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Čtyři roky hejtmanem
Karlovarského kraje

Když kola vyjedou po
Stezce železné opony

Hejtman Josef Novotný se v rozhovoru pro Krajské listy
ohlíží za čtyřmi roky ve funkci...
více strana 4

Zástupci Karlovarského kraje šlápli do pedálů, aby si připomněli železnou oponu...
více strana 6

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vesnicí roku v kraji je Křižovatka
Obec Křižovatka na Chebsku je
od srpna opentlena Zlatou stuhou pro vítěze krajského kola tradiční soutěže Vesnice roku. A nemusí zůstat jen u toho. Jako vítěz
krajského kola, které organizuje
Karlovarský kraj, postoupila do
celostátního finále. Uspěje i tam?

Milí čtenáři,
léto by sice mělo být plné prázdninové pohody, ale
i v těchto dnech musí Karlovarský kraj řešit možné dopady toho, že bylo zastaveno předkládání projektů a proplácení dotací z ROP Severozápad.
To znamená, že bychom na
projekty, které Karlovarský kraj
v současnosti provádí a očekává spolufinancování Evropské
unie ve výši 85 procent nákladů (dopravní terminály v Chebu a v Mariánských Lázních,
dílny ISŠ Cheb, vybavení nemocnic, další část Cyklostezky
Ohře, Karlovarská karta), nedostali prostředky EU ve výši
téměř půl miliardy korun.
Tato částka, již by měl kraj obdržet v letech 2013–2014, dosahuje pro vaši představu výše téměř jedné třetiny ročního provozního rozpočtu Karlovarského kraje.
V takové situaci by vedení
kraje a zastupitelé museli najít
náhradní zdroje k dofinancování projektů, případně by bylo nutné řadu projektů zastavit,
abychom ušetřili peníze z krajského rozpočtu na jejich spolufinancování.
V konečném důsledku by to
mohlo vést k ohrožení budoucího rozvoje regionu. Podle mých
informací se již Úřadu a Výboru Regionální rady podařilo odstranit vytýkaná pochybení ze
strany auditního orgánu, aby
mohlo být financování co nejdříve obnoveno.
Konec července a začátek srpna se odehrál ve znamení olympijských her v Londýně. Chtěl
bych poděkovat všem regionálním sportovcům, kteří se ctí na
olympiádě reprezentovali náš
kraj, a sklonit se před jejich vůlí a výkonem.
Za několik dní začíná nový
školní rok, všem pedagogům,
dětem i jejich rodičům přeji, aby se obešel bez problémů
před katedrou i za ní.
Váš hejtman
Josef Novotný

„Do soutěže Vesnice roku jsme se
poprvé přihlásili v roce 2005, odvedli jsme dobrou práci, ale spoustu ji máme ještě před sebou. Dík
patří místním lidem, ale také zastupitelům, organizacím, podnikatelům nebo zemědělskému družstvu,“ řekl starosta vítězné Křižovatky Jan Strachota.
Vítěz krajského kola soutěže, nositel Zlaté stuhy, je nyní oprávněn
užívat titul „Vesnice Karlovarského kraje roku 2012“ a zároveň postupuje do celostátního kola soutěže. Obce ovázané Zlatou stuhou
navštíví od 2. do 8. září celostátní
hodnotitelská komise, která je bude hodnotit podle stejných kritérií
jako v krajském kole. Česká Vesnice roku pak bude oznámena 15. září v Luhačovicích, přičemž postoupí dál. Do soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.
V Karlovarském kraji usilovalo
o titul „Vesnice roku 2012“ celkem

Starosta Křižovatky Jan Strachota s diplomem pro vítěze. Vesnicí roku 2012 v Karlovarském kraji je
Křižovatka, kterou nyní čeká celostátní finále.
Foto KL
devatenáct obcí. Jak vyplývá z vý- různých ocenění.
Například Pomezí nad Ohří přesledků, soutěž přitom zcela ovládly obce z okresu Cheb, které kromě vzalo čestné uznání za vytváření
hlavní ceny získaly dalších patnáct podmínek pro rozvoj bydlení, Vl-

kovice získaly diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu
obce a zároveň se staly objevem
roku. Tři Sekery bodovaly rekon-

strukcí a přeměnou bývalého skladu na minimuzeum v Programu
obnovy venkova a dále rozvíjením
lidových tradic.
„Musím ocenit zájem všech obcí, které se do soutěže přihlásily.
Jsem přesvědčen, že by jich mohlo
být mnohem víc, protože postupná proměna venkova v našem kraji je zřejmá na první pohled. Lidé
se dnes už zajímají o to, jak vypadá
jejich okolí a sami se snaží své vesnice zvelebovat. Tato soutěž může
pomoci obce zviditelnit a upozornit na zajímavosti, jež k nim mohou například přilákat turisty,“
uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný během slavnostního předání ocenění přímo v Křižovatce.
Soutěž Vesnice roku každoročně
vyhlašují Spolek pro obnovu venkova, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství. Účastnit se
mohou všechny obce vesnického charakteru, včetně všech svých
místních částí, které mají maximálně 6200 obyvatel a které mají zpracován strategický dokument
zabývající se rozvojem obce.
V loňském roce titul Vesnice roku Karlovarského kraje a Zlatou
stuhu získala obec Vintířov na Sokolovsku.

Kraj získal půl miliardy
Mariánské Lázně
na rozvoj sociálních služeb mají nový terminál

Náměstek hejtmana Miloslav Čermák ukazuje průběh přestavby Sokolíku.
Foto KL
Půl miliardy korun na rozvoj
sociálních služeb získal v letech
2008 až 2012 z evropských fondů
Karlovarský kraj. Díky těmto penězům tak mohl realizovat řadu
významných projektů, které pozitivním způsobem ovlivnily životy
mnoha lidí.
Od srpna 2008 do července 2012
Karlovarský kraj realizoval „Individuální projekt Karlovarského
kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence“ s celkovými
náklady ve výši 290.313.133 Kč, na
který od srpna 2012 do února 2015
naváže individuální projekt „Podpora sítě služeb sociální prevence
v Karlovarském kraji“ s rozpočtem ve výši 53.969.807 Kč.
„Cílem obou projektů je přispět
k sociálnímu začleňování osob
sociálně vyloučených nebo ohro-

žených sociálním vyloučením a ke
zvýšení jejich zaměstnatelnosti
prostřednictvím podpory poskytování vybraných sociálních služeb,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast sociálních služeb
Miloslav Čermák s tím, že v prvním projektu se jednalo o podporu azylových domů, domů na
půl cesty, nízkoprahových denních center, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, intervenčních center, terénních programů, sociálně terapeutických dílen
apod. „Druhý projekt je zaměřen
na podporu sociálně terapeutických dílen, sociálních rehabilitací
a podporu samostatného bydlení.
V oblasti služeb pro osoby se
zdravotním, zejména mentálním
postižením, Karlovarský kraj realizoval v období od května 2009

do dubna 2011 individuální projekt „Poskytování sociálních služeb
v Karlovarském kraji, které jsou
dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ za 39,44 milionu korun, na
který navázal projekt „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“
(5/2011-4/2013) s náklady 36,47
milionu korun.
„Tyto projekty jsou zaměřeny na
transformaci pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením a podporu tzv. alternativních
sociálních služeb,“ upřesnil Čermák.
Další významnou oblastí, kam
přitekly peníze z Evropské unie,
je podpora sociálních služeb pro
osoby s duševním onemocněním.
Rozvoj těchto služeb, které na území kraje do roku 2011 zcela chyběly, byl v letech 2010-2011 podporován v rámci projektu „Rozvoj
péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského
kraje“ (23,50 mil. korun), na který navazuje individuální projekt
„Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na
území Karlovarského kraje“ s celkovými náklady 13,40 mil. korun
(2012-2014).
Výčet sociálních projektů, na
které Karlovarský kraj úspěšně
čerpal peníze z evropských fondů,
tím ale nekončí. Letos v červnu se
v kraji rozeběhl projekt „Podpora
sociálního začleňování příslušníků
sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“, který potrvá do
května 2015. dokončení na str. 2

Nahoře nový dopravní terminál v Mariánských Lázních, dole
rozestavěný dopravní terminál v Chebu.
Foto Václav Fikar
Do předčasného užívání uvolnil Karlovarský kraj dokončenou
druhou část dopravního terminálu v Mariánských Lázních. Cestující tak od nynějška mohou využívat
nově dokončená nástupiště u vlakového nádraží.
„Kromě nástupišť jsou dokončeny komunikace, veřejné osvětlení,
kanalizace i trolejové vedení. Stále se pracuje na zapojení informačního systému, nejsou ještě dokončena parkoviště,“ uvedl náměstek

hejtmana Petr Navrátil. Stavba za
75 milionů korun má být dokončena v nejbližších dnech - na přelomu
srpna a září.
Stavební práce pokračují také
na chebském dopravním terminálu za 117 milionů korun, jehož investorem je rovněž Karlovarský
kraj. V současné době se staví vrchní konstrukce budovy a provádí se
oprava přilehlých ulic. „Stavba by
měla být dokončena v závěru tohoto roku,“ uzavřel náměstek Navrátil.

z regionu

Na kole až do Wunsiedelu. Z Aše

Zleva náměstek hejtmana Petr Navrátil, starosta Aše Dalibor Blažek a zemský rada okresu Wunsiedel
Karl Döhler slavnostně otevírají novou cyklostezku Aš - Wunsiedel.
Foto KL

Od poloviny prázdnin používají cyklisté novou cyklostezku z Aše
do německého Wunsiedelu. Stezka
spojuje Aš, Selb, Thiersheim, Wunsiedel a Tröstau. Vede přes Smrčiny a využívá těleso bývalé železnice. Celkem je dlouhá 46 kilometrů,
přičemž většina vede Bavorskem.
Její český úsek měří přibližně čtyři kilometry.
„Cyklostezka začíná v Aši na křižovatce ulic Chebská a Příční, pokračuje do Mokřin a k Novému
Žďáru, kde po překonání silničního obchvatu Aše vede lesem k hranici s Německem, odkud směřuje na Selb,“ upřesnil místostarosta
Aše Pavel Klepáček.
Sdružení Ašsko u této příležitosti
poděkovalo státnímu podniku Lesy ČR za přispění ke zvýšení kvality cyklostezky.
„Lesní úsek stezky k hraničním
kamenům blízko Nového Žďáru
nebyl investorem v rámci projektu
stavebně řešen, ale díky vstřícnosti státního podniku Lesy ČR došlo k vybudování nového povrchu
lesního úseku cyklostezky, která se
tak v celé své délce stala bez problémů sjízdnou,“ vysvětlili zástupci sdružení.
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HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Dobrý den,
položil jsem před několika týdny elektronickou otázku městu
Kraslice. Ještě jsem nedostal odpověď. Někde jsem se dočetl,
že dle nějakého paragrafu má město na odpověď 30 dní. Je to
pravda? Dále bych chtěl vědět, kdo dělá městu dozor a kontrolu nad ním.
Děkuji, s pozdravem
Petr Surový
Vážený pane Surový,
lhůta, kterou mají úřady na zodpovězení dotazů občanů, není
jednoznačně určena. Záleží na typu dotazu a také na tom, zda
má všechny náležitosti.
Jak jsem se informoval, v e-mailu, který jste adresoval městu
Kraslice, jste požádal o odstranění nepoužívaného sloupu veřejného osvětlení. Podle ředitele městských technických služeb
Roberta Vopičky bylo Vaší žádosti vyhověno, sloup byl demontován a odstraněn. Jak ředitel technických služeb, tak i tajemník kraslické radnice Viktor Semrád nicméně uznali, že jste na
svůj e-mail měl dostat odpověď. Jelikož se tak nestalo, získal jste
oprávněně dojem, že se jím nikdo nezabývá.
A ještě ke druhé části Vašeho dotazu: kontrola výkonu samostatné působnosti obcí (tam patří např. správa majetku, rozpočet a příspěvkové organizace) přísluší Ministerstvu vnitra ČR
a výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí (např.
evidence obyvatel) kontroluje krajský úřad.

Záchranka už má ředitele

Novým ředitelem Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského
kraje se stal její dosavadní lékařský
ředitel MUDr. Roman Sýkora. Do
funkce nastoupí od 1. září letošního roku.
„Doktor Sýkora na záchranné
tečně upraven pro potřeby ústavu.
„Hlavním cílem dokončova- službě působil dosud jako lékařský
né rekonstrukce je zvýšení kvali- ředitel, nyní bude na něm, aby na
ty poskytovaných sociálních služeb a úrovně bydlení klientů tohoto domova,“ dodal Čermák.
Hlavním důvodem rekonstrukce,
o níž se hovořilo již zhruba od roku 2005, byla celková stavební zanedbanost objektu a také potřeba obnovy zastaralého vybavení
a technologických zařízení. tehdy
se uvažovalo o vybudování malých
domácností, zmodernizování ošetřovatelského úseku a o bezbariérovém řešení budovy.
„Bohužel v té době ještě nebyla vůle nebo možnosti k tomu, aby
se akce realizovala. Až nové vedení Karlovarského kraje umožnilo
tolik potřebnou modernizaci zařízení uskutečnit. Po schválení finančních prostředků na projektovou dokumentaci jsem začala věřit,
že se celá akce zrealizuje,“ vzpomíná na období před samotným začátkem rekonstrukce ředitelka Sokolíku Lenka Guzaničová s tím, že
Devadesát plus jedna nových
první část financí určených právě
informační tabulek letos přibylo
na projektovou dokumentaci Kark těm, které v Karlovarském kralovarský kraj uvolnil před dvěma
ji informují o místních zajímalety. Poté, co realizaci a způsob fivých památkách. Průhledné tanancování investiční akce „DOZP
bulky na jednotlivých domech
Sokolík – stavební úpravy a moinformují turisty i místní obyvadernizace“ schválila Rada Karlotele o historii městských domů
varského kraje.
v památkové rezervaci Cheb, kteNa rekonstrukci sokolovskéré jsou kulturními památkami.
ho domova vyčlenil Karlovarský
„Texty na tabulkách jsou v českraj ze svého rozpočtu dvaapadekém, anglickém a německém jasát milionů korun. Z nich byly fizyce, v zrekonstruované uličnancovány nejen stavební práce,
ce Zavražděných, kde o Velikoale i projektová dokumentace, vynocích roku 1350 došlo k masakoupení pozemku pod novostavkru chebských Židů, jsou tabulbou, vybavení interiérů, technický
ky osazeny navíc také v hebrejštia autorský dozor a posílení kapacině,“ uvedla krajská radní Eva Valty elektrické přípojky.

Sokolík bude od října sloužit v novém
Sbírka
na obnovu
obrazu

U příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví pořádá
Karlovarský kraj tradiční veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude
věnován na restaurování obrazu Cirkus od Bohumila Kubišty, který je v majetku karlovarské Galerie umění.
Celodenní kulturní program
pro širokou veřejnost je připraven na 14. září. „Dopoledne se mohou do Galerie umění v Karlových Varech vypravit
rodiče s dětmi, pro které je připraveno divadelní představení
a výtvarné dílny. V podvečer se
pak uskuteční zahájení výstavy 100 let budovy Galerie umění v Karlových Varech,“ uvedla krajská radní Eva Valjentová.
Obdobné veřejné sbírky byly
Karlovarským krajem pořádány už v letech 2004–2011, kdy
výtěžky byly použité např. na
restaurování části Cranachova oltáře z kostela sv. Jáchyma
v Jáchymově.

Rekonstrukce Domova pro osoby s zdravotním postižením Sokolík, která začala v Sokolově v červnu 2011, bude na konci srpna dokončena. Září v domově je vyhrazené vybavení opraveného interiéru, aby na začátku října mohl Sokolík zahájit plný provoz ve zmodernizovaném areálu.
Stavební práce byly rozděleny do
tří etap.
První, přístavba nové budovy s domácnostmi klientů a zázemím správy Sokolíku, byla zahájena v červnu 2011 a ukončena ještě v závěru téhož roku. Na začátku ledna 2012 se tak do nové budovy mohla přestěhovat část klientů a vedení domova.
„Zároveň byla zahájena druhá
etapa, během které stavebníci realizovali přístavbu a rekonstrukci
části stávajícího objektu. Tato etapa byla ukončena počátkem května 2012. Do této zrekonstruované
části budovy se přestěhovali klien-

ti, kteří do té doby žili ve staré části
zařízení. Poslední etapa byla zahájena v polovině května,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální věci Miloslav Čermák. Jak dodal, rekonstrukce se odehrává za plného
provozu domova, což je velmi náročné jak pro klienty, tak i pro personál. Vedení domova se řadou organizačních a provozních opatření
snaží minimalizovat dopady provozu stavby na život klientů.
Domov Sokolík vznikl v roce 1994 jako Ústav sociální péče
(ÚSP) pro mentálně postižené děti a mládež.
Objekt na sokolovském sídlišti
Michal, ve kterém od začátku působí, je ale o mnoho starší. Byl postaven v roce 1969 a původně sloužil jako mateřská škola. Později,
v době stavebních prací v Nemocnici Sokolov, se stal dočasným náhradním domovem dětského oddělení sokolovské nemocnice. Začátkem devadesátých let byl čás-

Kontrolní den v rekonstruovaném Domově Sokolík.

Foto KL

Ředitel krajského úřadu informuje
Roman Rokůsek
V Karlovarském kraji je v současné době evidováno 51 evropsky významných lokalit (EVL) zařazených do soustavy chráněných
území Natura 2000, které podle jednotných principů vytvářejí
všechny státy Evropské unie.
Za ČR je hlavním řešitelem
agendy spojené se soustavou Natura 2000 Ministerstvo životního
prostředí ČR (MŽP), odbornou
stránku zajišťuje Agentura ochrany přírody ČR, příp. Akademie
věd ČR. Vedle těchto institucí se
na projektu Natura 2000 podílejí
i jednotlivé kraje, které vykonávají legislativní činnost v rámci širší samosprávy. Podrobnější infor-

Program péče o krajinu (PPK)
mace jsme získali od ředitele kraj- no, případně nasměrováno k opa Podpora obnovy přirozených
timálnějšímu způsobu.
ského úřadu Romana Rokůska.
funkcí krajiny (POPFK) jsou nástroje určené k financování zásaJaká je role krajů?
Co musí lokalita splňovat, aby
Kraje postupují pod meto- hů v přírodě a krajině, které sprabyla označena za evropsky výdickým vedením MŽP, které vuje Agentura ochrany přírody
znamnou?
Evropsky významnou lokalitou jim agendu Natura 2000 předa- ČR.
V neposlední řadě je zde i rozse stává území, na němž se nalé- lo v rámci státní správy. Cílem je
zá některý z významných druhů nalezení kompromisu mezi po- počet KÚKK, z nějž byla doposud
rostlin nebo živočichů, případ- žadavky EU na ochranu přírody financována hlavně managementová opatření ve zvláště chráněně přírodní společenstvo, které je a rozumným hospodařením.
ných územích.
v rámci Evropy nějakým způsoPro soukromé vlastníky pozemLze odněkud čerpat peníze na
bem ohrožené.
údržbu pozemků zařazených do ků jsou v podstatě jedinou možností získání peněz dotace pro agJe činnost vlastníků takových soustavy Natura 2000?
Krajský úřad Karlovarského roenvironmentální opatření na
pozemků nějak omezena?
V případě omezení hospodaře- kraje (KÚKK) má v úmyslu žádat zemědělské půdě, do nichž je souní jsou možné kompenzace, zatím o peníze z Operačního programu stava Natura 2000 částečně proale není zcela jasné, z jakých zdro- Životní prostředí na zajištění jed- mítnuta.
Na drobné projekty, uplatnitelné
jů by měly být vypláceny. V zása- norázové péče o zanedbaná chrádě však jde o to, aby bylo stávají- něná území, jako jsou prořezávky, i na území soustavy Natura 2000,
cí hospodaření, tedy kosení, pas- kácení, obnova rybniční soustavy pak Karlovarský kraj každoročně
tva nebo péče o les, pokud lokalitě aj. V plánu je žádat o asi 50 mili- poskytuje finance na úseku ochrany životního prostředí.
prospívá, podpořeno a zachová- onů korun.

toto místo vypsal jako šéf záchranky výběrové řízení,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Havel.
Zdravotnickou záchrannou službu dočasně vedl jako krizový manažer generální ředitel Karlovarské
krajské nemocnice Luděk Nečesaný, kterému se ji podařilo finančně
a personálně stabilizovat.

Nové tabulky informují
o zajímavých památkách

jentová.
O informace týkající se kulturních a turistických cílů nepřijdou
ani motoristé. Právě jim jsou určeny dopravní značky typu IS 23,
které na silnici u Bečova nad Teplou upozorňují na Motomuzeum
v Bečově.
Projekt jednotného informačního a naváděcího systému
k atraktivním památkovým rezervacím a zónám a ke kulturním památkám realizuje Karlovarský kraj od roku 2002. Na pořízení letošních informačních tabulek a dopravních značek kraj
vydal ze svého rozpočtu asi 137
tisíc korun.

Kraj získal půl miliardy...
(dokončení ze str. 1)
„Rozpočet tohoto projektu je ve
výši 23,85 milionu korun. Jeho
hlavním cílem je podpora poskytování zejména terénních sociálních služeb (terénních programů)
poskytovaných příslušníkům sociálně vyloučených romských lokalit na území kraje,“ upřesňuje
Miloslav Čermák.
Kromě výše uvedených projektů
realizuje Karlovarský kraj v období od března 2012 do února 2014
individuální projekt „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ - s celkovými náklady 12.586.440 Kč.
Cílem tohoto projektu je tvorba krajské sítě sociálních služeb,
podpora procesu střednědobého
plánování sociálních služeb v obcích na území Karlovarského kraje a vytvoření návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014–2017.

Celkově získal Karlovarský
kraj na tyto projekty realizované v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost finanční prostředky ve výši
493.542.269 korun.
Při poskytování sociálních služeb na území kraje je v současnosti hlavním cílem zvyšování kvality a zajištění dostupnosti. Pozornost je zaměřena především na
služby sociální prevence, sociální
služby poskytované uživatelům se
zdravotním a mentálním postižením včetně uživatelů s duševním
onemocněním a také na sociální
služby určené pro příslušníky sociálně vyloučených lokalit.
„Velmi důležitá je skutečnost, že
pro rozpočet Karlovarského kraje tyto individuální projekty nepředstavují finanční zátěž, protože jsou propláceny pravidelnými
měsíčními zálohami bez nutnosti
předfinancování a kofinancování
z rozpočtu kraje,“ dodal Čermák.
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Bolševník či křídlatka. Kraj chystá
likvidaci invazivních rostlin
Břehy kolem Ohře, hlavní krajské řeky, Mariánskolázeňsko, okolí Kynžvartu a desítky jiných míst
v celém Karlovarském kraji. Všude tam roste, někde i do výšky přes
tři metry, bolševník velkolepý. Invazivní rostlině, kterou do Čech
kdysi přivezl ruský car Petr I., aby
zdejší zemi podaroval něčím krásným, se teď Karlovarský kraj chystá srazit bělavý hřebínek.
Už příští rok má totiž v regionu začít projekt likvidace invazivních rostlin, mezi kterými je bolševník tou největší. Aby válka, vedená proti nepůvodním rostlinám,
byla co nejúčinnější, začalo v kraji
rozsáhlé mapování jejich výskytu.
„Všechny vlastníky, nájemce a správce zasažených pozemků obesíláme formuláři písemných souhlasů s projektem. Chtěla bych je poprosit, aby nám písemné souhlasy zaslali co nejdříve
zpět, protože bez nich nemůžeme
žádost o dotaci podat letos na podzim a celý projekt by byl ohrožen,“
uvedla Lenka Pocová, manažerka
projektu. Jak dodala, vlastníci dotčených pozemků nebudou po dobu realizace projektu hradit náklady spojené s likvidací rostlin.
Mapování se týká bolševníku
velkolepého, netýkavky žláznaté a všech druhů křídlatek. Mapuje se prakticky na celém území kraje s výjimkou povodí Kosího potoka, kde již probíhá pilotní projekt
likvidace bolševníku, a s výjimkou
vojenského újezdu Hradiště. Jde
celkem o více než 2800 km2.
Proč se Karlovarský kraj chystá
k likvidaci invazivních druhů rostlin? Protože vytlačují původní druhy. Bolševník velkolepý například
osídluje téměř veškerá stanoviště.
Šíří se podél cest a vodních toků.
Nejdřív zpravidla ovládne ruderální stanoviště, kde mu r-stratégo-

08 | 2012
STRUČNĚ Z REGIONU
 Obec Drmoul na Chebsku, loňský vítěz celostátního kola soutěže
Vesnice roku v oblasti péče o zeleň, bojuje o vítězství v této kategorii
na evropské úrovni. Proto v uplynulých dnech Drmoul navštívila mezinárodní komise soutěže Entente Florale Europe, která zkoumala, jak
se obec oceněná Zelenou stuhou stará o své životní prostředí. Hodnotitelé věnovali celý den prohlídce obce, školy, školky a širšího okolí obce,
jejich zájem mj. vyvolala obnova bývalé požární nádrže na návsi. Komise ocenila nejen celkové řešení území a vytvoření přírodního rázu nádrže uprostřed obce, ale i kvalitu výsadby stromů a keřů. Výsledky soutěže
Entente Florale Europe budou oznámeny v polovině září.

Na nejvyšším krušnohorském vrcholu - Klínovci - začala dlouho avizovaná rekonstrukce historické rozhledny, postavené v roce 1884. Oprava bude vlastně zahrnovat vybudování repliky původní stavby. Její konstrukce je totiž tak poškozená, že samotná oprava nestačí. Letos by měla
být rozhledna rozebrána ze dvou pětin, rekonstrukce by měla skončit do
poloviny příštího roku. Dříve akci stihnout nelze kvůli velmi krátké stavební sezoně v horách, uvedl starosta Božího Daru Jan Horník. Boží Dar
jako vlastníka objektu přijde její oprava na 10,8 milionu korun.
 Město Cheb pořizuje nový územní plán. Koncem června obdrželo od
projektanta dokumentaci etap návrhu územního plánu, na kterou bude
poskytnuta dotace z evropského strukturálního fondu ERDF a ze státního rozpočtu ČR v celkové výši 2,04 milionu korun. O poskytnutí dotace
rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj už před rokem. Nový územní
plán má umožnit další rozvoj města při vyváženosti zájmů občanů, hospodářského růstu a přírody.

Břehy Jesenice pod Pohradem (v okolí někdejšího zámku) ovládl hustý porost bolševníku.
vé nemohou konkurovat, a s podporou takto vytvořených základen
se pak rychle šíří i na vlhká a živiny bohatá stanoviště v okolí. Odtud postupně vytlačí konkurenčně silné, původní byliny. Využívá
k tomu faktu, že jeho semena vyklíčí velmi brzy na jaře. Rychle pak
přerostou většinu rostlin a vytvoří zákryv, který mu nad nimi poskytuje velkou výhodu. Časem pak
dojde k vytvoření souvislé džungle, která pohltí až 80 % veškerého
slunečního záření a zcela znemožní ostatním rostlinám růst. Vítězství bolševníku nad krajinou je tím
dokonáno.
Přitom ovládne-li původně kav-

kazský bolševník nějaký prostor,
příroda sama se ho nedokáže v dohledných letech zbavit. K jeho vytlačení je potom zapotřebí opakovaného lidského zásahu.
Pro řízení projektu je nyní vytvářen rozsáhlý informační systém
Heracleum, jehož mapová část bude volně přístupná na internetu.
Vlastníci i široká veřejnost budou
moci už od září 2012 sledovat výskyt jednotlivých invazních rostlin
a budou mít možnost podávat informace o vlastních pozorováních.
„Jedná se patrně o poslední šanci, jak zamoření našeho kraje řešit. Pokud kraj se žádostí o dotaci
uspěje, bude likvidace rostlin zahá-

jena již v roce 2013. Práce pak budou pokračovat opakovaně až do
podzimu 2015,“ vysvětlil krajský
radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jaroslav Bradáč.
Předfinancování projektu ve výši
170 milionů korun schválilo krajské zastupitelstvo v polovině června. Až 90 procent nákladů chce
kraj získat z evropských prostředků Operačního programu Životní prostředí. Více informací k projektu je od července na internetových stránkách Agentury projektového a dotačního managementu KV kraje (www.apdm.cz) nebo
u manažerky projektu Lenky Pocové, tel.: 353 993 217, 736 650 754.

 Deset procent. Taková byla na konči července míra nezaměstnanosti v Karlovarském kraji. V evidenci Úřadu práce ČR bylo k 31. 7. celkem 16.981 uchazečů o zaměstnání, což ve srovnání s červencem 2011
znamená pokles o 362 uchazečů. Během července Úřady práce v Karlovarském kraji nově zaevidovaly 1 660 osob (o 146 méně než v červenci
2011), počet uchazečů o zaměstnání z řad absolventů a mladistvých činil k 31. 7. celkem 758, V Karlovarském kraji bylo ke stejnému datu volných 1449 pracovních míst, což je o 268 míst více než v červenci 2011.
 Krajinka 2, neboli rozsáhlá úprava levého břehu v chebském Poohří pod přehradou Skalka, se realizovat bude. Přestože kvůli pozastavenému ROP Severozápad nemají Chebští jistotu proplacení přislíbené dotace ve výši 144 milionů korun, zastupitelé souhlasili s podpisem
smlouvy o realizaci tohoto projektu, který přijde na zhruba 180 milionů
korun a naváže na úspěšnou Krajinnou výstavu z roku 2006.

Cyklostezku Ohře lemují
informační panely

Pacienti odkázaní na dialýzu Muzeem zní Symfonie kabelek
se dočkají lepších podmínek
V areálu karlovarské nemocnice vznikne nové dialyzační středisko. Dohodly se na tom Karlovarský kraj a Karlovarská krajská nemocnice se společností Fresenius
Medical Care. Lepších podmínek
by pacienti s onemocněním ledvin
mohli začít využívat od podzimu
příštího roku.
Stávající dialyzační středisko
v Karlových Varech má kapacitu
pouhých deseti lůžek, což zdaleka nedostačuje. Nové centrum, díky kterému bude moci být kapacita
zdvojnásobena, vznikne v objektu
pod bývalou nemocniční lékárnou.
Náklady ve výši zhruba 48 milio-

nů korun uhradí společnost Fresenius. Té budou vynaložené finance
vraceny po dobu 20 let formou sníženého nájmu. Dialyzační středisko by se mohlo začít stavět v prosinci, zahájení provozu by pak přicházelo v úvahu v říjnu příštího roku.
Společnost Fresenius Medical
Care poskytuje na území v ČR nefrologickou a dialyzační péči v devatenácti střediscích. V Karlovarském kraji se kromě Karlových Varů dialyzační střediska nacházejí také v Sokolově a v Mariánských
Lázních. Na českém trhu společnost působí od roku 1992.

Fenoménu dámských kabelek je
zasvěcena výstava nazvaná Symfonie kabelek, která momentálně
probíhá v karlovarském muzeu.
„Expozice přibližuje proměny
nenápadného, ale důležitého módního doplňku, jakým jsou kabelky, v průběhu mnoha staletí. Výstava vypovídá o jejich materiálo-

Výsledky krajského kola Vesnice roku 2012
Zlatá stuha
- vítěz krajského kola:
Křižovatka (okres Cheb)
Modrá stuha
- za společenský život:
Dolní Rychnov (okres Sokolov)
Bílá stuha
- za činnost mládeže:
Krásná (okres Cheb)
Zelená stuha
- za péči o zeleň a životní prostředí:
Dolní Žandov (okres Cheb)
Oranžová stuha
- za spolupráci obce a zemědělského subjektu:
Abertamy (okres Karlovy Vary)

Mimořádné ocenění Karlovarského kraje:
Mimořádné ocenění za obnovu
kostela sv. Šebestiána:
Skalná (okres Cheb)
Mimořádné ocenění za inovativní přístup k životnímu prostředí:
Poustka (okres Cheb)
Mimořádné ocenění za všestranný rozvoj obce:
Nové Hamry (okres Karlovy Vary)
Mimořádné ocenění za všestranný rozvoj obce:
Smolné Pece (okres Karlovy Vary)

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny:
Hranice (okres Cheb)
Diplom za vzorné vedení kroniky:
Dolní Žandov (okres Cheb)
Diplom za rozvíjení lidových
tradic:
Tři Sekery (okres Cheb)
Diplom za kvalitní květinovou
výzdobu:
Hranice (okres Cheb)
Diplom za příkladnou péči
o historickou zástavbu obce:
Vlkovice (okres Cheb)

Cena naděje pro živý venkov:
Ocenění za místní spolkový
život a občanskou společnost
v obci:
Poustka (okres Cheb)
Zlatá cihla v Programu obnovy
venkova:
Kategorie B - obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby:
Tři Sekery (okres Cheb) - rekonstrukce a přeměna bývalého
školního skladu na Minimuzeum
„Bouda“

Zvláštní ocenění krajské hodnotitelské komise:
Objev roku:
Vlkovice (okres Cheb)
Osobnost roku:
Luboš Pokorný, starosta obce
Krásná (okres Cheb)
Čestná uznání krajské hodnotitelské komise:
Čestné uznání za podporu v občanské pospolitosti:
Sadov (okres Karlovy Vary)
Čestné uznání za spolupráci
mezi obcemi v rámci mikroregionu:
Otovice (okres Karlovy Vary)
Čestné uznání za vytváření
podmínek pro volnočasové
aktivity v obci:
Jenišov (okres Karlovy Vary)
Čestné uznání za přístup
k životnímu prostředí:
Tuřany (okres Cheb)
Čestné uznání za přístup
k životnímu prostředí:
Šabina (okres Sokolov)
Čestné uznání za hledání cest
ke zkrášlení obce:
Těšovice (okres Sokolov)
Čestné uznání za vytváření
podmínek pro rozvoj bydlení:
Pomezí nad Ohří (okres Cheb)

vé a tvarové rozmanitosti, k vidění je až 200 rozličných exponátů ze
sbírek našeho muzea, muzeí v Brně, Jablonci a Pardubicích a ze soukromé sbírky,“ informoval mluvčí karlovarského muzea Lev Havlíček s tím, že v rámci výstavy, která v Karlových Varech potrvá až
do 23. září, jsou v muzeu na Nové
louce k prodeji i originální kabelky z tvůrčí dílny L. Hlavinkové pod
značkou „Dotta handmade“.
Výstava navíc bude 5. září obohacena o přednášku Ludmily Růženecké na téma „Půvab dámských
společenských kabelek“. Autorka výstavního projektu v ní přiblíží historii tohoto nezbytného dámského doplňku a její úlohu coby
společenské části večerní toalety.
„Kabelka by měla dokonale souznít s ostatními prvky garderoby
a zároveň by se do ní mělo vměstnat to nejpodstatnější. Neutrálními
barvami jsou černá, stříbrná či zlatá,“ říká Ludmila Růženecká.
Začátek přednášky je v 17 hodin.

Cyklisty, kteří zamíří na trasu podél Ohře, provází od letošního léta
celkem 26 tabulí s popisy zajímavých míst v okolí. Zároveň vydal
Karlovarský kraj letáky, které informují nejen o atraktivních lokalitách, ale i o bezpečné jízdě na kole.
„Chtěli jsme tímto způsobem informovat cyklisty o zajímavostech
v okolí, aby se třeba ti, kterým se
už nechce jet dál, mohli podívat
například na některou z památek,
v jejíž blízkosti se právě nacházejí,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Tabule a letáky také radí prostřednictvím cyklistického desate-

ra, jak se starat o kolo, o sebe a také
jak se chovat na cyklostezce a při
jízdě na kole. Rovněž je na nich zakreslen profil cyklostezky, vzdálenost v kilometrech a umístění jednotlivých tabulí.
„Počet tabulí je shodný s počtem
písmen v české abecedě, ti nejmenší si na nich mohou přečíst i pohádky,“ dodal Petr Navrátil. Celkové náklady, které kraj vynaložil na
výrobu tabulí i letáků, jejichž autorem je Michal Sadílek, činí 83 tisíc
korun. „Letáky jsme vydali nákladem 1500 kusů a budou dostupné
v infocentrech,“ uzavřel Petr Navrátil.

Casino-Herna
Casino-Herna Estor
•
Májová 24, Cheb, telefon: 601 388 735
• otevírací doba •
NON STOP
• nabídka •
VLT (53 strojů):
10 x Kajot, 17 x Synot, 10 x Apex,
6 x Merkur, 10 x E-gaming, 1 x Max Power
VHP (5 strojů) :
5x Novomatic (EUR)
Automatická ruleta (CZK)
• bezplatný vstup •
• hráči mají alko i nealko zdarma •
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Investovali jsme i šetřili, ohlíží se hejtman

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

FELICIA
FABIA
OCTAVIA
PŘIJEDEME, VYPLATÍME,
ÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME
Octavia 1.6, r.v. 2000, po TK 6/2014, 1. majitel, aira,
bag, construct, rádio CD, potahy, servo aj., písk. skla,
ktní stav, pravidelnýý se
sservis
ervis
vždy garážovaná- perfektní
79.5
9.5000 Kč i na
Škoda, nová spojka, čepy,, výfuk, svíčky, 79.500
splátky bez akontace
Felicia 1,3 MPi 50 kW,, r.v. 2001, po TK 8/2014, 1.
ný, centrál DO,
DO, rádio, mlhovmajitel, airbag, ABS, tažný,
novvá aku, brzdy, perky aj., nové pneu + sada zimní, nová
č- sleva- i na splátfektní stav- vždy garáž., 39.500 Kčky bez akontace
001, po TK 7/2014, 1.
Felicia 1,6 MPi kombi, mod. 20
2001,
majitel, 2x airbag, servo, rádio CD, centrál, mlhovky aj.,
viska, garáž.- 29.500
nové brzdy, aku, výborný stav, serv
serviska,
kontace
Kč- sleva- i splátky bez akontace
d. 1997, po TK 4/2014, tažný,
Felicia 1,3 Lxi MPi, mod.
rádio, stř. okno, potahy aj., dobrýý stav, 17.500 Kč- po
slevě na Ekopoplatek- i naa splátkyy bez akontace

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

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

Funkční období Vaší vlády připadlo shodou okolností na období světové hospodářské krize, v jejímž stínu Evropa stále setrvává.
Jak se v tyto složité roky dařilo
kraji hospodařit?
Pochopitelně jsme museli hospodařit maximálně úsporně. Peníze, které Karlovarský kraj dostával
od státu v letech 2008 a 2009, se postupně snížily až o 300 milionů korun ročně. A to je velký zásah do
rozpočtu. Navíc musíme stále počítat se závazky minulé krajské vlády
vedené ODS, která zvýšila zadlužení kraje o dvě miliardy a sto milionů korun, a to kvůli uzavření úvěrových smluv na realizaci naplánovaných projektů, na něž bylo možno čerpat evropské dotace. Už jsem
několikrát vysvětloval, že šlo o logický krok bývalého vedení, závazky jsme převzali, řádně je splácíme
a projekty jsme dokázali dotáhnout
do úspěšného konce. Tuto situaci
jsem objasnil také premiéru Nečasovi, který vypustil do médií mylné
informace o tom, že za našeho působení v čele kraje došlo k zadlužování. Snažíme se co nejvíce ušetřit
na provozních prostředcích chodu
kraje, aniž bychom museli výrazně
omezovat naplánované investice.

silnic II. a III. třídy jít až devět mi- mžik, kdy hrozil zánik sokolovské
nemocnice. Tomu jsme museli zaliard korun.
bránit, což se podařilo. Byly to také
Liší se hodně očekávání, se kte- problémy kolem zdravotnické zárými jste se funkce hejtmana před chranné služby, které v jednu chvíčtyřmi lety ujímal, od politické li vygradovaly v její velké zadlužení.
a ekonomické reality? Když jsem
Z kladných bych naopak zmínil
s Vámi hovořil asi měsíc po Vašem otevření kardiocentra v karlovarnástupu do této nejvyšší politické ské nemocnici nebo třeba zahájefunkce v kraji a ptal se Vás na úvod- ní náročné rekonstrukce pavilonu
ní poznatky, rovnou jste odpově- B nemocnice v Chebu. Dobrý poděl: Každý po mně chce peníze.
cit mám z toho, když vidím krás(smích) To se nezměnilo. Ale váž- né pokoje v přestavěném Domově
ně… Velký rozdíl cítím v odpověd- pro seniory Spáleniště v Chebu nenosti, kterou si člověk uvědomuje bo vznikající domácnosti pro obykaždým dnem víc a víc.
vatele sokolovského Sokolíku.

PaedDr. Josef Novotný

59 let, ženatý, dva synové. Původním povoláním učitel matematiky a tělesné výchovy. Od roku 1998 byl ředitelem Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov. V roce 2002 byl jako nezávislý za ČSSD zvolen
do zastupitelstva a rady města Sokolov. Po krajských volbách v roce 2008
se stal hejtmanem Karlovarského kraje a následně v roce 2010 poslancem
PS PČR. Jeho velkou láskou je volejbal, jako aktivní hráč hrával ligové soutěže a také se zúčastnil letní univerziády vysokých škol. Po ukončení závodní činnosti začal pracovat jako trenér mládeže v Sokolově a trenér národního družstva ČR kadetů.

jsem se zmiňoval, rád bych ale ještě dodal, že bez ohledu na blížící se
krajské volby musíme plánovat dál.
Nastartovali jsme unikátní projekt
omezení výskytu invazních rostlin v regionu, především bolševníku, na podzim budeme žádat o dotaci, aby v příštím roce mohla začít
likvidace rostlin. V souladu s požadavky evropské legislativy bude třeba zcela nově přistupovat k nakládání s odpady na skládky, kraj proto založil Komunální odpadovou
společnost, do níž přizval i města
a obce v regionu. Na projekt vzniku
linky k likvidaci komunálního odpadu chceme žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Počítáme s projektem zaměřeKolik v uplynulých čtyřech le- ným na podporu začleňování lidí
tech přiteklo do Karlovarského ze sociálně vyloučených lokalit do
společnosti. Do roku 2017 by mělo
kraje unijních peněz?
Karlovarský kraj úspěšně čerpá fi- na rekonstrukce a opravy krajských

Co je na funkci hejtmana kraje
nejtěžší? Naučit se říkat „ne“?
Teď jste mi dobře nahrál, protože
člověk se skutečně musí naučit říkat
důrazné „NE“. Další věcí, často náročnou, je komunikace a schopnost
přesvědčit kolegy v radě a zastupitelstvu o určité myšlence. Hejtmanství není samoděržaví a hejtman
není ředitelem podniku, který řekne, že takhle to bude a ono to tak
skutečně je. Mnoho lidí si myslí, že
hejtman může všechno, že jenom
luskne prsty a vše se točí podle jeho
přání. Tak to vůbec není. Zkrátka
musíte hodně komunikovat a umět
přesvědčit své kolegy i ostatní lidi.
Jaké nejsilnější momenty od nástupu do vedení Karlovarského
kraje si vybavíte?
Takových momentů je několik. Prvním z nich je určitě oka-

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

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

po-pá
p
o-pá 9-18,
9-18, sso
o 99-13
-13 h
hod.
od.
w w w.schrottmobil.com

ANGLIČTINA PRO DĚTI S RODILÝM MLUVČÍM
JIŽ 5. ROK V KRAJI
• kurzy pro děti od 2-15 let
• anglická dopolední školička (jednou či vícekrát v týdnu 4hod)
• anglická odpolední družina (2,5 hod)
• kurzy v mnoha MŠ, ZŠ, Gymnáziu a jazykových centrech
v Karlových Varech, Sokolově, Ostrově

váš rádce
ve světě
reklamy
www.zurnalmedia.cz

PŘEHLED KURZŮ A PŘIHLÁŠKY NA WWW.WATTSENGLISH.COM
PŘ
W
Wattsenglish
K.Vary, Ondříčkova 34, Karlovy Vary
te
tel: 773 122 000, e-mail: k.vary@wattsenglish.com

KKURZY PRO DOSPĚLÉ
(ko
(kombinace
českého lektora a rodilého mluvčího)
in
info: jwitney@wattsenglish.com, 777325586

3

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

nanční prostředky z různých operačních programů EU, ať už je to
v současnosti problematizovaný
ROP Severozápad, tak například
program přeshraniční spolupráce
Cíl 3 zaměřený na společné projekty s Německem nebo operační programy v oblasti životního prostředí,
lidských zdrojů apod.
Pokud jde o poskytnutí dotací
z Regionálního operačního programu Severozápad, tak bylo v Karlovarském kraji dosud rozděleno více než pět miliard korun. O dotovaných projektech, které se podařilo úspěšně dovést do konce, už
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Pane hejtmane, v kterých oblastech se Karlovarský kraj v uplynulých čtyřech letech posunul nejvíc
dopředu?
Především si myslím, že se tady
začalo mnohem víc komunikovat
s lidmi. Vedení kraje se mnohem
víc zajímá o jejich názory a potřeby.
Vedle jiného se to pozitivně odrazilo i v Krajských listech, kde už není hlavní postavou hejtman, ale kde
se objevují různorodé články včetně kritických příspěvků opozice.
Lidé také pravidelně využívají internetovou odpovědnu, bez obalu
se ptají na všechno, co je zajímá, ať
už se to týká záchranné služby nebo
výběrových řízení na ředitele krajských škol.
Druhou věcí jsou masivní investice do zdravotnictví a školství.
V uplynulých čtyřech letech jsme
investovali kolem jedné miliardy
korun do nemocnic a shodná částka zamířila do školství. Dokončili
jsme dvě nové školy v Ostrově a Sokolově za více než 800 milionů korun, přičemž velké objemy peněz
putovaly také do dalších škol v kraji, například v Chebu na gymnáziu
vzniklo nové jazykové a komunikační centrum. Integrovaná střední škola v Chebu bude mít moderní zázemí pro technické vzdělávání,
investovali jsme do zateplování škol
v Mariánských Lázních.
Z krajského rozpočtu byla financovaná výstavba Pavilonu akutní medicíny karlovarské nemocnice, který přivítá pacienty v polovině
září, v sokolovské nemocnici vložíme 20 milionů korun do rekonstrukce výtahů, hotova je přestavba části hlavního pavilonu nemocnice v Chebu, kde bude i zbrusu nová výdejna léků.
Záchranáři, stejně jako jejich kolegové v ostatních krajích, mají nové sídlo, které kraj nechal vystavět
v areálu krajských institucí v Karlových Varech – Dvorech.
Díky našim individuálním projektům v oblasti sociálních věcí – ať
už se to týká rozvoje sociálních služeb, projektu pro osoby s duševním
onemocněním nebo přemístění některých klientů z ústavní péče do
„běžného“ života – takzvaně přiteklo do regionu za poslední čtyři roky
půl miliardy korun, a to není právě
malá částka.

Můžete připomenout další projekty, které se povedlo úspěšně
zrealizovat? Některé už jste sice
zmínil, ale určitě jich bylo víc…
Vedle zmíněných škol jsme například postavili a zprovoznili nový dopravní terminál v Sokolově,
dokončujeme dopravní terminál
v Mariánských Lázních, letos jsme
zahájili a do konce roku dokončíme
stavbu nového dopravního terminálu v Chebu.
Turisté i obyvatelé našeho kraje
už objevili Becherovu vilu, z níž se
stala interaktivní galerie a v současnosti má za sebou rok úspěšného
provozu. Muzeum v Chebu má nový depozitář, cyklisté jezdí po třech
nových úsecích páteřní Cyklostezky Ohře, která už je průjezdná
z Chebu do Karlových Varů, ještě
letos se začne stavět poslední úsek
na této trase z Chebu do Chocovic.
Pokračujeme v jednání s operátory GSM, které by postupně mělo vést ke zbudování stanic, díky
nimž se vylepší signál v některých
částech kraje, například na Přebuzi, v Tatrovicích, na okraji Slavkovského lesa, kde je problém se spojením v případě krizových situací.
Pokusili jsme se pomoci s vylepšením personální situace v Karlovarské krajské nemocnici, studentům
lékařských fakult i budoucím zdravotním sestrám nabízíme stipendia při podepsání dohody o nástupu do nemocnice. Od roku 2010 také ve spolupráci se ZČU Plzeň nabízíme kurzy pro nekvalifikované
učitele, které kraj zafinancoval, aby
pomohl pedagogům k potřebnému
získání kvalifikace.

KU

V říjnu čekají Českou republiku krajské volby, ze kterých
vzejdou nová zastupitelstva,
rady a také hejtmani krajů.
Současný hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný má za sebou náročné čtyři roky, pro které byla z mezinárodního pohledu charakteristická přetrvávající hospodářská krize, v našem kraji
pak třeba střet o budoucnost
krajského zdravotnictví.
S hejtmanem Josefem Novotným jsme se za uplynulými čtyřmi roky ohlédli.

Na co by se podle Vás měla zaměřit nová krajská vláda v příštích čtyřech letech?
Pokusit se snížit nezaměstnanost
v našem kraji, ať už podporou vytváření průmyslových zón nebo
pomocí podnikatelům za účelem
vzniku nových pracovních míst.
S tím přímo souvisí pracovní uplatnění vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří se nám po ukončení vysokých škol v jiných regionech většinou nevrací zpět. Nové vedení kraje musí hledat a spoluvytvářet cesty
k jejich návratu, aby tady pro ně byla dobře placená práce.
A bude potřeba dál investovat
do nemocnic a dokončit nastartované projekty, zejména v Sokolově
a v Chebu, protože Karlovy Vary už
teď budou mít nový moderní pavilon akutní medicíny.
Samozřejmě pokračuje boj za vy-

budování čtyřpruhé rychlostní silnice R6 z Karlových Varů do Prahy.
V něm bude nutné intenzivně pokračovat.
Kromě toho, že stojíte v čele kraje, jste zároveň poslancem parlamentu ČR. Jak se obě tyto politické funkce snesou?
Obě práce se ovlivňují a prolínají navzájem. Výhodou určitě je, že
když je člověk poslancem, má velmi blízko k členům vlády. Pokud
potřebuje něco projednat, nemusí
se dlouze objednávat, může si domluvit schůzku přímo v poslanecké sněmovně.
Výhodou také je, že na těchto
schůzkách může opakovaně upozorňovat na neřešené problémy, že může ministrovi dopravy říkat: Heleďte, už byste ten Lubenec měli spustit.
A funguje to také obráceně. Protože v parlamentu pracuji ve výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj, tak se podařilo přivést zasedání tohoto výboru k nám do kraje.
Řešili jsme například problémy obce Prameny, která byla dlouho bez
vlastního zastupitelstva a starosty,
anebo jsme přijali důležité usnesení, aby se pokračovalo v programu
na podporu připravených projektů zahlazení následků těžby v Karlovarském a Ústeckém kraji, na něž
už kdysi vláda Miloše Zemana vyčlenila 15 miliard korun.
Je něco v tomto volebním období, co byste označil za svůj nezdar?
Tahle práce není a priori o pocitech vítězství nebo nezdaru. Ale pokud bych měl něco zmínit, tak je to
výběrové řízení na lůžka a přístroje do nemocnic, které vypsala Karlovarská krajská nemocnice a které
se táhne už dva a půl roku. Pořád
se někdo odvolává, přitom nemocnice na nová automatická lůžka čekají, pomohou personálu i pacientům. A tady se dohadují o tom, jestli mají pořídit menší nebo větší kolečko a na základě toho se zruší výběrové řízení. Takové věci člověka
velmi mrzí. Také bych si přál mnohem víc peněz na opravy silnic, které Karlovarský kraj zdědil ve velmi
špatném stavu.
Z našeho ročního provozního
rozpočtu ve výši 1,6 miliardy korun
dáváme 700 milionů do silnic a dopravní obslužnosti kraje. Tři sta milionů uvolňujeme na dopravní obslužnost, aby lidé mohli jezdit do
škol a do práce autobusy a vlaky.
A čtyři sta milionů jde na opravy
a údržbu krajských silnic. Ta částka
je vysoká, všichni ale víme, že bychom potřebovali mnohem a mnohem víc. V krajském rozpočtu ale
musíme myslet na všechny oblasti – školství, sociální věci, zdravotnictví…
Pracovně jste velmi vytížený. Jak
odbouráváte stres?
Nejvíce se mi to daří při jízdě na
kole, kde se člověk trochu vypotí. Chodím rád plavat a do sauny
a občas si zajdu na pivo. Ve volných
chvílích hodně čtu, ale nejvíc se mi
opravdu osvědčilo odbourat napětí
a starosti pohybem.
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KAM ZA KULTUROU A ZÁBAVOU V KARLOVARSKÉM KRAJI
KARLOVY VARY
Julius Baroš Band - koncert. Jazz
Club Imperial, 24. 8. od 20.30
Lee Andrew Davison & Friends koncert. Jazz Club Imperial, 31. 8.
od 20.30
Princezna na hrášku - pohádka.
Městské divadlo, 2. 9. od 15.00
17. Karlovarský folklorní festival - jedinečná podívaná na temperamentní tanečníky a hudebníky z Evropy, Ameriky a Austrálie
s řadou doprovodných akcí. Různá místa ve městě a okolí, 4.-9. 9.
od 10.00 do podzního večera. Podrobný program na:
www.kffestival.cz
Křemílek a Vochomůrka - pohádka. Městské divadlo, 9. 9. od 15.00
Dívčí válka - zábavná hra v podání
Prozatimně osvobozeného divadla
F. R. Čecha. Městské divadlo, 11. 9.
od 19.30
Marimba Live Drums - bubenická show. Městské divadlo, 12. 9. od
19.30
Nežárli! - bláznivá komedie ze sicilského Palerma v podání divadelní společnosti Starbag. Městské divadlo, 13. 9. od 19.30
Kamil Střihavka & Leaders - koncert. Lidový dům, 15. 9. od 20.00
Smolíček pacholíček - pohádka.
Městské divadlo, 16. 9. od 15.00
Tančírna - hra v podání Divadla
Radka Brzobohatého. Městské divadlo, 17. 9. od 19.30
Caveman - divadelní one man
show. Městské divadlo, 18. 9. od
19.30
Oldies Party 80.-90. léta - KV
Arena, 21. 9. od 20.00
Hurvínkova cesta do Tramtárie - představení Divadla Spejbla
a Hurvínka. Městské divadlo, 23.
9. od 14.00 a 16.30
Funny Girl - slavný muzikál v podání Severočeského divadla. Městské divadlo, 24. 9. od 19.30

ké a renesanční hudby. Na svém
koncertě v Chebu vystoupí s Jiřím Skřivanem (rytmické nástroje) a Jiřím Vyšatou (housle, harfa). Klášterní zahrada (mokrá varianta Františkánský kostel), 25. 8.
od 17.00
Otázky netopýra Ušíka aneb Jak
to chodí u netopýrů - pohádka.
Krajinka (mokrá varianta KC Svoboda), 26. 8. od 16.00
Den s městskou policí Cheb - kulturní program pro celou rodinu
zakončený koncertem česko-slovenské revivalové skupiny Queenmania. Krajinka, 1. 9. od 14.00 do
23.00
Babí léto - festival folkové a country hudby. Účinkují: Roháči, Taxmeni, Jaroslav Samson Lenk, Hop
Trop a další. Chebský hrad, 8. 9. od
16.30
Třicet devět stupňů - hra. ZDCH,
11. 9. od 10.00
Dialogy s harfou - Ivana Pokorná
– harfa, Petr Přibyl - viola. Valdštejnská obrazárna chebského muzea, 11. 9. od 19.30
Třicet devět stupňů - hra. ZDCH,
15. 9. od 19.00
Free Fler Market - dva dny, kdy se
můžete potěšit krásnými výrobky
od více jak třicet tvůrců a prodejců, ale také si vyzkoušet latinsko-americké tance s Jindrou Steinke,
léčivé meditace s Karin Rusakovou, výrobu šperků a mnoho dalšího. KC Svoboda, 15.-16. 9. od
10.00 do 17.00
Chyba spojení - hra o globalizovaném světě, kde je sotva místo na
lásku. Studio „D“, 19. 9. od 19.00
Horáková, Gottwald - politický
kabaret. Za oponou, 20. 9. od 10.00
The Tap Tap - benefiční koncert
s ozvěnami Pata Festu. Partnerem
akce je Karlovarský kraj. KC Svoboda, 20. 9. od 19.00
Zrada, staré časy - hra v podání pražského Divadla v Celetné.
CHEB
ZDCH, 22. 9. od 19.00
Tragédie Albrechta z Valdštejna V osm u archy - bajka. Studio „D“,
- česká premiéra dávno zapome- 23. 9. od 16.00
nutého a velmi pozdního výhonku
alžbětinského divadla (tragédie) SOKOLOV
- hru H. Glapthorna z roku 1639. Big Band MDK Sokolov - swingoChebský hrad, 24. a 25. 8. od 20.00 vý koncert v rámci Sokolovského
Ventus - koncert Jana Venase ml., kulturního léta. Staré náměstí, 28.
který se zabývá velmi charakteris- 8. od 16.00
tickou interpretací evropské gotic- Výstava kaktusů, sukulentů
A LA GOA S ,
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prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414
VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA , Praha 3
.RXĜLPVNi
info@provapo.cz
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a bonsají - místa kolem MDK, 6.8. 9. od 9.00 do 17.00
Hornická pouť - různá místa ve
městě, 8. 9. od 10.00 do 23.00
To nejlepší z Černého divadla městské divadlo, 13. 9. od 19.00
The Forks (Francie) + Jean Jean
(Francie) - koncert. Charlie´s Pub,
22. 9. od 20.00
OSTROV
Tata Bojs, Zajíc Company - koncert. Zámecký park, 31. 8. od 17.30
Mandrage, Goodfellas - koncert.
Zámecký park, 21. 9. od 17.30
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
The Mistaken Sons of Alabama koncert. Klub Morrison, 26. 8. od
20.00
Czech Republic Mini-tour - hudební festival. Účinkují: Disease Illusion, Anime Torment, Into Dust,
The Road to Happiness. Klub Morrison, 30. 8. od 20.00
CHODOV
Václavské posvícení - náměstí u KASS Chodov, 22. 9. od 8.00
do 22.00
LOKET
Street Art Loket 2012 - semináře, přednášky, tvůrčí dílny. Galerie Café Loket, 24.-26. 8. od 10.00
do 19.00
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Historický jarmark - hrad Seeberg, 28.-29. 8. od 10.00 (SO), od
13.00 (NE)

Vyluštěnou tajenku posílejte
do 7. 9. 2012 na email: romana.
najemnikova@kr-karlovarsky.cz
nebo na adresu: Karlovarský kraj,
R. Nájemníková, Závodní 353/88,
38021 Kar. Vary.

ReSource, který řeší budoucnost
Sokolovska po vyuhlení zdejších
zásob hnědého uhlí,“ dodává.
Mikroregion Sokolov - východ
byl aktivním zakladatelem Místní
akční skupiny Sokolovsko o.p.s.,
která jako největší podobná organizace v celé ČR rozděluje každý
rok z programu Leader pro podporu sokolovského venkova více
jak dvacet milionů korun.
„Obce, ale i řada dalších subjektů včetně podnikatelů našeho mikroregionu jsou aktivními účastníky dění této obecně prospěšné
společnosti a zároveň i úspěšnými
příjemci dotací,“ upozorňuje Makovička.
Jak říká, pro úspěšné fungování
Mikroregionu Sokolov – východ
byla po celou dobu jeho existence důležitá úzká spolupráce s Karlovarským krajem. „Kraj se podílel na přípravě strategických materiálů, které nám umožnily cílevědomě uskutečňovat naše zá-
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i složitějších skladeb. Při vystoupení zazněly tóny lovecké hudby, které byly obohaceny o některé zlidovělé skladby a dokonce i o melodie
ze známých filmů. I proto se koncert setkal s velkým úspěchem.
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měry. V letošním roce za přispění kraje zrealizujeme další část dokumentace pro výstavbu napojení
Slavkovského lesa na páteřní cyklostezku v Tisové. Příspěvek kraje na podporu managementu, který je nám v posledních několika
letech poskytován, umožnil ještě
další rozšíření záběru našich aktivit,“ vypočítává manažer. Jen díky
tomu se mikroregion mohl pustit
do takové stavby, jako je cyklostezka po rekultivovaných výsypkách, která se realizuje ve spolupráci s obcí Lomnice a která propojí Sokolov přes Lomnici a Vintířov s Chodovem.
„Vše nasvědčuje tomu, že již
příští rok se jak sportovci, tak i například pravidelní dojíždějící do
práce budou moci těšit na novou,
kvalitní a bezpečnou cykloturistickou trasu v nesmírně zajímavé
nově vznikající krajině,“ dodává
Miroslav Makovička.

Od Bacha po Vlacha. Tak znělo motto závěrečného koncertu
prázdninového soustředění trubačů Střední lesnické školy Žlutice.
Před zcela zaplněným sálem žlutického muzea absolventi soustředění předvedli ukázky svého trubačského umění. S obdivuhodným
zápalem se pouštěli do zvládnutí

S T AVIT E L
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Oslňoval svět mistrovskou
kombinací jazzu, swingu a šlágrů,
v roce 1953 navíc získal filmového
Oscara za roli v protiválečném
filmu Prokleti až do věčnosti.
V Karlových Varech se objevil
jen na krátkém nelázeňském
pobytu. Dokládá to zápis ze dne
12. května 1946 v pamětní knize
lesní kavárny Sv. Linhart. Do knihy
napsal: The trout was excellent,
not to mention the fried chicken.
(Pstruh byl výtečný, neřku-li
smažené kuře). Jeho pobyt zde je
ale zatím jeden velký otazník, ve
Varech byl zřejmě s americkým
Červeným křížem. Byl to...?

Mikroregion Sokolov – východ
byl založen v roce 2001. Po sloučení s Mikroregionem Sokolov – západ nyní zahrnuje čtrnáct obcí, ve
kterých žije 55.000 obyvatel. Počtem obyvatel je tento mikroregion největší v Karlovarském kraji.
„Naší hlavní činností je realizace
společné strategie směřující k rozvoji sokolovského regionu. Všechny naše obce spojují dvě velká témata – jsou to řeka Ohře a otázky
spojené s těžbou hnědého uhlí.
Pod pojmem rozvoje regionu
rozumíme především vytváření podmínek pro spokojený život
místních obyvatel. Za nejdůležitější podmínku spokojenosti pak
považujeme dostatek nových pracovních míst,“ říká manažer mikroregionu Miroslav Makovička.
Právě proto mikroregion za dobu své existence zrealizoval již více než třicet dotovaných projektů. Řada z nich se věnovala rozvoji cestovního ruchu jako například
konference Sokolovsko turistická
destinace budoucnosti.
„V této souvislosti zmíním ještě
alespoň náš rozhodující podíl při
přípravě a výstavbě páteřní cyklostezky podél řeky Ohře. Jiné aktivity směřovaly k podpoře zdejšího průmyslu, jako je projekt výstavby průmyslové zóny v Novém
Sedle, studie Mikroregionu Sokolov – západ identifikující území
vhodná pro průmyslovou výstavbu nebo studie Třídění komunálního odpadu v Karlovarském kraji. V nedávné době jsme dokončili významný mezinárodní projekt

LOMNICE
Prázdninové nebe - loučení
s prázdninami společně s klauny,
šapito show a kapelami Faktor, Sešlost a Olympic Revival. Areál kultury Lomnice, 25. 8. od 16.00 do
23.00
Pouť sv. Jiljí - sál kutlurního domu, hřiště, kostel, 1. 9.

O ZN.NAŠ IC H
LE T AD E L

Tajenka křížovky v minulém čísle zněla Karel Čapek.
Výhercům, kterými jsou Lubomír Míča, Sokolov, Zdeňka Němečková, Františkovy Lázně a Jana Hroudová, Ostrov, gratulujeme. Zasíláme jim publikace o našem kraji.
A jakou osobnost jsme pro vás
vybrali tentokrát?

Mikroregion Sokolov - východ

Trubači na letním soustředění

OB LA S T

SK

Křížovka o ceny

Z M I K R O R E G I O N Ů K A R LO VA R S K É H O K R A J E

BŘEZOVÁ U SOKOLOVA
Březovská metalová noc, vol. 5 metalový festival. Účinkují: Deathstar, Avenger, Vermin (SRN), Fleshless, Isaccarum, V.A.R., Pandemia, Master (USA) a další kapely.
Březová - výsluní, stráň, 25. 8. od
14.00
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Na 17. Karlovarský folklorní festival
míří Cookovy ostrovy i Brazílie

Videodiskotéka 80. – 90. léta / DJ Jirka Bőezina
v poőadu Jirky Neumanna (Lucerna Music Bar Praha)

21. 9. 2012
od 20:00 hod., KV Arena Karlovy Vary

Akce je poőádána pői pőíležitosti otevőení Bazénového centra a je spojena
s charitativními úĀely. ÿást výtěžku z prodeje vstupenek bude věnována na podporu zachování a rozvoje SOS
Dětské vesniĀky Karlovy Vary.

www.kvarena.cz
Vstupenky v pőedprodeji v síti Ticketportal, cena 199 KĀ.

Na kolech po stezce, která
připomíná železnou oponu

Již po sedmnácté se Karlovy Vary
stanou svědkem největších folklorních slavností v regionu. Ve dnech
4.–9. září se na dvaceti scénách
Karlovarského folklorního festivalu představí přední folklorní soubory z Česka i zahraničí, chybět
však nebudou ani zástupci zemí
značně exotických.
„Každý rok se v Karlových Varech díky nadšení a činnosti členů Souboru písní a tanců Dyleň
konají jedinečné slavnosti lidového umění, které přináší divákům

všech generací širokou nabídku
pořadů a představení,“ říká festivalová mluvčí Anna Kučerová.
Kromě tradičních kolonádních
vystoupení, slavnostního galaprogramu nebo benefičního koncertu
v přírodním amfiteátru pod hradem Loket tak mohou zájemci navštívit například krojovanou Snídani u pramenů nebo si zazpívat
a zatančit na Folklorparty v Mánesu.
„Výrazného rozšíření se letos dočká pořad národnostních menšin

žijících v ČR, nazvaný Žijí s námi,
který bude zaměřen především na
kulturu menšin z Blízkého východu a Afriky,“ upozorňuje Lubor
Hanka, vedoucí SPaT Dyleň a zároveň ředitel festivalu.
Již tradičně Karlovarský folklorní festival přináší na svá pódia exotické tanečníky ze všech koutů světa. Největšími lákadly 17. ročníku
KFF budou bezpochyby vystoupení souborů z Nového Zélandu, Cookových ostrovů, Brazílie nebo Rumunska. V rámci pořadu národnostních menšin rovněž vystoupí
orientální hudebníci ze Sýrie či tanečníci z Konga.
Diváci se proto již nyní můžou
těšit na krásné polynéské tanečnice vystupující v zářivě barevných
krojích z přírodních materiálů, na
briskní balkánské rytmy v podání
profesionálního souboru z rumunské Moldávie nebo na podtatranské goralské tance, které s nezaměnitelným šarmem představí slovenský folklorní soubor Magura.
„Internacionalita je důležitým
prvkem našeho festivalu. Proto
jsme se také letos rozhodli pro nové motto festivalu, které zní: Mezinárodní folklorní lázeň‘,“ objasňuje pestrou festivalovou dramaturgii
Alžběta Lupíšková, marketingová
manažerka festivalu.

Podpořte dub
Až do 10. října můžete rozhodovat v anketě Strom roku o vítězi.
Karlovarský kraj reprezentuje v celostátní soutěži Körnerův dub.
Körnerův dub je dominantou zámeckého parku v Dalovicích a je
jediným stromem z Karlovarského
kraje, který postoupil do finále ankety. Je tisíc let starý, jednadvacet
metrů vysoký a jeho obvod je 887
centimetrů. Více o soutěži na
www.nadacepartnerstvi.cz.

Představitelé Karlovarského kraje se ve dnech 12.-14. července vydali po Stezce železné opony, a to
společně s německým europoslancem Michaelem Cramerem. Karlovarský kraj se tak připojil k aktivitám projektu EuroVelo 13 – Stezka železné opony. Cyklistická trasa měla připomenout tzv. železnou
oponu, která rozdělovala Evropu téměř čtyřicet let. Zástupci našeho kraje chtěli přímo na trase tuto
stezku prezentovat a upozornit na ni cykloturisty.

Europoslanci Michael Cramer
a Jaromír Kohlíček.

Různorodá terapie
v Dol. Rychnově
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SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb
PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN

Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
Pacientům s chronickým onemockropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý z našeho odchovu!
něním, pacientům po operacích
Stáří slepiček 14-17 týdnů, cena 159-170 Kč/ks.
a úrazech, kdy je potřebná rehabiliProdeje se uskuteční:
tace, a pacientům v terminálním stastředa 5. září 2012
diu onemocnění. Těm všem je urNová Role u hasičů ve 14.10 hod. • Chodov u klubu Luna ve 14.40 hod.
čena komplexní čtyřiadvacetihodiKraslice u aut. nádraží v 15.50 hod. • Rotava u kavárny v 17.10 hod.
Bečov u vlakového nádraží v 15.45 hod.
nová péče, kterou poskytuje léčebna
úterý 11. září 2012
následné péče s „národní akreditací
H. Slavkov u rest. Karkulka ve 14 hod. • Loket u čerp. stanice Eurooil ve 14.25 hod.
kvality“ - Dům ošetřovatelské péče
Sokolov u vlakového nádraží v 15.15 hod. • Habartov u aut. nádraží v 15.50 hod.
Cheb u prodejny selka v 17.10 hod.
v Dolním Rychnově u Sokolova.
neděle 16. září 2012
„Naši péči zaměřujeme na udržení
Kynšperk nad Ohří u rest. El Paso ve 14.00 hod.
či navrácení zdraví a na dosažení duúterý 18. září 2012
Toužim u vlakového nádraží v 16.15 hod.
ševní a sociální pohody. Snažíme se
čtvrtek 20. září 2012
všemi možnými prostředky dosáhCheb u prodejny Selka ve12.30 hod.
nout zlepšení zdravotního stavu a fyFrantiškovy Lázně u vlakového nádraží ve 13.20 hod.
zické kondice pacienta. Tak, aby měl
PŘÍPADNÉ BLIŽŠÍ INFORMACE : TEL 728605840 728165166 415740719
možnost návratu do přirozeného domácího prostředí. U nevyléčitelně
nemocných pacientů se zaměřujeme na zmírňování utrpení a zajištění
Stačí jednou zavolat!
kvality života,“ říká ředitelka domova Magdaléna Radošová Scholzová.
Následná lůžková zdravotní péCena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.
če, kterou Dům ošetřovatelské péaž 5O OOO Kč
če v Dolním Rychnově poskytuje, je
měsíční splátky
léčebná, léčebně-rehabilitační a ošetna dobu 8 a 13 měsíců
řovatelská. Proto vedle běžné zdrahotovost až do domu
votní a ošetřovatelské péče, vedené
lékaři s odborným zaměřením, léčebnejvýhodnější podmínky v regionu
na nabízí i širokou škálu dalších terawww.smartpujcka.cz
peutických možností.
„Do ošetřovatelské péče a rehabiHledáme nové obchodní zástupce
litace pacientů jsme například zavedli koncept bazální stimulace. Jde
o vědecký pedagogicko-ošetřovatelk03-91x50_CMYK.indd 1
30.7.2012 16:53:03
ský koncept, který podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Při takové péči bereme
v potaz individualitu klienta a zapojujeme jeho příbuzné do ošetřovatelského procesu,“ upozorňuje ředitelka na jednu z novinek, za kterou léčebna získala mezinárodní certifikát
za mimořádné využití bazální stimulace v praxi.
Dalšími z nabídek léčebné a rehabilitační péče dolnorychnovského Domu ošetřovatelské péče jsou např. terapie ve Snoezelenu (léčba relaxací ve speciální terapeuticko-relaxační místnosti s vodním lůžkem), psychologická a logopedická péče či přírodně-rekreační odpočinek v okrasné zahradě s fontánou.

84O 111 177

Na Seebergu...

Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a krajská radní Eva
Valjentová nad mapou.

Panský vrch

Členové výpravy se zastavili také u památníku u Svatého Kříže na
Chebsku. V modrém trikotu německý europoslanec Michael Cramer.
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Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
poskytuje své služby seniorům v jednolůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením.
Výhodou jsou krátké čekací lhůty, pečujeme zejména
o klienty s těžkou a úplnou závislostí na péči druhé osoby.

Reakce na článek o zadlužení kraje
Václav Živný,
krajský zastupitel

Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cz • web: www.domovkynzvart.cz

Prosperující firma, zabývající se opracováním litiny a barevných
kovů, nabízí tyto volné pozice.
vhodné i pro absolventy
předpokladem je dobrý fyzický i zdravotní stav
praxe v kovovýrobě vítána, ale není podmínkou

Asistent/ka vedoucího směny
směnný provoz

administrativní účast na řízení výroby
předpokladem je ukončené SŠ vzdělání

Kontrolor do kovovýroby
smysl pro odpovědnost, práce v úkole

Nabízíme
zaučení
odpovídají platové podmínky

dobré sociální zázemí včetně stravování
pomoc s organizací dopravy

Abydos s.r.o., 351 32 Hazlov 247
+420 354 548 444
+420 354 548 414

info@abydos.cz
www.abydos.cz
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Redaktorka Parlamentních listů
Hana Čechová uveřejnila dne 25.
7. 2012 článek pod názvem „Premiér Nečas dostal lekci od hejtmana: Kraj zadlužila ODS“.
Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný zaslal premiéru Nečasovi dopis, ve kterém dokazuje nepravdivost tvrzení, že kraj zadlužila vládnoucí koalice ČSSD +
KSČM více než šestinásobně proti
bývalému vedení kraje v čele ODS.
Jako zastupitel Karlovarského
kraje od roku jeho vzniku mohu
vyjádřit skutečnosti, jak k zadlužení kraje došlo.
Od počátku svého vzniku musel
kraj řešit ve svém rozpočtu dva zásadní problémy.
Zajistit finanční prostředky na
předfinancování projektů z operačních programů Evropské unie
a dostatek investičních prostředků na prioritní projekty zajišťující
rozvoj kraje.
Proto zastupitelstvo kraje schvá-

lilo, a to konsensuálně hlasováním, v 1. volebním období uzavření úvěrových smluv v celkové výši
2,1 miliardy Kč.
Tyto smlouvy podepsal tehdejší hejtman Josef Pavel a jsou řádně a bez problémů spláceny. Jejich
čerpáním bylo možno například
postavit „Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“ v nemocnici Karlovy Vary, který je v těchto
dnech postupně uváděn do provozu, a řadu dalších projektů.
Ve 3. volebním období, za vlády ČSSD, KSČM a částečně Hnutí doktorů, podepsal hejtman Josef
Novotný jedinou smlouvu na úvěr
ve výši 75 miliónů Kč - na stavbu
budovy Krajské územní zdravotní záchranné služby, a to proto, že
Karlovarský kraj zůstal ze 14 krajů ČR poslední, kdo toto důstojné
sídlo neměl. Rovněž toto rozhodnutí schválilo zastupitelstvo konsensuálním hlasováním.
Toto jsou nezpochybnitelná fakta
a proto redaktorka Čechová požádala premiéra Nečase a exhejtmana Pavla o vyjádření k tomuto rozporu. Bohužel, k dnešnímu dni (6.
8. 2012) mi není známo, že by výše
jmenovaní na dopis hejtmana Novotného reagovali.
Vyjádřil se však kandidát ODS

do nadcházejících voleb Petr Šindelář. A to v duchu, že tento problém občany nezajímá a důležitější je, že... cituji: „…vedení Karlovarského kraje (fakticky ČSSD +
KSČM) dlouhodobě chybí koncepce či vize rozvoje našeho kraje“. Toto tvrzení mne skutečně „zvedlo ze
židle“, neboť to je stoprocentní lež!
Od vzniku kraje pracuji ve Výboru pro regionální rozvoj a znám
dobře genezi celého rozvoje kraje. Rada Karlovarského kraje rozhodla hned v roce 2000 v souladu
se zákonem o regionálním rozvoji, vypracovat základní strategický dokument, který zastupitelstvo
konsensuálně schválilo pod názvem Program rozvoje Karlovarského kraje.
Zpracování probíhalo za garance
odboru regionálního rozvoje a bylo připomínkováno ve výborech
zastupitelstva a komisích rady.
V tomto dokumentu jsou definována, po důkladné sociálně-ekonomické analýze, strategická opatření rozdělená do jednotlivých priorit a cílů.
Součástí tohoto programu je
Akční plán, který obsahuje 196
projektových záměrů, průběžně
realizovaných dle finančních možností zpracovaných v rozpočto-

vých výhledech.
Následně zpracovala většina odborných útvarů krajského úřadu
podrobné strategické dokumenty pro svoji vlastní činnost. Tento
program není mrtvým dokumentem, protože je monitorován, podléhá vnitřní a vnější evaluaci a průběžně se aktualizuje.
Následně byly vypracovány
a schváleny zastupitelstvem dva
významné navazující strategické dokumenty: Strategie rozvoje
konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a Strategie rozvoje lidských zdrojů.
Pro Vaši informovanost uvádím,
že Karlovarský kraj již zahájil přípravu zpracování nového Programu na léta 2014-2020.
Vážený pane Šindeláři, v médiích o sobě uvádíte, že nejste příliš
známou osobností pro veřejnost.
Pokud se chcete opravdu politicky
angažovat, budujte svoji image na
pravdivých a ověřených faktech.
Možná si ani neuvědomujete, že
jste svými výroky o nekoncepčnosti vedení kraje urazil desítky
lidí, kteří vykonali za 12 let existence Karlovarského kraje mnoho poctivé práce, bez rozdílu jejich politického smýšlení.

Před volbami v klidu zhodnoťte a rozhodněte
Josef Murčo,
krajský zastupitel

V předvolebním čase se obracím
k občanům, kteří jsou často dezorientování tím, co se před volbami děje.
Vzájemné napadání, dezinformace, zastupitelé se navzájem označují za kriminální osoby
a podobně. Opozice se nevybíravě a často zcela nesmyslně pustí do
koalice, ať to stojí, co to stojí. Kdo
to neudělá, je vnímán jako předvolebně nevýrazný.
Tento punc bývá přidělován

Císařské lázně zvou
na slavné návštěvníky
a Helmera. Památka má v budoucnu sloužit jako kongresové centrum, mají zde vzniknout rovněž
dvě infocentra, balneoknihovna,
muzeum filmového umění a multifunkční koncertní sál. V současné době objekt často využívají filmaři. Natáčela se zde například
bondovka Casino Royale.
Slavní návštěvníci Karlových Varů - to je název obrazové výstavy,
kterou můžete navštívit do 30. září 2012 v Císařských lázních (Mariánskolázeňská 2, Karlovy Vary).
Expozice bude otevřena od 10 do
18 hodin, vstupné činí 25 Kč.
Císařské lázně byly vybudovány
v roce 1895 naproti Grandhotelu
Pupp podle návrhu významných
vídeňských architektů Fellnera

Nahoře Zanderův sál, dole Císařské lázně

Na památník
se vrátily
ženské akty
Po sedmašedesáti letech se památníku hudebního skladatele
Ludwiga van Beethovena v lázeňském centru krajského města vrátil jeho původní vzhled. Díky iniciativě karlovarského Rotary klubu, kterou podpořilo město Karlovy Vary i Karlovarský kraj, byl doplněn o kopie reliéfů, které zobrazují ženské akty v životní velikosti.
Původní bronzové plastiky zhotovil místní rodák Hugo Uher v roce 1929. Ty ale byly po druhé světové válce zničeny, zřejmě kvůli německým nápisům.
Zhotovení replik se ujal sochař
Heřman Kouba, celá akce je chápána jako akt vzájemného usmíření a jako příspěvek k nápravě vzájemných křivd v česko-německých
vztazích.

KSČM. I přes tento mediální problém nebudou naši kandidáti těmi, kteří by pro mediální zájem
ostatní kriminalizovali a v důsledku způsobovali kraji neodhadnutelné škody.
Na druhé straně vyzývám občany
k tomu, aby dle vlastního rozumu
hodnotili uplynulé období a nedali se zmást různými výkřiky. Máte
vlastní zdravý rozum a nepotřebujete dát na politické manipulátory.
Rozhodněte sami za sebe.
Pokud v sociální oblasti vidíme
výrazný zájem a úspěšná řešení
kraje, potom nemáme důvod pochybovat o tom, že se sociální oblasti věnuje velká pozornost.
Kulturní sféra je přes finanční
problémy kraje stabilizována, a to
svědčí o úspěšném řízení této ob-

lasti. Dopravní obslužnosti, komunikacím, letišti a dalším dopravním problémům je věnována
dlouhodobě pozornost, a bylo proto v tomto volebním období na co
navazovat.
Samozřejmě je to oblast velmi finančně nákladná a je celá řada problémů, které se nedaly vyřešit a zůstaly úkolem pro další krajské koalice.
Ve výčtu zcela náhodných oblastí bych zmínil zdravotnictví. Podařilo se stabilizovat Karlovarskou
krajskou nemocnici, a.s., dokončit projekty další výstavby a dosáhnout pozitivních finančních výsledků při srovnání s minulostí.
Hlavním úkolem v následujícím období bude zvýšení kvality zdravotní péče a zlepšení pří-

stupu k pacientům. Řada pacientů
má připomínky k přístupu zdravotnického personálu, na druhé
straně se mnoho z nich vyjadřuje
uspokojivě.
Ale vnímám především hlasy
těch, kteří se v těžké životní situaci necítili v našem zdravotnickém
zařízení nejlépe. Úspěch nového
vedení při řízení nemocnice je ale
nezpochybnitelný a celkové hodnocení je pozitivní.
Proto vás chci požádat o to, abyste takto jednoduše, z vlastního pohledu, vyhodnotili před volbami
práci krajské koalice a na základě
toho se rozhodli při volbách. Samozřejmě, že vaše hodnocení se
může lišit od mých postřehů.
Přeji vám šťastnou ruku při volbách.

„Česko-saská vysokoškolská iniciativa“
– projektové poohlédnutí a výzvy do budoucna
Dne 1.6.2009 odstartoval významný
přeshraniční univerzitní projekt „Česko-saská vysokoškolská iniciativa“
(ČSVI, www.sthi.eu), ve kterém vystupovaly v roli kooperačních partnerů
Západočeská univerzita v Plzni (řešitelské pracoviště na Fakultě ekonomické) a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Lead
partnerem projektu byla Technická
univerzita v Chemnitz. Dne 25.5.2012
byly na závěrečné konferenci za přítomnosti mnoha předních osobností politické scény, místní samosprávy, zástupců dotyčných organizací,
akademických pracovníků a studentů shrnuty výsledky tříletého společného úsilí projektového týmu. Jednalo se o četné mezinárodní odborné konference, semináře, letní jazykové školy češtiny a němčiny, spolu-

práce univerzitních knihoven všech
tří partnerů, burza praktikantských
míst, podpora tvorby kvalifikačních
prací studentů, vydávání a překlady odborných publikací, spolupráce
v oblasti studijních programů typu
double degree a další. Každý z výstupů je v současné době v různé míře
naplnění, ale lze bezesporu konstatovat, že všechny předčily počáteční
očekávání nejen navrhovatelů projektu.
Jako logickým vyústěním projektu
jsou návazné přeshraniční projekty,
které vznikly díky podpoře a výměně
kontaktů v rámci ČSVI a které si kladou za cíl stavět na silných základech

přeshraniční univerzitní spolupráce výše jmenovaných partnerů. Za
zmínku stojí např. společný výzkum
sportovních pedagogů ZČU v Plzni a
TU Chemnitz se zacílením na motorické schopnosti dětí mladšího školního věku, jejich trendy, životní styl a
srovnání. Zkoumány by měly být děti
ze ZŠ v celém Karlovarském kraji a regionu Chemnitz.
Na tomto místě nezbývá než poděkovat celému projektovému týmu za
kvalitní naplnění cílů projektu, konstruktivní spolupráci a popřát následným přeshraničním aktivitám
v česko-saském příhraničí hodně
úspěchu do budoucna.

KRAJSKÝ ÚŘAD Karlovarského kraje - kontakty
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary; tel. 354 222 300, 353 502 111, 353 502 112 (ústředna), fax 354 222 509, 353 331 509 (podatelna),
elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-17.00, úterý, čtvrtek 8.00-15.00, pátek 8.00-14.00 (po předchozí domluvě)
Ředitel krajského úřadu
tel. 354 222 120
Ing. Roman Rokůsek
roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz
Zástupce ředitele KÚ,
vedoucí odboru stavební úřad
tel. 354 222 125
Mgr. Lubomír Novotný
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz
Odbor správních agend
a krajský živnostenský úřad
tel: 354 222 469
Ing. Daniel Matějíček
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz
Odbor kancelář hejtmana
tel. 354 222 141

Ing. Lydie Stráská
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
Odbor kancelář ředitele úřadu
tel. 354 222 313
Ing. Marie Tomsová
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
tel. 354 222 190
JUDr. Manfred Kraus
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz
Odbor kontroly
tel. 354 222 466
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
Ekonomický odbor

tel. 354 222 266
Ing. Dagmar Divišová
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
Odbor legislativní a právní
tel. 354 222 270
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz
Odbor správa majetku
tel. 354 222 205
Ing. Drahomíra Stefanovičová
drahomira.stefanovicova@kr-karlovarsky.cz
Odbor investic a grantových schémat - tel. 354 222 432
Ing. Věra Tomsová
vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz

Odbor dopravy a silničního hospodářství - tel. 354 502 461
Mgr. Vladimír Malý
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
Odbor regionálního rozvoje
tel. 354 222 260
Ing. arch. Jaromír Musil
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz
Odbor životního prostředí a zemědělství - tel. 354 222 220
Ing. Eliška Vršecká
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - tel. 354 222 443
Mgr. Monika Šperglová
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest. ruchu
tel. 354 222 230
Ing. Elena Hávová
elena.havova@kr-karlovarsky.cz
Odbor sociálních věcí
tel. 354 222 246
Ing. Stanislava Správková
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
Odbor zdravotnictví
tel. 354 222 420
Ing. Alena Šalátová
alena.salatova@kr-karlovarsky.cz
Odbor vnitřních záležitostí
tel. 354 222 250

Ing. Miroslav Očenášek
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
Oddělení interního auditu
tel. 354 222 460
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
Odbor projektového řízení a informatiky KK
tel. 354 222 436
Ing. Petr Kulda
petr.kulda@kr-karlovarsky.cz

sport

Sportovci z kraje v Londýně.
Jak se jim na olympiádě dařilo?
 Sokolovská běžkyně Ivana
Sekyrová doběhla v olympijském
maratonu v Londýně na 67. místě
s časem 2:37:14 a stala se tak historicky nejrychlejší ženou na olympijských hrách v dějinách Česka
a Slovenska. Žádná se dosud v maratonu nedostala na OH pod hranici 2 hodiny 40 minut!
 Basketbalistky, za které nastoupily rodačky z našeho kraje
Lenka Bartáková (Sokolov), Alena Hanušová (Sokolov), Kateřina Zohnová (Kraslice), vypadly
ve čtvrtfinále po porážce s Francií
71:68.
 Vzpěrač Jiří Orság, kterého
na olympiádu doprovázel jeho trenér Pavel Ivanič (rodák z Plesné,
žije v Sokolově), obsadil na olympijských hrách v Londýně v nejtěžší kategorii nad 105 kg sedmé místo. V nadhozu překonal výkonem
239 kg vlastní český rekord a ve
dvojboji si vylepšil osobní maximum na 426 kg.

Naučná stezka Děti dětem v Nejdku
V letošním roce byla v Nejdku otevřena interaktivní naučná stezka Děti dětem. Pětikilometrová stezka nabízí procházku hezkou krajinou
s výhledem z Nejdku až na Andělskou horu a rozhlednu Hartenštejn
u Bochova. Stezka má osm zastavení se zaměřením na oblast Nejdku –
rostliny, zvířata, horniny a lidi. První zastávka se nachází poblíž domova důchodců Matyáš, poslední před
městským hřbitovem.
Pro celý okruh lze použít i úkolovou hrací kartu, která je k dispozici v hotelu Anna na náměstí v Nejdku. Od hotelu je cesta k prvnímu zastavení značena zelenou turistickou
značkou směr Suchá a je dlouhá jeden kilometr. Od posledního zastavení zpět na náměstí je cesta dlouhá
0,5 km.
Co je pro návštěvu naučné stezky
potřeba?
Stezka není náročná. Prochází sice
kopcovitou krajinou s celkovým převýšením 150 metrů, ale po vyšlapaných polních a lesních cestách, částečně i po cestě asfaltové. Doporuču-

jeme vyjít na stezku ve sportovním
oblečení, v pohodlných botách. Při
některých úkolech se můžete i trochu umazat, a proto nechte drahé oblečení raději doma a ustrojte se pro
pobyt v přírodě a posezení v trávě.
Trasa se dá bez zastávek projít za
hodinu a půl, ale protože budete číst,
plnit úkoly a objevovat, spotřebuje
víc času. Počítejte, že na stezce strávíte přibližně tři hodiny. Délka trasy
od prvního zastavení poblíž domova
důchodců Matyáš (Nejdek, Šibeník)
k poslednímu zastavení (u městského hřbitova) je asi pět kilometrů,
z centra města zpět do města cca 1,5
km.
Pro plnění úkolů si nezapomeňte
vzít obyčejnou tužku. Také doporučujeme malé kladívko a sekáček (majzlík). Součástí věcí potřebných pro
plnění úkolů na naučné stezce je hrací karta, kterou, jak jsme již uvedli, si
vyzvednete na recepci v hotelu Anna (v dolní části náměstí v Nejdku).
Na této hrací kartě je uveden přesný návod, co na kterém stanovišti plnit a vyplnit. V hotelu Anna je také
možné zapůjčit doporučené pomůc-

Měsíčník Karlovarského kraje
Registrováno pod číslem MK ČR E 14716,
vydává: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 380 21 Karlovy Vary
Krajské listy vycházejí v nákladu 132 000 výtisků.
Příští číslo vychází 22. srpna 2012, uzávěrka inzerce je 5. srpna 2012
Fotografie u loga na titulní straně: Husovy sady v Sokolově, autor: Václav Fikar

ky, ale jsou k dispozici v omezeném
množství. Lépe je opatřit si svoje.
Jakmile se při putování stezkou
dostanete k poslednímu, osmému
zastavení, jděte s vyplněnou hrací kartou do hotelu Anna na náměstí v Nejdku. Na recepci vám dají na
hrací kartu razítko a zároveň obdržíte na památku malou odměnu.
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Tanečník Jan Onder:
Žiju v nejkrásnějším kraji
V závěru prázdnin jsme se setkali se se známým sokolovským tanečníkem a loketským rodákem Janem Onderem, kterému jsme položili několik otázek…
Změnilo Vám vítězství v populární taneční soutěži Stardance
(společně herečkou Danou Batulkovou) život?
Tak především jsme se s mojí taneční partnerkou Lucií Hunčárovou začali tancem nejen bavit, ale
i živit. Po kladných ohlasech na mé
úspěšné televizní vystoupení jsme
se rozhodli pořádat kurzy společenského tance pro dospělé. Zájem o ně nás povzbudil a letos v září v Sokolově otevíráme i společenskou výchovu pro mládež a latinu
pro ženy.
V Sokolově vedete taneční klub
působící při Městském domu kultury. Jak se vám daří?
Náročná práce přinesla i úspěchy.
Můžeme se pochlubit mistrovským
titulem v kategorii Junior 2, kde náš
taneční pár Filip Hudlický a Dita
Halířová získali 1. místo na MČR
v deseti tancích, dále druhé v latinsko-amerických a čtvrté ve standardních tancích.
Podařilo se nám vychovat dvě nové dětské třídy po osmi párech, které již město Sokolov a Karlovarský

Jan Onder s herečkou Danou Batulkovou, známou mimo jiné
jako Marcelka z úspěšného sitcomu Comeback.
Foto Jaroslav Široký
kraj úspěšně reprezentují po celé
republice. Musím říci, že s dětmi je
práce velmi náročná, ale když pak
vidíte, jak jim ťapají nožičky do rytmu tak, jak mají, všechno jim odpustíte.
Jaký máte vztah k našemu kraji?
Jako správný patriot! Jsem moc
rád, že mohu žít právě tady! Myslím si, že Karlovarský kraj je nej-

Čím je stezka Děti dětem jiná?
Je jiná tím, že ji tvořily děti a že
je interaktivní a má rychlou zpětnou vazbu. Děti při ní budou zkoušet materiál, hledat, nacházet souvislosti, objevovat. Stezka je vhodná pro
školní výukový program předmětů
přírodovědy, dějepisu (občanské výchovy) a ekologie, i pro rodinné procházky a výlety.
Nezabloudíme?
Stezka je značena zeleným šikmým
pruhem, značkou, kterou se značí
všechny naučné stezky. A to od prvního k poslednímu zastavení. Vybudována byla i s přispěním Karlovarského kraje.
Občanské sdružení JoN – Jde o Nejdek

krásnější kraj vůbec. Opravdu.
Co chystáte na nadcházející období?
Především budeme s mojí partnerkou Lucií tvrdě trénovat, protože nás v srpnu čeká největší taneční soutěž na světě - ve Stuttgartu. Na podzim mě čeká účinkování v jednom televizním pořadu, který se týká tance, ale více o tom zatím nemohu hovořit. Věřím, že se
na mě budou lidé z našeho kraje dívat a budou mi opět fandit…
Co byste rád sdělil čtenářům
Krajských listů na závěr?
Rád bych všem popřál pěkné
a pohodové léto a zároveň bych poděkoval všem, kteří nás v našem
tancování podporují a fandí nám.
Velký dík za podporu patří náměstku hejtmana Miloslavu Čermákovi a také zastupiteli Karlovarského
kraje Jakubu Pánikovi.
(kl)

Na webech přibývá informací pro cyklisty
Karlovarský kraj se postupně, tak
jak přibývají nové cyklostezky, stává rájem cyklistů. Ti přitom mají
k dispozici čím dál více informací
o cyklostezkách, cyklotrasách a zajímavých místech v jejich dosahu.
Kromě přehledného cykloportálu
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Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00
91,0 K. Vary 96,7 Aš 98,2 Sokolov 100,8 Cheb 103,4 Jáchymov

