komunikač-

ních sítí, zřízení a   zabezpečení systému 

varování s použitím sítě sirén v jednotli-

vých obcích kraje a za krizovou komuni-

kaci pomocí např. mobilních telefonů, vy-

sílaček, pagerů apod.

Protože HZS Karlovarského kraje půso-

bí v celém kraji, zřídil také územní odbory 

v Chebu a Sokolově. V Karlových Varech 

úlohu územního odboru plní odbor IZS a 

služeb. V čele územního odboru je ředitel 

územního odboru. Územní odbor je zří-

zen pro zabezpečení výkonu státní správy 

na úseku požární ochrany, IZS, ochrany 

obyvatelstva a k plnění stanovených úkolů 

na úseku krizového řízení. Je pro občana 

kontaktním místem v jednotlivých býva-

lých okresních městech.

Aby byl zajištěn dojezdový čas 15 až 20 

minut na kterékoliv místo v kraji, jsou 

umístěné jednotky požární ochrany v jed-

notlivých obcích (jednotky sboru dobro-

volných hasičů obce) a také HZS Karlo-

varského kraje má své jednotky požární 

ochrany a to na stanicích v Karlových Va-

rech, Toužimi, Kraslicích, Sokolově, Che-

bu, Aši a Mariánských Lázních (viz obrá-

zek). V Sokolově jsou stanice dvě, kdy jed-

na je určena především pro podnik Hexi-

on Specialty Chemicals a.s. (bývalé Che-

mické závody) a druhá je „běžná“ stani-

ce. V čele každé stanice je velitel stanice.  

Zdeněk Koco, 
HZS Karlovarského kraje

Přehrada Skalka se konečně dočká. 

V červnu na ní začaly první testy, kte-

ré mají ověřit možnosti likvidace ne-

bezpečných sinic s pomocí chemických 

a   biologických preparátů. Jde o jeden 

z  výsledků společného projektu Karlo-

varského kraje Povodí Ohře a Vodohos-

podářského úřadu v bavorském Hofu.

V České republice jde o ojedinělý 

pokus. I když se na některých vodních 

plochách už některé metody zkoušely, v 

Karlovarském kraji například na Novo-

rolském rybníku, přehrada Skalka je jiný 

případ. Je velká a hluboká. Proto projekt 

chce různé metody likvidace nejprve 

vyzkoušet v malém. „Použijeme klece, 

které budou odděleny od vody v přehra-

dě, ve kterých se budou aplikovat růz-

né látky. Ještě předtím budou odebrány 

vzorky vody pro pozdější srovnání účin-

nosti,“ uvedl generální ředitel Povodí 

Ohře Jiří Nedoma. 

„Skalka je významnou rekreační oblas-

tí na Chebsku, ale opakované přemno-

žení sinic její využití pro rekreaci značně 

omezuje. Pokud bychom našli cestu, jak 

tento stav změnit a našli i zdroje na fi -

nancování, byl by to pro Cheb i celý kraj 

velký přínos. Výsledky testů by se daly 

určitě využít i při podobných zásazích 

jinde,“ dodal radní pro oblost životního 

prostředí Jaroslav Bradáč. Pokusy měly 

začít už v první polovině května, ale byly 

odloženy, protože se sinice ve Skalce ja-

ko naschvál letos začaly množit později. 

Testy na Skalce ale nejsou jediným 

výsledkem spolupráce české a německé 

strany. V Německu, odkud přitéká voda 

do Skalky, odborníci zmapují možné 

zdroje živin, chemikálií, které podporu-

jí růst sinic. Prozkoumají se zdroje jak 

pevné, jako jsou čistírny vod a podobně, 

tak i plošné, například zemědělské plo-

chy, z nichž se mohou do vody dostávat 

například hnojiva.

Výsledky testování i celého projektu 

by měly být známy na podzim.

KÚ

Na Skalce začnou  likvidovat sinice 

Kraj má europoslance

Předseda ČSSD v Karlovarském 

kraji, pětačtyřicetiletý biolog a pod-

nikatel Pavel Poc z Valů u Marián-

ských Lázní se stal historicky prvním 

poslancem Evropského parlamentu 

z Karlovarského kraje. Vynesly ho 

tam červnové volby do EP, kdy Poc 

kandidoval na volitelném čtvrtém 

místě za sociální demokracii.

Celkově v Karlovarské kraji vyhrá-

la volby ODS se ziskem 27,49% před 

ČSSD s 25,13 procenty. Jako třetí 

skončili komunisté s 16,5 %, za nimi 

pak Suverenita  Jany Bobošíkové s 

5,12 %. Křesťanské demokraty volilo 

3,16% obyvatel kraje. Volební účastí 

21,75% se Karlovarský kraj zařadil 

na poslední místo v republice.

Slavnostní otevření nové logistické a montážní haly v Chodově.  foto:  archiv společnosti Lincoln

Úspěšní mladí fyzici u hejtmana. foto:  KÚ
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Program krajské knihovny na červen 2009

A-klub Dvory:
4., 11., 18., 25. 6. Herní klub –  

Pro zájemce o hraní strategických, 

logických a společenských

od 15:00  deskových  her. Chytrá 

zábava pro každého od 15 let, horní 

věková hranice není omezena. Dětské 

verze her jsou k dispozici v dětském 

oddělení.

Kavárna Dvory:
2. 6. – 30.6.2009
„Ludvík Erdmann fotografi e “ au-

torská výstava, vernisáž výstavy 2. 6. 

2009 v 16:30

4. 6. – 30. 6. 2009
„Čtvero ročních období“ výstava fo-

tografi í Michaely Němcová, vernisáž 

výstavy 4. 6. 2009 v 10:00

Dětské oddělení Dvory:
8. 6. 2009   15:00
EVROPSKÝ DEN – POLSKO

Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů 

dané země, výtvarná dílna, tradice, 

kultura, soutěže. 

11. 6. 2009   15:00
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte si s 

námi knihovnickou obdobu populár-

ních televizních soutěží – RISKUJ!

22. 6. 2009   15:00
EVROPSKÝ DEN – ČESKO

Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů 

dané země, výtvarná dílna, tradice, 

kultura, soutěže. 

Studijní oddělení Lidická pro děti:
3., 10., 17. 6. 2009   14:00  
VÝTVARNÁ DÍLNA V KNIHOVNĚ 

pro děti

19. 6. – 30. 9. 2009     
Soutěž pro děti „Obraz do knihovny“ 

Výtvarná soutěž pro děti na volné 

téma – technika „malba na plátně“, 

(vernisáž obrazů proběhne v říjno-

vém  Týdnu knihoven, vyhlášení ví-

tězů prosinec 2009. Nejlepší obrazy 

ozdobí interiér pobočky)

Studijní oddělení Lidická

4., 18. 6. 2009  10:00
Literární klub pro seniory 

Britský fi lmový klub:

16. 6. 2009 16:30
BRAZIL/Brazil

Komedie/drama/psychologický 

VB 1985, Režie: Terry Giliam  Hrají: 

Jonathan Pryce, Bob Hoskins, Robert 

De Niro, v anglickém znění s anglic-

kými titulky

Reading group:
30. 6. 2009   17:30 
Reading group, čtení z anglického 

originálu knihy Th e Enchantress of 

Florence

Změna programu vyhrazena!

Knihovna rozšiřuje pro své registro-

vané uživatele informace online: pří-

stupy do licencovaných zdrojů

podrobné informace na http://www.

knihovna.kvary.cz/cs/elektronicka-

knihovna/online-databaze/ 

Pro veřejnost

Výstavy

Pro děti 

Pro seniory

Pro zájemce o angličtinu

KONTAKTY NA KRAJSKÝ ÚŘAD

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Úřední hodiny: Po, St 800–1700

Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400

(po předchozí domluvě)
E-podatelna:

epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Telefon: 353 502 111, 353 502 112

fax: 353 331 509 (podatelna)

ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

tel.: 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz

Zástupce ředitele Krajského úřadu,
vedoucí odboru stavební úřad

Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125

lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru správních agend a 
krajský živnostenský úřad

Ing. Daniel Matějíček, tel: 353 502 469,
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel.: 353 502 141

lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru
kancelář ředitele úřadu

Ing. Marie Tomsová
tel.: 353 502 313

marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda

tel.: 353 502 190
bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kontroly
Mgr. Jaromír Kruták

tel.: 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz

vedoucí ekonomického odboru
Ing. Dagmar Divišová

tel.: 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru legislativního 
a právního 

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřený
zastupováním vedoucího odboru

tel.: 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru správa majetku
Bc. Miroslav Očenášek, pověřený
zastupováním vedoucího odboru

tel.: 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru investic
a grantových schémat

Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432

radek.havlan@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Mgr. Vladimír Malý
tel.: 353502461

vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil

tel.: 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru životního 
prostředía zemědělství

Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220

eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy

Mgr. Monika Šperglová, pověřená
zastupováním vedoucího odboru

tel: 353 502 443
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu

Jan Prudík
tel.: 353 502 230

jan.prudik@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková

tel.: 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
tel.: 353 502 420

joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Ing. Jozef Leško, zástupce vedoucího

tel. 353 502 250
jozef.lesko@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363

ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení interního auditu
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená 

zastupováním vedoucího oddělení
tel.: 353 502 460

drahomira.stefanovicova@
kr-karlovarsky.cz

Zapíše se lázeňský trojúhelník mezi 
památky světového seznamu UNESCO?

To, že lázeňský trojúhelník mezi 

městy Karlovy Vary, Mariánské Láz-

ně a Františkovy Lázně patří mezi 

nejkrásnější místa v České repubice, 

ví jak místní, tak i tisíce turistů a lá-

zeňských hostů, kteří sem každoročně 

směřují. Nyní se bude rozhodnovat o 

tom, jestli jeho krása, přírodní bohat-

ství a hlavně péče o jeho zachování 

jsou takové, že si zaslouží povýšení na 

prestižní seznam světového kulturní-

ho a přírodního dědictví UNESCO. 

„Myslím, že by si to náš lázeňský 

trojúhelník zasloužil a budeme dělat 

všechno pro to, abychom uspěli. Bu-

de to ale ještě dlouhá cesta. Narozdíl 

od jednotlivých památek, u kterých je 

jasné, co vlastně chceme chránit pro 

budoucnost, je území lázeňského troj-

úhelníku rozlehlé a pestré. Zahrnuje 

přeci jak lázeňská centra měst a pří-

rodu bohatou na léčivé prameny, tak i 

města, kde probíhá běžný život, kde se 

nachází i průmysl a podobně. 

Skloubit ochranu toho cenného a 

neomezovat přitom rozvoj ostatních 

oblastí bude velmi komplikované,“ 

míní hejtman Karlovarského kaje Jo-

sef Novotný.

První krok k tomu, aby trojúhelník 

tří slavných lázeňských měst našeho 

kraje stal památkou UNESCO, již byl 

vykonán. Už v listopadu 2006 schválil 

ministr kultury ČR tzv. Indikativní 

seznam lokalit. Z něho bude pak Čes-

ká republika předkládat své návrhy na 

zápis na seznam UNESCO. V násle-

dujících deseti letech. Lázeňský trojú-

helník je mezi těmito památkami.

Podle tajemníka UNESCO na mi-

nisterstvu kultury Michala Beneše 

západočeská lázeňská města na se-

znam UNESCO rozhodně patří, a 

to právě kvůli jejich mimořádným 

urbanistickým a architektonickým 

hodnotám. „Pokud ale dodržují zá-

kon o památkové péči a dbají přitom 

na uchování kulturní hodnoty daných 

objektů,“ dodal tajemník. Podle něho 

jde ale zatím o návrh. Než by mohl být 

schválen, uplyne řada let. Do té doby 

se musí zpracovat nominační doku-

mentace.

Právě na úskalí střetu ochrany pa-

mátek s rozvojem měst upozornil při 

své nedávné návštěvě Karlovarského 

kraje i dnes už bývalý ministr kutury 

Václav Jehlička. Jak řekl, aby se měs-

ta na seznam mohla vůbec dostat, je 

nutné změnit dosavadní přístup a da-

leko více spolupracovat při stavebních 

úpravách s památkáři. „Pokud zde 

dochází k necitlivým zásahům, tak se 

s tou myšlenkou mohou rozloučit,“ 

konstatoval ministr. Narážel tím na-

příklad na stavbu garážové centra ve 

středu Karlových Varů. 

„Chceme se sejít s představiteli všech 

tří měst a vyjasnit si, co všechno bu-

deme muset do budoucna udělat pro 

to, abychom s naším návrhem uspěli. 

Bez vzájemné spolupráce a podpory 

by šance na zápis na seznam památek 

UNESCO byl nereálný. Budeme to 

mít o to těžší, že se jedná o tři města,“ 

dodala  radní pro kulturu a cestovní 

ruch Eva Valjentová.

Krajský úřad Karlovarského kraje 

připravil i na letošní prázdniny tra-

diční soutěž O hejtmanský mobil. Ta 

odstartovala už 1. června.

„Vyhlašujeme ji už osmým rokem 

a stále je o ni velký zájem. Soutěž má 

dvě části: internetovou a výtvarnou či 

fotografi ckou a je určena dětem od 6 

do 15 let,“ upřesnila pravidla mluvčí 

krajského úřadu Andrea Bocková.

Úkolem dětí je zodpovědět 10 otá-

zek z internetových stránek Karlovar-

ského kraje a namalovat obrázek nebo 

pořídit fotografi i na téma  „Příroda 

Karlovarského kraje“.

„Cílem soutěže je seznámit děti s 

krajským internetovým portálem a 

rozvíjet jejich výtvarné a fotografi cké 

dovednosti,“ popsala mluvčí.

Soutěž trvá od 1. června do 31. srp-

na 2009.  Hodnocení se uskuteční v 

září. Nejpozději počátkem října po-

zveme vítěze v obou kategoriích na 

slavnostní tiskovou konferenci, při 

které hejtman Josef Novotný osobně 

předá mobily a další ceny,“ doplnila 

mluvčí. Soutěžní podmínky  jsou od 

1. června zveřejněny na krajských in-

ternetových stránkách www.kr-karlo-

varsky.cz.

Soutěžte  o hejtmanský mobil

Statek Milíkov - skrytý a znovu objevený
 skvost chebské lidové architektury

Novinkou v nabídce turistických 

cílů Karlovarského kraje je od květ-

na statek Milíkov na Chebsku. Statek 

který je chráněnou kulturní památ-

kou loňském roce koupil Karlovar-

ský kraj i s mobiliářem za 5 milionů 

korun. Do správy ho dostalo Krajské 

muzeum Karlovarského kraje, které 

ho nyní zpřístupnilo veřejnosti.

Statek, který je klasickou ukázkou 

lidové architektury Chebska,pochá-

zí z konce 18 století. Jde o tradiční 

čtvercový dvůr s obytným stavením, 

stodolou, chlévem, kůlnou a výmin-

kem. Co je na něm cenné, je hlavně 

to že zůstal unikátně zachovalý. Díky 

citlivému přístupu bývalýchmajitelů 

se za posledních150 let podoba stat-

ku nezměnila žádnou modernizací.

Milíkovský statek nadete kousek od 

kostela svatého Šimona a Judy. „Sta-

tek sloužil k trvalému bydlení, jako 

zemědělská usedlost a k chalupaření. 

A to až do roku 2008. Všechny tyto 

stopy jsou tu patrné, a tak se i sna-

žíme objekt představit veřejnosti. 

Typických chebských statků, které se 

zachovaly netknuté, už příliš mnoho 

není,“ řekla etnografk a Krajského 

muzea v Chebu Iva Votroubková.

První zmínka o majiteli usedlosti je 

z 25. ledna 1852 v pozemkové knize. 

K tomuto datu je jako majitel uveden 

Franz Josef Gütter, který statek vlast-

nil do roku 1885.

Po 2. sv. válce válce byl na základě 

přídělových listů  statek spolu s po-

zemky přidělen Jaroslavu Hovorkovi, 

který přišel do Milíkova spolu s man-

želkou ze severomoravské Mohelnice. 

Začátkem 70. let statek koupili Josef 

a Marie Benkovi, kteří statek udržo-

vali v dobrém stavu, prováděli citli-

vé renovační práce a shromažďovali 

stylový nábytek a vnitřní vybavení v 

tradičním chebském „egerlandském“ 

stylu. Posledními majiteli usedlosti 

byli manželé Ševčenkovi, kteří statek 

prodali v roce 2008.

Muzeum chce ve statku ukazovat 

jak původní chebskou lidovou archi-

tekturu a styl života na vsi Chebska, 

tak i lidové zvyky a tradiční řemesla. 

K tomu má statek všechny předpo-

klady. Zachovaný je totiž i interiér 

včetně starého selského malovaného 

nábytku. Statek v Milíkově bude ote-

vřen až do září o víkendech a svátcích 

od 10 do 17 hodin.

Spoléhat se jen na slávu vyplývající 

ze statutu světového kulturního dě-

dictví nelze. Vyprchá totiž už za pár 

let. Přesvědčit se o tom mohli napří-

klad v Kroměříži.

„Pro nás UNESCO znamenalo jed-

noznačně přínos. Hlavně co se týká 

okamžitého zvýšení počtu návštěvní-

ků města,“ říká Miloš Malý, starosta 

města Kroměříž (ČSSD). První čtyři 

roky tak město prosperovalo doslova 

z davů turistů, kteří zaplavili zdejší 

zámek a zahrady.

„Jenže časem se ale ukázalo, že jen 

UNESCO nestačí. Kromě zahrad se 

zámkem totiž nemáme co nabídnout. 

Lidé přijeli, prohlédli si to nejcenněj-

ší, co máme, a zase odjeli,“ poukazuje 

starosta Kroměříže. Brzy se tak obje-

vila největší slabina města. Mělo pa-

mátku světového významu, ale nedo-

kázalo nabídnout svým návštěvníkům 

nic dalšího.

„Udržet je zde déle, než jeden den je 

v podstatě nemožné. Chybí tady totiž 

místa pro volnočasové aktivity, kva-

litní ubytování i další zajímavosti,“ 

přiznává Malý s tím, že po vystřízli-

vění z prvotní eufórie nezbylo městu 

a tamním podnikatelům nic jiného, 

než spojit síly a co nejrychleji hledat 

řešení.

V současné době proto Kroměříž 

připravuje například přístupnění dal-

ších památek ve městě počínaje kos-

tely a konče méně tradičními objekty. 

Ve spolupráci s hoteliéry pak jedná o 

zvýšení kapacity lůžek i zlepšení jejich 

standardu a hledá i nové aktivity.

„Už máme třeba vytipovanou lo-

kalitu pro výstavbu golfového hřiště, 

řešíme tenisový areál a hledáme i dal-

ší možnosti. UNESCO je sice to, co k 

nám přivedlo turisty z celého světa. 

Ale dnes už víme, že o to je tady nějak 

udržet se musíme postarat sami.“

Zařazení do světového kulturního dědictví UNESCO by do lázeňského trojúhelníku mohlo přivést další turisty. foto:  pod

Statek v Milíkově se proměnil v muzeum. foto:  pod

Jen značka UNESCO nestačí
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Hejtman se seznámil s krásami i starostmi Žluticka

Hejtman Josef Novotný, který se chce 

postupně seznámit se všemi obcemi kra-

je, zavítal v květnu na Žluticko. Jako bý-

valého ředitele střední školy ho samo-

zřejmě zajímalo i školství. Navštívil pro-

to nejprve Střední lesnickou školu ve 

Žluticích. Ta má v současnosti 160 žáků 

v maturitních i učebních oborech, při-

tom polovina studentů pochází z okol-

ních regionů. 

S ředitelem Josefem Svobodou se 

shodli na tom, že nově zavedený sys-

tém přijímacího řízení, kdy si studenti 

mohou podat přihlášky na tři školy, ne-

ní dobrý.

„Nejistota ředitelů škol v tomto obdo-

bí trvá, do poslední chvíle nevědí, kolik 

dětí nastoupí. Navíc skutečnost, že si žá-

ci mohou podat tři přihlášky, celé řízení 

prodraží,“ uvedl hejtman.

Protože škola vychovává budoucí les-

níky, i praktické maturitní zkoušky pro-

bíhají v lese. A tak hejtman po trochu 

krkolomné cestě do školních lesů popřál 

hodně úspěchů přímo nervóznim matu-

rantům. Kolik se jich nakonec v lesnic-

tví uplatní, ale bude záležet i na celostát-

ní politice. „Kdyby se lesy pěstovaly tak, 

jak je třeba, uplatnění by našli všichni,“ 

poznamenal předseda maturitní komise 

Václav Vlček ze SLŠ Písek.

Další hejtmanovou zastávkou se sta-

la centrální výtopna na biomasu ve Žlu-

ticích, která spaluje výhradně slámu a 

dřevní štěpky. V rámci České republiky 

jde o jediné zařízení svého druhu, kte-

ré spoléhá pouze na biopalivo. Výtop-

na o celkovém výkonu 7, 9 MW slouží 

většině obyvatel města, ale i škole, škol-

ce, policejní stanici nebo farnímu úřa-

du. „Spálíme 5000 tun materiálu za rok, 

spaliny se dále čistí a popel odvážíme na 

pole,“ vysvětlila ředitelka Pavlína Volá-

ková. Díky tomu mohou Žlutice „ušet-

řený oxid uhličitý“ prodávat v rámci 

mezinárodní smlouvy s Nizozemskem. 

Ekologická kotelna tak nejen šetří život-

ní prostředí, ale přináší i příjmy.

Na zámku v Chyši se hejtman setkal se 

starosty obcí Žluticka. Ti s ním diskuto-

vali především o daňovém znevýhodně-

ní malých obcí, o využívání nezaměst-

naných na veřejně prospěšné práce ne-

bo o rekonstrukcích památek. 

Jak z diskuze vyplynulo, zvláštnos-

tí Žluticka je jeho relativní odlouče-

nost od kraje. Na to by se mělo přihléd-

nout například při rozdělování příspěv-

ků z krajského rozpočtu, navrhoval na-

příklad starosta Žlutic Jaroslav Vojta. Ve 

Verušičkách se zase potýkají s devastací 

silnic armádními vozidly projíždějícími 

do doupovského vojenského prostoru. 

Ve Štědré zase čekají, až italští vlastníci 

zahájí rekonstrukci zámku, který řadu 

let chátrá, a potřebné opravy zatím ne-

byly provedeny.

Mluvilo se ale i o celostátních téma-

tech, které by se kraje mohly dotknout. 

Vojenský újezd Hradiště je totiž jedním 

z míst, kde by stát mohl vybudovat úlo-

žiště jaderného odpadu.

„V tomto ohledu se názory starostů 

různí, někteří z nich nejsou proti, ovšem 

pouze v případě, že by to obcím přineslo 

fi nanční efekt. Kraj zatím ofi ciální infor-

maci nedostal, ale uvědomujeme si, že je 

nutné v tomto směru promyslet všechny 

okolnosti a především o věci komuniko-

vat s obyvateli,“ dodal hejtman. 

V závěru své cesty hejtman navštívil 

biostatek ve Valči, kde se zabývají pro-

dukcí jehněčího, zpracováním vlny, eko-

logickým pěstováním ovoce a zeleni-

ny nebo prodejem medu. Majitel statku 

Vojtěch Veselý hejtmanovi ukázal také 

provoz ve vysokokmenném sadu nebo 

nově budovanou pec na chleba. “Jsem 

mile překvapen, že tak mladí lidé mají 

zájem opustit rušné město a hospodařit 

na venkově v souladu s přírodou a eko-

logickými principy, uzavřel hejtman.

Hejtman Josef Novotný s ředitelkou žlutické teplárny na biomasu Pavlí-
nou Volákovou při prohlídce unikátní žlutické teplárny.            foto:  KÚ 
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Novou střechu dostává v těchto 

dnech zimní stadion v Sokolově. Její 

instalace je jednou z největších inves-

tičních akcí v novodobé historii měs-

ta.

Práce na demontáži původního za-

střešení začaly letos v dubnu a v Kar-

lovarském kraji se jednalo o zcela uni-

kátní způsob jejího odstranění.

„Unikátní je to v tom, že v České 

republice se podobné stadiony takto 

nedemontují. V Karlovarském kraji 

je to první takováto demontáž,“ řekl 

hlavní stavbyvedoucí Václav Hroch. 

Konstrukce vážila 80 tun a na délku 

měla 50 metrů. Rozpětí bylo ještě o 

deset metrů větší.

Ocelovou konstrukci bylo podle 

Hrocha nutné ze statických důvodů 

rozdělit na několik menších dílů tak, 

aby ji bylo vůbec možné sundat. „Ja-

ko celek by to nešlo, bylo by to fi nanč-

ně velmi náročné,“ poznamenal stav-

byvedoucí.

Jeřáby v těchto dnech umístily na 

stadion nové základy celé střechy. 

Konstrukce je z dřevěných lepených 

vazníků. 

„Ty se používají na stadionech a na 

velkých halách v celé Evropě. Mají ne-

omezenou životnosti,“ vysvětlil výběr 

materiálu Hroch.

Stavba má skončit v květnu příštího 

roku. „Bude tady i nová vzduchotech-

nika s vytápěním, elektroinstalace 

a všechny doplňující provozy,“ řekl 

stavbyvedoucí.

Podle místostarosty Sokolova Jaro-

míra Dvořáka budou celkové náklady 

na opravu střechy a další práce zhruba 

150 milionů korun. „Dotace z Evrop-

ské unie jsou necelých 130 milionů 

korun, zbytek jsou náklady města,“ 

uvedl Dvořák.

Sokolovský stadion
dostává novou střechu

Sokolovský zimní stadion bude po rekonstrukci modernější.                foto: pod

Březová na Sokolovsku se stala le-

tošní Vesnicí roku Karlovarského kra-

je. Vybrala ji komise, složená ze staros-

tů obcí, které uspěly v minulých roční-

cích, odborníci z ministerstev a Svazu 

měst a obcí i Spolku za obnovu venko-

va a dalších. 

Do krajského kola se přihlásilo cel-

kem 20 obcí z Karlovarského kraje, nej-

více bylo zastoupeno Chebsko, z kterého 

se přihlásilo 10 obcí, Sokolovsko a Kar-

lovarsko zastupovalo vždy 5 obcí. Pod-

kladem pro hodnocení soutěžících ob-

cí byl obsah materiálů doložených jako 

součást přihlášky do soutěže a dále pre-

zentace obcí jejich zástupci při návštěvě 

krajské hodnotitelské komise. Součástí 

hodnocení byly prohlídky obcí.

„Jsme sice podle názvu město, ale ve 

skutečnosti se u nás žije spíš jako na ves-

nici. Myslím, že komisi přesvědčily ak-

tivity spolků a patriotů z našich osad 

Rudolec, Kostelní Bříza nebo Kameni-

ce. Hlavně jejich je zásluha, že jsme le-

tos tento titul získali,“ řekl starosta Bře-

zové Miroslav Bouda.

Vítěz krajského kola postupuje do ce-

lostátního kola. Celostátní komise na-

vštíví a vyhodnotí vítězné obce krajské-

ho kola a vítěznou obec ocení titulem 

Vesnice roku 2009 a udělí 2. a 3. mís-

to v soutěži, popř. mimořádná ocenění 

(např. za vzorné vedení kroniky). Vítěz-

ná vesnice celostátního kola postupu-

je do soutěže Evropské pracovní společ-

nosti pro rozvoj venkova a obnovu ves-

nice.

Vesnicí roku se stala Březová na Sokolovsku Miloslav Matoušek: Titul je hlavně 
povzbuzením pro naše obyvatele

Titul vesnice roku není jen diplom, 

který skončí zarámovaný kdesi v kan-

celáři radnice. Potvrzuje to i Miloslav 

Matoušek, starosta obce Lomnice, kte-

rá se stala loňským vítězem v Karlovar-

ském kraji.

„Minimálně to má pro obec význam 

fi nanční. Dostali jsme milion korun, 

které letos použijeme na rekonstrukci 

komunikace od pošty. A i když to nesta-

čí pokrýt všechno, rozhodně jde o víta-

né peníze,“ říká starosta Lomnice. Pod-

le něho je ale cena i určitým pov-zbuze-

ním pro obyvatele. „Minimálně vidí, že 

někdo ocení jejich snahu aby Lomnice 

byla čistá, upravená, a většinu to moti-

vuje v tom pokračovat.“

Do malé obce nedaleko Sokolova na-

víc loňské ocenění přilákalo i návštěvní-

ky, kteří se prostě jen přijeli podívat, jak 

to v takové vesnici roku vypadá. „Ne-

jsou to sice žádné návaly, ale minimálně 

to potěší,“ dodává starosta Vesnice Kar-

lovarského kraje roku 2008.

Zlatá stuha - vítěz krajského kola: 

obec Březová (okres Sokolov)

Bílá stuha - za činnost mládeže::  

obec Velká Hleďsebe (okres Cheb)

Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí: 

obec Hájek (okres K. Vary)

Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu: 

obec Dolní Žandov (okres Cheb)

 

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny: 

obec Březová (okres Sokolov)

Diplom za vzorné vedení kroniky: 

obec Hranice (okres Cheb)

Diplom za rozvíjení lidových tradic: 

obec Krásno (okres Sokolov)

Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena): 

obec Tři Sekery (okres Cheb)

Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů: 

obec Velká Hleďsebe (okres Cheb)

Diplom Cena naděje pro živý venkov: 

obec Nové Hamry (okres Karlovy Vary)

Mimořádné ocenění Karlovarského kraje:
Mimořádné ocenění „za dlouhodobý rozvoj“: 

obec Vintířov (okres Sokolov)

Mimořádné ocenění „za záchranu kostela sv. Wolfganga“ 

obec  Poustka (okres Cheb)

Mimořádné ocenění „za vytváření podmínek pro všestranný rozvoj obce“ 

obec Křižovatka (okres Cheb)

Zvláštní ocenění krajské hodnotitelské komise:
Zvláštní ocenění „Objev roku“: 

obec Milhostov (okres Cheb)

Zvláštní ocenění „Osobnost roku“:

Jiří Ošecký, starosta obce Vintířov (okres Sokolov)

Čestná uznání krajské hodnotitelské komise:
Čestné uznání „za zodpovědný přístup k nové výstavbě“: 

obec Třebeň (okres Cheb) 

Čestné uznání „za zvyšování kvality života v obci“:

 obec Ťuřany (okres Cheb)

Čestné uznání „za záměr obnovy křížové cesty“: 

obec Dasnice (okres Sokolov)

Čestné uznání „za realizaci bezbariérových přístupů do veřejných institucí“: 

obec Jenišov (okres Karlovy Vary)

Čestné uznání „za uvážlivou a citlivou revitalizaci nádraží a jeho okolí“: 

obec Merklín (okres Karlovy Vary)

Čestné uznání „za vytváření podmínek pro kulturní iniciativy“: 

obec Horní Blatná (okres Karlovy Vary)

Čestné uznání „za zapojení občanů do rozhodování o rozvoji obce“: 

obec Dolní Rychnov (okres Sokolov)

I vyhlídka a opravená kaple na Kamenici přesvědčila porotce, že Březová je Vesnicí roku 2009. foto:  KÚ 

Oceněné obce v letošním krajském kole soutěže:

Starosta obce Lomnice u Sokolova Mi-
loslav Matoušek. foto:  pod 

Vesnicemi roku se v minulých letech staly:
2004: Velká Hleďsebe       2005: Skalná        2006: Šabina       2007: Královské Poříčí       2008: Lomnice

Společnost ŽURNÁL MEDIA a.s. hledá kandidáta na pozici:

Obchodní zástupce
Očekáváme:

dobré komunikační a organizační schopnosti, uživatelská znalost 
MS Office, zájem učit se nové věci, vysoké pracovní nasazení, 

samostatnost, spolehlivost

Nabízíme:
příležitost k seberealizaci, možnost osobního i profesního 

růstu v rámci společnosti, přátelské prostředí, 
odpovídající finanční ohodnocení, mladý kolektiv

Pokud vás tato pozice zaujala, zašlete prosím svůj 
strukturovaný životopis na adresu info@zurnalmedia.cz

nebo volejte na tel. 354 597 403.
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