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Karlovarský kraj uspěl na
festivalu TOURFILM 2013

Zachránil zámek.
Teď je na řadě Kyselka

Kolekce filmů a spotů o Karlovarském kraji se prosadila
v konkurenci ostatních soutěžních snímků. více strana 2

Rozhovor s Vladimírem Lažanským o záchraně Kyselky
i turistickém potenciálu našeho kraje.
více strana 5

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení a milí čtenáři,
nějak rychle se nám to letní
sluníčko přetavilo v podzimní mlhy a déšť - a taky v období tradičně plné svátků a významných dnů. Blíží se 28. říjen, Den vzniku samostatného
československého státu. Možná
je trochu škoda, že ho řada lidí vnímá jen jako další den volna v kalendáři a nad významem
tohoto svátku se ani nepozastaví. Proto je nutné si připomenout, že boj o samostatnost státu, který vyvrcholil v roce 1918,
nebyl jednoduchý a pro budoucnost českého národa je 28.
říjen jedním z hlavních mezníků.
Začátek listopadu zase bude tradičně patřit „dušičkám“
neboli Památce zesnulých. Zavzpomínáme na ty, kteří už nejsou s námi, ale patřili do našeho života a zanechali tu svou
stopu. A pak už následuje 17.
listopad – Den boje za svobodu a demokracii, kdy ožijí události roku 1939 navždy spojené
se smrtí studenta Jana Opletala, s popravami dalších studentů nacisty i se zavřením českých
vysokých škol. O padesát let
později, ve stejnou dobu, odstartovaly studentské demonstrace sametovou revoluci.
Z historie ale pojďme do současnosti – na stránkách našeho měsíčníku najdete například
informace o stavbě R6 v úseku
Lubenec–Bošov. Dozvíte se více i o tom, že Karlovarský kraj
přispěje půlmilionem korun na
obnovu Lázní Kyselka. Myslím,
že na rozdíl od křiklounů, kteří
by rádi odvrátili devastaci lázní,
ale nesehnali na ně ani korunu,
je to hmatatelný počin krajského zastupitelstva.
Váš hejtman Josef Novotný

Dělníci u Bošova opět pracují na silnici R6
V polovině září zahájilo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) už podruhé - stavbu 4,1 kilometru dlouhého úseku rychlostní silnice R6 z Bošova do Lubence. Poprvé začala firma Eurovia stavět
v srpnu 2010. Sejmula ornici, odstranila pařezy a provedla několik
dalších technických prací. Pak ale
nový ministr dopravy Vít Bárta
řekl: „Stop. Stavba je předražená
a my na ni nemáme peníze“. A tři
roky se u Bošova nic nedělo.
„Když se tehdy stavba zastavila,
musely na ni být peníze. Tři roky
měli chlapci z tehdejší koalice na
to, aby ji zase spustili a neudělali
to. Teprve po změně vlády to jde,“
kritizoval hejtman Karlovarského
kraje Josef Novotný zastavení stavby, která je pro náš kraj, ale také
pro obce podél silnice mimořádně
důležitá z hlediska dalšího rozvoje
kraje, včetně zaměstnanosti.
Stavební hluk u Bošova, který je
slyšet i díky aktivnímu tlaku Karlovarsého kraje, proto zazněl jako rajská hudba i v uších starosty
Lubence v Ústeckém kraji Bohumila Peterky. „I když se Lubence
konkrétně tahle stavba přímo nedotkne, protože končí před Lubencem, je to konečně signál státu, že

Na stavbu budoucí rychlostní silnice mezi Karlovými Vary a Prahou se vrátili dělníci i těžké stroje.
Konkrétně na úseku Bošov-Lubenec.
Foto Václav Fikar
se se stavbou R6 bude snad dál pokračovat,“ řekl.
Zmíněný úsek budoucí rychlostní
silnice mezi Karlovými Vary a Prahou má být v provozu na konci říj-

Šek pro Kyselku.
Kraj daroval půl milionu

Obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka, která letos získala
osm objektů v Kyselce za účelem jejich záchrany, bude mimo jiné usilovat také o záchranu Ottova pavilonu. Foto Václav Fikar
Předseda správní rady obecně
prospěšné společnosti Lázně Kyselka Vladimír Lažanský převzal na
krajském úřadu šek Karlovarského
kraje na půl milionu korun. Peníze
jsou určené na pomoc při obnově
komplexu dramaticky zchátralých
budov bývalých Lázní Kyselka.
„Lázně Kyselka jsou unikátní kulturní památkou a jejich osud nám
rozhodně není lhostejný. Proto
jsme se rozhodli, že podpoříme obnovu kdysi světoznámých a dnes již
zchátralých lázní částkou půl milionu korun,“ vysvětlil hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Jak
řekl, vedení Karlovarského kraje
nechce zůstat jen u této částky a již
přemýšlí o podpoře obnovy Kyselky i v budoucnosti.

„Uvažujeme o tom, že bychom
i v příštím roce uvolnili prostředky
na obnovu lázní, a to opět ve výši
půl milionu korun,“ řekl.
Obecně prospěšná společnost
Lázně Kyselka vznikla v loňském
roce dohodou mezi obcí Kyselka,
majiteli nemovitostí a městem Karlovy Vary. Jejím cílem je zachránit
lázeňské objekty, kterým hrozí po
desítkách let devastace nevratný
zánik. Snahou společnosti je rovněž najít pro zrekonstruované objekty využití. Ve vedení společnosti stojí Vladimír Lažanský, který
má s obnovou památek dlouholeté zkušenosti. Zachránil a zrekonstruoval zámek Chyše i tamní pivovar.
(podrobněji uvnitř listu)

na 2015, přičemž jeho stavba si vyžádá 1,53 miliardy korun. Původně
přitom měla stát 1,64 miliardy korun, ŘSD se ale před znovuzahájením prací dohodlo s Eurovií, která

Cvičení
potvrdilo souhru
záchranářů
Všechny složky Integrovaného
záchraného sytému obstály v zátěžovém testu, resp. při mezinárodním cvičení integrovaného záchranného systému v Pomezí nad
Ohří u chebské přehrady Skalka, na jedničku. Mimo jiné i nová emergency nemocnice v Karlových Varech. Cvičení, které simulovalo nehodu autobusu, osobního automobilu a nákladního auta, vezoucího nebezpečný náklad,
ukázalo, že emergency zvládne hromadný příjem obětí havárie i běžný provoz bez problémů.
Po výzvě záchranné služby o hromadném neštěstí došlo v Karlovarské krajské nemocnici k aktivaci takzvaného traumatologického plánu. Na jeho základě byli na
emergency svoláni členové lékařských týmů, seskupeny přístroje i materiální vybavení a vyblokovány potřebné lůžkové kapacity i operační sály. A to včetně sestavení dvou operačních týmů.
Jak cvičení potvrdilo, je nemocnice schopna tyto přípravy realizovat maximálně do 15 minut od obdržení výzvy.
Celkově bylo v Karlových Varech ošetřeno sedm těžce poraněných a dvanáct lehce až středně raněných. I v rámci cvičení běžel nadále běžný provoz a personál urgentního příjmu ošetřoval
vedle účastníků cvičení i pacienta
na umělé plicní ventilaci a další tři
pacienty. Celková doba od výzvy
záchranné služby po nehodě až
po ošetření posledního zraněného z této nehody byla 110 minut.

je hlavním dodavatelem, na částečném snížení ceny.
„Vzhledem k tomu, že se dosud
proplatila necelá dvě procenta ceny stavby, tak jde o slevu význam-

nou. ŘSD ušetří z celkového rozpočtu bezmála 65 miliónů korun,“
uvedl generální ředitel ŘSD David
Čermák s tím, že s dalšími dílčími úsporami, vyjednanými s hlavním dodavatelem (Eurovia si nebude účtovat plánovaných 19,2 milionu korun za urychlení výstavby,
ani sedm milionů za ochranu díla
před chátráním a poškozením během stavby, dalších 53 milionů korun se ušetří změnou postupu výstavby), ušetří stát na těchto čtyřech kilometrech celkem asi 144
milionů korun.
Pokud jde o dopravní omezení mezi Karlovými Vary a Prahou,
letos řidiče nečekají. Až příští rok
bude na části úseku doprava svedena na objížďku. Část stavby se povede mimo stávající I/6, takže současná silnice bude dopravě sloužit
až do skončení stavby.
Kromě úseku Lubenec-Bošov
připravuje ŘSD i další stavby na
budoucí R6. V roce 2015 by měly
být připravené stavby silnice v úsecích Nové Strašecí-Řevničov za
předpokládanou cenu 1,9 miliardy
korun a obchvat Řevničova včetně
obchvatu Krušovic za 2,16 miliardy korun. Jestli se se stavbou začne,
ale určí až ministerstvo dopravy.
Václav Fikar

Kraj pořídí do nemocnic nové
přístroje za desítky milionů
Nové
přístrojové
vybavení nemocnic v Karlových Varech
a v Chebu a účelné sestěhování nemocničních budov - právě na tyto akce se bude snažit Karlovarský kraj získat finance z obnoveného Regionálního operačního programu Severozápad. Půjde celkem o tři projekty, žádost o dotaci
schválili krajští zastupitelé na svém
jednání 12. září.

Nově by se měla uskutečnit také centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech. Zdravotníci by se přestěhovali z budov,
které jsou ve velmi špatném stavebně technickém stavu, část oddělení by přesídlila do nového Pavilonu akutní medicíny, další pak
do centrálních objektů. Došlo by
i na přístavbu patra pro infekční
oddělení nemocnice nad pavilo-

Foto Václav Fikar

Kraj připravil dva projekty na nákup přístrojového vybavení za 158
milionů korun, z toho dotace činí
134 miliony. Oba projekty by nahradily původní záměr, který kraj
připravoval v období, než byl pozastaven ROP Severozápad. Tyto akce Karlovarský kraj předfinancuje a vyčlení na ně peníze z krajského rozpočtu.
„Podle harmonogramu by Karlovarská krajská nemocnice měla být
přístroji vybavena během příštího
roku a následně v roce 2015,“ uvedl
náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

nem B. Výrazně by se zlepšila dostupnost intenzivní péče, pacienti
by se lépe orientovali v areálu nemocnice a znamenalo by to značnou úsporu nákladů na provoz budov. Projekt by přišel na téměř 144
miliony korun, dotace by činila
122 miliony.
Podle náměstka hejtmana a předsedy Výboru Regionální rady Petra Navrátila v současnosti finance v programu čerpání evropských
dotací na tyto projekty jsou. Další
žádosti však budou moci nemocnice uplatnit spíše v novém programovém období.

z regionu

Nová cyklostezka vede ROP Severozápad začal
z Jáchymova do H. Žďáru proplácet dlužné dotace
Regionální operační program
(ROP) Severozápad proplatil začátkem října první dotace, které
dlužil jejich příjemcům.
„Na účet Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad v České
národní bance přišla částka 1,581
miliardy korun. Okamžitě jsme
příjemcům, kterým ROP kvůli svému dřívějšímu pozastavení dluží,
začali peníze převádět,“ informoval předseda Regionální rady Petr Navrátil.

Slavnostního otevření nové cyklostezky mezi Jáchymovem
a Horním Žďárem se zúčastnil také hejtman Josef Novotný.
Další dobrá zpráva pro cyklisty
a milovníky cykloturistiky. Mezi
Jáchymovem a Horním Žďárem
byla otevřena nová cyklostezka,
která vede maebnou podkrušnohorskou krajinou po trase bývalé
železnice. Cyklostezka je dlouhá
2,6 kilometru a cyklisté na ní projedou bývalým železničním tunelem, kudy neprojel vlak od 50. let
minulého století.
„Stezka je v terénu zasazena tak,
že je jeho přirozenou součástí
a nijak nenarušuje okolí. Věříme,
že cyklistům usnadní nejen pohyb mezi Ostrovem a Jáchymovem, ale že také pomůže k rozvoji cestovního ruchu,“ uvedl starosta Ostrova Pavel Čekan během
slavnostního zahájení provozu na
cyklostezce.

Její vybudování přišlo na více
než 11 milionů korun s využitím
dotace z přeshraničního programu česko-saské spolupráce Cíl3.
Stezka je široká dva a půl metru, dosahuje převýšení 110 metrů a místy vede až 10 metrů nad
silnicí z Ostrova do Jáchymova.
Kvalitu nové trasy si při jejím otevření vyzkoušel i hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.
„Už nyní je znát, že cyklostezka bude hojně využívána nejen
cyklisty, ale i turisty a návštěvníky jáchymovských lázní. Cyklistika v Karlovarském kraji v posledních letech získává víc a víc na oblibě, proto vkládáme do značení
tras, údržby cyklostezek a budování nových cyklotras ročně několik milionů korun,“ upozornil.

Dvě nové sociální služby
v Chebu a Sokolově
V Sokolově a Chebu začnou fungovat dvě nové sociální služby pro
osoby s duševním onemocněním.
Půjde o služby terénní sociální rehabilitace, které pokryjí celou oblast Sokolovska a Chebska. Uvedení služeb do provozu je výsledkem
spolupráce Karlovarského kraje
s organizací Centrum pro rozvoj
péče o duševní zdraví.
Oba subjekty už od roku 2010 intenzivně spolupracují na zlepšení
situace osob s duševním onemocněním v regionu. Ještě před třemi
lety zde neexistovaly komunitní
služby pro tyto lidi. To se však velmi rychle mění.
U příležitosti Světového dne
duševního zdraví (10. října) se
v ulicch Sokolova a Chebu uskutečnila informační kampaň „Není
síť jako síť“, kde byly nové služby
představeny. Aktivity jsou realizovány v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území
Karlovarského kraje“. Nově vytvořené služby v Sokolově a v Chebu,
jejichž provozovatelem je FOKUS
Mladá Boleslav – Sdružení pro péči o duševní zdraví, jsou úspěšným
pokračováním individuálního projektu Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním one-

mocněním na území Karlovarského kraje“. V rámci tohoto projektu v roce 2011 vznikly v Karlových
Varech, jako první v kraji, sociální
služby pro osoby s duševním onemocněním. Přesněji služba sociální rehabilitace, která je postavena
na komunitním přístupu a uživatelům je poskytována v místě jejich
bydliště. Druhou službou je sociálně terapeutická dílna, která pomáhá osobám s duševním onemocněním k opětovnému obnovení pracovních a sociálních dovedností
ovlivněných nemocí.
Vedle otevření nových služeb
v Sokolově a Chebu vznikly také tři
multidisciplinární týmy na okresních úrovních, které propojují zástupce poskytovatelů sociálních,
zdravotnických a ostatních služeb
v daném okrese, tj. K. Vary, Sokolov a Cheb, kteří tak mohou spolupracovat na pomoci lidem ve velmi těžkých životních situacích.
Na krajské úrovni vzniká tzv. koordinační tým, který sdružuje vedoucí pracovníky sociálních odborů měst, zástupce policie, hasičů, zdravotních pojišťoven, psychiatrické oddělení nemocnice v Ostrově či zapojení škol. Tento nově vznikající dvoustupňový provázaný systém je v současné době
v České republice zcela ojedinělý.

Regionální rada dluží aktuálně
příjemcům dotací z ROP Severozápad přibližně dvě miliardy korun.
„Proplácet dotace jsme začali od
nejstarších projektů, tedy od projektů, jejichž žádosti o platby byly
předloženy nejdříve. Peníze budeme posílat na účty celkem třiapadesáti subjektům. Jde o kraje, města, obce i podnikatele,“ upřesnil
Petr Navrátil s tím, že bude proplaceno 81 projektů a etap, které
úspěšně prošly kontrolou.

Dobrý den, četl jsem článek o bolševníku, likvidaci bolševníku,
a mám zájem na jeho odstraňování. Bylo by tu práci možné dostat.
Děkuji vám za odpověď.
Ladislav Bílý
Dobrý den, pane Bílý,
oceňuji, že se chcete zapojit do projektu „Omezování výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“. Vzhledem k tomu, že správcem projektu je Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, obrátil jsem se s Vaším dotazem přímo na ní. Manažerka projektu RNDr. Lenka Pocová mne informovala, že výběrová řízení na dodavatele prací byla již ukončena. Pokud byste však měl zájem
o práci u jednoho ze šesti vítězných dodavatelů, bylo by dobré, abyste se obrátil přímo na něj. Seznam dodavatelů naleznete na internetových stránkách projektu http://apdm.cz/projekty/Invazni-rostliny/,
anebo si jej můžete vyžádat u manažerky projektu RNDr. Lenky Pocové, tel.: 353 993 217, 736 650 754, e-mail: pocova@apdm.cz.

Kolekce filmů a spotů Karlovarského kraje uspěla mezi ostatními soutěžícími a získala cenu odborné poroty na 20. ročníku Národního filmového festivalu turistických filmů Tour Region Film, který byl součástí 46. ročníku cestovatelských filmů Tourfilm Karlovy Vary. Výsledky soutěže byly oznámeny během
slavnostního večera v Grandhotelu
Pupp, cenu za Karlovarský kraj převzal radní pro oblast kultury a památkové péče Oleg Kalaš.
„Velmi si vážím tohoto ocenění. Mé
poděkování patří nejenom pracovní-

kům odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu za
dobré nápady a odvedenou práci, ale
také autorům filmů, konkrétně firmě 2 M STUDIO z Ostrova,“ řekl při
přebírání ceny Oleg Kalaš.
Festival českých turistických filmů Tour Region Film je už dvacet
let nedílnou součástí nejstaršího filmového festivalu turistických filmů
na světě - karlovarského Tourfilmu.
Jeho posláním je představit a ocenit
multimedia a filmy, které svou obsahovou náplní a uměleckou úrovní
přispívají k rozvoji cestovního ruchu.

Místostarosta Chebu Vladimír Hartmann, krajský radní po oblast
školství Václav Sloup a náměstek hejtmana Jaroslav Borka se seznamují s novou technickou učebnou v prostorách Integrované
střední školy v Chebu.
Integrovaná střední škola v Chebu otevřela novou učebnu - technologické centrum, které je plně vybavené počítačovou a strojírenskou technikou. Využívat ji budou nejen žáci školy, ale i ti, kteří
jsou dosud na základních školách
a v budoucnu by se mohli stát studenty strojírenských nebo stavebních oborů.
Vybavení učebny pišlo zhruba na
jeden milion korun, další vybavení učebny, například speciální nábytek, zvládla škola vyrobit vlastními silami. Partnerem projektu je
ZŠ Cheb Kostelní, 4. ZŠ Cheb Hradební a ZŠ Skalná. Zapojily se i regionální firmy, které poptávají kvalifikované síly především ve strojírenských oborech.

„Cílem naší spolupráce je vzbudit zájem žáků sedmých až devátých tříd základních škol o technické vzdělávání v oboru, v němž
pak u konkrétního zaměstnavatele
najdou práci. Je to ekvivalent systému duálního vzdělávání, jež funguje v Německu,“ uvedl ředitel ISŠ
Cheb Tomáš Mašek.
Učebna disponuje deseti počítači vybavenými odborným strojírenským softwarem, notebooky,
7 CNC frézkami nebo 3D tiskárnou. „Chtěl bych apelovat na zástupce hospodářských komor, aby
upozornily firmy v regionu na to,
jak je škola vybavena a že se snaží,
aby žáci uměli reagovat na moderní trendy v oboru,“ zdůraznil náměstek hejtmana Václav Sloup.

Chystá se modernizace
silnice Aš-Hranice
Řidiči na Ašsku by se mohli dočkat opravené silnice z Aše do Hranic. Pokud Karlovarský kraj získá
dotaci z Regionálního operačního
programu Severozápad, stavba začne už na jaře příštího roku.
„Podmínkou realizace stavby bude získání dotace z Regionálního
operačního programu Severozápad. V současné době máme ukončené výběrové řízení na zhotovitele stavby a nyní čekáme na vyhlášení nových výzev,“ uvedl náměs-

tek hejtmana Petr Navrátil.
Karlovarský kraj připravil projekt na modernizaci úseku silnice
vedoucí z Aše do Hranic o celkové
délce 4,913 km. Modernizace se týká úseku silnice, který vykazuje celou řadu technických a dopravních
závad.
Rekonstrukce silnice si vyžádá 33
milionů korun, dokončená by měla být na konci roku 2014. Pokud
by ale kraj s žádostí o dotaci neuspěl, stavba bude odložena.

Slavnostní večer Tourfilmu v Grandhotelu Pupp. Krajský radní pro
oblast kultury a památkové péče Oleg Kalaš přebírá cenu odborné poroty, kterou zaujaly filmy a spoty o Karlovarském kraji.

Jednání o pobočce
strojní fakulty pokračují
Na krajském úřadě pokračovalo
začátkem října jednání hejtmana
Karlovarského kraje Josefa Novotného se zástupci Fakulty strojní Západočeské univerzity Plzeň
o podmínkách otevření pracoviště fakulty v Sokolově. K jednání
hejtman přizval také představitele hospodářských komor, Hospodářské a sociální rady Sokolovska nebo společnosti Sokolovská
uhelná.
Na hejtmanství se hovořilo především o zabezpečení otevření pobočky a zajištění dostatečné propagace oboru. „Věřím, že
zástupci firem i hospodářských
komor podpoří vznik pracoviště
vysoké školy a budou úzce spolupracovat na zahájení provozu pobočky,“ uvedl hejtman a dodal, že
jde o kombinovanou formu studia, tedy při zaměstnání, což by

umožnilo zaměstnancům regionálních firem získat nebo si zvýšit kvalifikaci v oboru. „Doufám,
že zaměstnavatelé vyjdou studentům vstříc a vytvoří jim potřebné podmínky pro další vzdělávání,“ zdůraznil.
Na náboru dostatečného počtu budoucích studentů se bude
podílet také Integrovaná střední škola technická a ekonomická
v Sokolově, kde bude výuka probíhat. „Otevření pobočky musí
předcházet intenzivní kampaň,
která bude prezentovat atraktivity studia i možnosti uplatnění absolventů na trhu práce,“ vysvětlil
hejtman. Účastníci setkání se dohodli, že zástupci strojní fakulty
ještě v říjnu předloží finanční požadavky na zajištění chodu pobočky a na vybavení vysokoškolského pracoviště.

Nejčastější chyby voličů při hlasování V Sokolově vzniká nové
rehabilitační oddělení

tech, že se voliči neprokazují platným dokladem totožnosti.
Z jejich úst pak zaznívají věty typu: „Tady se všichni přece známe,
vždyť jsme sousedé“. Rád bych
však upozornil na to, že se každý
volič musí prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Pokud tak neučiní,
nebude mu umožněno volit.

V minulých Krajských listech jsme hovořili o volbách
do Sněmovny Parlamentu ČR,
které se uskuteční ve dnech 25.
– 26. října 2013. Nyní se v rozhovoru s ředitelem Krajského
úřadu Karlovarského kraje Romanem Rokůskem zaměříme Jak je to s doprovodem do vona chyby, kterých by se měli vo- lební místnosti?
Do volební místnosti přicházejí
liči vyvarovat.
V čem voliči nejčastěji chybují?
Voliči chybují již při samotném
příchodu do volební místnosti.
Velmi často se totiž stává, zvláště
pak na malých okrskových mís-

HEJTMAN ODPOVÍDÁ

ISŠ Cheb otevřela novou
Úspěch kraje na Tourfilmu
učebnu pro technické obory

Ředitel krajského úřadu informuje:
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voliči mnohdy i se svými malými
potomky. Těm pak svěřují obálku
s hlasovacím lístkem, aby jí vhodili do volební schránky. Takový
způsob hlasování je ovšem nepřípustný, každý volič musí obálku

do volební schránky vhodit sám.

Jakých chyb se voliči dopouštějí při samotném hlasování?
Velmi často se stává, že si voliči přinesou z domova připravené
hlasovací lístky a až za zástěnou se
rozhodují, které volební straně dají svůj hlas. Někdy omylem někdy
i úmyslně do obálky vloží dva hlasovací lístky. Tyto hlasy se ovšem
nepočítají.
Voliči dále chybují při přidělování preferenčních hlasů, což byl
fenomén minulých voleb. Preference volič přiděluje kandidátovi
tak, že zakroužkuje pořadové číslo kandidáta. Pokud pořadové číslo zaškrtne křížkem nebo háčkem,
tak se preferenční hlas nepočítá.

Počítá se pouze kroužek.
Dále se voliči domnívají, že musí udělit všechny čtyři preferenční
hlasy. V tomto případě může volič přidělit maximálně čtyři preferenční hlasy, to znamená, že nemusí přidělit žádný nebo pouze
jeden, dva či tři.
Voliči se rovněž domnívají, že
když nepřidělí preferenční hlas
nikomu, tak tyto preferenční hlasy obdrží automaticky první čtyři kandidáti na hlasovacím lístku.
Toto je ovšem mylná domněnka.
Pokud volič hodlá podpořit
přední kandidáty volební strany,
může jim rovněž přidělit preferenční hlasy, aby nebyli při sčítání preferenčních hlasů přeskočeni
ostatními kandidáty.

V Nemocnici Sokolov začal Karlovarský kraj budovat nové rehabilitační oddělení. V opravené levé
části pavilonu D vznikne ambulance i sedm pokojů s devatenácti lůžky pro pacienty po cévní mozkové
příhodě. První z nich přijme oddělení během prosince.
Rekonstrukci provádějí stavebníci ve třech patrech budovy, dokončují se omítky, připravuje se instalace mobiliáře.
„Investiční akce Karlovarského kraje je naplánována zhruba
do 23 milionů korun. Práce budou ukončeny během šesti týdnů,“
uvedl hejtman Josef Novotný během kontrolního dne stavby a připomněl, že vybudování nového re-

habilitačního oddělení nemocnice je podmínkou udržení akreditovaného pracoviště Iktového centra.
Podle správního ředitele nemocnice Eduarda Škivry nebude na oddělení chybět vodoléčba, magnetoterapie a moderní přístroje pro
rehabilitaci. Část vybavení získala nemocnice díky evropské dotaci.
V areálu nemocnice také pokračují práce na rekonstrukci budovy ředitelství, Karlovarský kraj připravuje i stavební úpravy pavilonu,
v němž bude sídlit oční oddělení.
„V letošním roce počítáme s investicemi do Nemocnice Sokolov z krajského rozpočtu zhruba
ve výši 70 milionů korun,“ uzavřel
hejtman.

z regionu
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Karlovarský kraj se musí vypořádat
s nelehkou situací ve zdravotnictví
Úhradová vyhláška připravila
Karlovarskou krajskou nemocnici o desítky milionů korun. Problém vznikl už na počátku 90. let,
kdy začaly být platby nemocnicím
vypočítávány na základě výkonů
a úhrad z předchozích let. Jde tedy
o trvale deficitní systém, který vyrovnávají majitelé a provozovatelé
nemocnic, tedy i Karlovarský kraj.
„Situace kolem úhrad se navíc
dramaticky zhoršila v letošním roce, když bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger v rámci nové
úhradové vyhlášky prosadil, že pojišťovny v roce 2013 platí nemocnicím za výkony nikoliv sto, ale
pouhých devadesát procent plateb
roku 2011. Propad plateb tak poškodil všechny nemocnice v České republice,“ komentuje problém
první náměstek hejtmana Jaroslav
Borka.
Nemocnice trpí také skokovým
zvýšením sazeb DPH na zdravotnický materiál.
„Vezmeme-li v úvahu inflaci, reálně dnes nemocnice dostávají platby na úrovni zhruba 78
procent. Je to, jako by vám někdo
vzal téměř třetinu platu nebo penze,“ vypočítává. Karlovarská krajská nemocnice tedy požádala Karlovarský kraj o finanční výpomoc.
Krajský rozpočet, zatížený hrazením korekce za pochybení v čerpání evropských peněz, se proto
musel vypořádat i s navýšením základního kapitálu KKN.

NABÍZÍME LÉČBU PRO
AC
CIE
IENTY
DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ PAC
PACIENTY
(také pro pacienty po operacích, kdy je potřebná
rehabilitace a pacienty trpících syndromem
demence) v léčebně s národní akreditací kvality
v Dolním Rychnově - v Domě ošetřovatelské péče
 24h lékařská a
ošetřovatelská péče
 rehabilitace v tělocvičně
ě
i na pokoji
 bazální sitmulace v
ošetřovatelské péči
(masážní a rehabilitační
techniky)
 psychoterapie, paliativníí
péče, zajištění duchovní
péče
 aktivizační techniky
(trénink paměti,
pie atd.)
a d)
at
arteterapie, muzikoterapie,
 snoezelen - relaxační multismyslová místnost
 velká zahrada s fontánou a altánem, kulturní akce

Kontakt: DOP - HC s.r.o
Tel: +420 352 628 698
E-mail: soc.pracovnik@dop-hc.cz
Mobil: +420 739 457 565
www.dop-hc.cz

STRUČNĚ Z REGIONU

Náměstek hejtmana Jaroslav Borka
„Kvalitní zdravotnictví je pro nás
prioritou. Kraj v žádném případě nedopustí omezování poskytované péče, proto jsme navýšili základní kapitál KKN formou úpisu
akcií v celkové hodnotě 32 milionů korun,“ vysvětluje Jaroslav Borka s tím, že vedení nemocnice ale
nemůže spoléhat jen na pomocnou
ruku Karlovarského kraje.
„Je potřeba obnovit dlouhodo-

bý reálný strategický plán, kam by
měla nemocnice a krajské zdravotnictví směřovat, a nastavit taková opatření, aby hospodaření
zdravotnických zařízení v Karlových Varech a v Chebu nebylo tak
ztrátové. K této koncepci je nutná
velmi intenzivní aktivita managementu a jeho úzká spolupráce s vedením kraje.“
I přes problémy v systému fun-

gování českého zdravotnictví se
kraj snaží udržet v nemocnicích
v Karlových Varech i v Chebu současný rozsah poskytované zdravotní péče. A nejen to. Nemocnice
chce dál rozvíjet. Proto bude v roce
2014 pokračovat v dovybavování
nemocnic zdravotnickými přístroji, v investičních akcích v Nemocnici Sokolov a v přípravě další etapy přestavby nemocnice v Chebu.

Centrem Dne železnice Nákup elektřiny na burze
byla letos Chyše
uspoří ročně tisíce korun
Den železnice v Karlovarském
kraji se letos uskutečnil hned na
několika místech, přesněji ve stanicích, kde zastavil zvláštní vlak tažený lokomotivou „Sedma“ řady
354.7152 s pěti historickými vozy.
Parní vlak zavítal do různých koutů Karlovarska, přičemž projel po
výjimečných tratích. Kromě oslavující tratě Žlutice–Bečov nad Teplou (115 let existence ) spoj zamířil
také na znovuotevřený úsek Krásný
Jez–Horní Slavkov-Kounice a trať
Protivec–Bochov, která v současnosti slouží jen pro nákladní dopravu.
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Centrem oslav letošního svátku železničářů se stala Chyše, kam
zvláštní vlak dorazil ve 12.25. Každý z cestujících, který se prokázal
platnou jízdenkou ze zvláštních vlaků nebo autobusů, mohl využít výhodné nabídky na vstupné při návštěvě hradu a zámku Bečov a zdarma zámku a pivovaru v Chyši.
Kromě jízdy zvláštního parního vlaku, který doprovodil císař
František Josef I., dobrý voják Josef
Švejk i členové četnické stanice Habersbirk, se zájemci mohli svézt do
Chyše i jednotkou RegioShark nebo autobusy.

Dobrý voják Josef Švejk vítá v Chyši hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného.

Karlovarský kraj nakupuje elektřinu, plyn, pojištění a telekomunikační služby společně se svými příspěvkovými organizacemi,
mezi něž patří školy, nemocnice nebo domovy pro seniory. Ke
společnému nákupu se ale připojily už i menší či větší obce, které ve spojení s krajem šetří výdaje
svých provozních rozpočtů. Díky velkému objemu poptávky získává kraj jako centrální zadavatel atraktivní cenu uvedených komodit, na niž by jednotlivé organizace či obce velmi těžko samostatně dosáhly.
Další nákup elektřiny na rok
2014 proběhne na komoditní
burze v Kladně již 22. října tohoto roku. „Loni na podzim jsme
si vyzkoušeli nákup elektřiny na
komoditní burze v Kladně, která se specializuje na obchodování s elektřinou a plynem. Velice elegantně, rychle a v intencích zákona o veřejných zakázkách jsme prostřednictvím burzy nakoupili elektřinu pro naše organizace o asi jeden milion
korun levněji než v minulém roce. Letos se ke společnému nákupu elektřiny již připojilo osm
měst, například Mariánské Láz-

ně. Plánujeme, že formu nákupu
přes komoditní burzu využijeme
i pro centrální nákup plynu, který
rovněž nabídneme obcím a městům. Společně to má smysl a lze
ušetřit nemalé finanční prostředky. Tento postup je výhodný pro
všechny zúčastněné a z pohledu
zákona o veřejných zakázkách je
transparentní,“ uvedl náměstek
hejtmana Jaroslav Borka.
Téměř bezprostředně po nákupní aukci už bude jasné, jaké
výše úspory se Karlovarskému
kraji podařilo dosáhnout. „Doposud dosažené úspory jsou pro
kraj natolik zajímavé, že plánujeme na krajském úřadu vytvořit speciální tým, který se bude na vyhledávání možných dalších úsporných opatření a realizaci centrálních nákupů v rámci
celého kraje zaměřovat – tedy nejen pro naše organizace, ale i pro
města a obce a další subjekty veřejné správy nebo neziskového
sektoru, které o to projeví zájem.
Podobné organizace nebo týmy
existují téměř ve všech krajích
a mají velice zajímavé výsledky.
V současné době je každá ušetřená koruna, jež zůstane v kraji, důležitá,“ uzavřel Borka.

 Prezident republiky Miloš Zeman se v rámci turné po krajích České republiky chystá do Karlovarského kraje. Naším regionem bude
cestovat ve dnech 30. října až 1. listopadu.
 Po Ostrově (konala se 11.-12.10.) a Sokolově (25.-26.10., ISŠTE) pokračuje podzimní přehlídka středních škol v Karlovarském kraji
i v Chebu na ISŠ - dne 7. listopadu. K vidění bude široká nabídka vzdělávání na středních školách našeho kraje, zajímavosti z výuky, přehled
oborů, seznámíte se s úspěchy škol. „Tady mohou žáci ZŠ získat bližší informace nejen o podmínkách vyučování, ale také o průběhu odborných
praxí či odborném výcviku nebo o možnostech profesního uplatnění,“
připomíná náměstek hejtmana Václav Sloup.
 Krajská knihovna Karlovy Vary modernizovala svůj web na adrese
www.knihovnakv.cz. Vývoj nové podoby webu trval půl roku, knihovna
se nyní může pochlubit moderní prezentací, která je přívětivá ke všem
uživatelům a nabízí nepřeberné možnosti přístupu k relevantním informacím. Stránky jsou mimo jiné plně optimalizované pro vyhledávače
a prohlížení v iPadech a iPhonech.

Mariánské Lázně znovu
ožily festivalem jablek

Druhého ročníku Lázeňského festivalu jablek v Mariánských Lázních, včetně jeho doprovodného programu, se zúčastnil také
hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Karlovarský kraj je
jedním z hlavních partnerů tohoto festivalu.
Na kolonádě Maxima Gorkého
v Mariánských Lázních se v sobotu 12. října uskutečnil 2. ročník Lázeňského festivalu jablek.
Celodenní program nabídl návštěvníkům vedle jarmarku místních výrobců a řemeslníků také

výstavu regionálních odrůd ovoce
a zahrádkářských výpěstků místních zahrádkářských organizací, výstavu Stromy v krajině nebo
tvůrčí dílny pro děti i dospělé. Na
závěr odpoledního programu zahrály kapely Obelisk a Booger.

V zimě 2012/13 najeli cestáři
rekordních půl milionu kilometrů

Během náročné loňské zimní sezóny museli naši cestáři z Údržby silnic
Karlovarského kraje při zajišťování
sjízdnosti najet po regionu téměř půl
miliónu kilometrů. To je jako by skoro 11x objeli svět! O rok dříve to přitom bylo „pouze“ 277 tisíc km (zhruba 7 cest kolem země).
V nadcházející zimě nás přitom čeká vytížení možná ještě větší. Vedle starostí o 300 km komunikací 1.
tříd a rychlostní silnice R6 stejně jako o dalších 1716 km správcem vybraných silnic 2. a 3. tříd v kraji nám letos

totiž navíc přibyl další, 21-ti km silniční úsek 1/21 z Mariánských Lázní
přes Planou až po křižovatku s dálnicí D5 na Plzeňsku. Práce v rámci zimní údržby dále provádíme i pro některé obce, firmy, nebo i pro mezinárodní Letiště Karlovy Vary či správce lesů.
Z 10-ti našich cestářských středisek,
rozmístěných kvůli minimalizaci dojezdových časů rovnoměrně po území
regionu, jsou připraveny dnem i nocí
vyjíždět posádky 65-ti sypačů (s pluhem), 6-ti fréz, 24 traktorů, 23 nakladačů a jiné techniky, v hůře dostupných lokalitách jim pak bude operativně pomáhat obsluha 20-ti dalších
mechanismů místních dodavatelů.
Při stále více nevyzpytatelném
a proměnlivém počasí totiž nastávající zima může být z hlediska udržování
sjízdnosti vozovek mnohem složitější než ta loňská. Počítáme proto raději

se spotřebou posypové soli i kolem 23
600 tun, což by byl nárůst o 20 % více než vloni a dokonce skoro až o 45 %
více než v zimě předminulé!
Kvůli nepříznivým zimním povětrnostním podmínkám nám zároveň
meziročně stoupá spotřeba látek, které
se za mrazů od kolem -5°C aplikují na
uježděnou, mechanicky už neodstranitelnou vrstvu sněhu nebo na náledí. Třeba solanky jsme v zimě 2012/13
potřebovali 2 690 000 litrů, ale o rok
dříve „jen“ 1 830 000 litrů, spotřeba
chloridu vápenatého do mrazů větších
pak ve stejném období stoupla o 16 %
na 400 000 litrů.
Atypičnost loňské zimy 2012/13 byla
dána vyšším počtem dnů, v nichž sněžilo déle než 6 hodin. Těch bylo v kraji průměrně 37, v Abertamech pak dokonce celých 50. V zimě 2011/12 jich
přitom bylo jen 22.
(pr)
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Inovační strategie v regionu.
Právě vzniká krajská rada
Za účasti náměstka hejtmana Petra Navrátila se v Krajské knihovně v Karlových Varech uskutečnilo úvodní setkání zájemců o problematiku přípravy krajské strategie pro tzv. „inteligentní specializaci“
(S3 strategie), což v podstatě znamená Regionální inovační strategii Karlovarského kraje (RIS3). Tyto strategie požaduje Evropská komise (EK)
po všech členských státech Evropské
unie a jejich regionech pro vyjednání
a schválení nových operačních programů na období 2014 – 2020, které
budou poskytovat dotace na výzkum,
vývoj, inovace a informační technologie.
Z tohoto důvodu se setkání zúčastnili zástupci z řad Karlovarského kraje, větších měst, místních firem, vysokých a středních škol, vědecko-vý-

zkumných organizací, neziskových
organizací a dalších odborníků.
Právě oni vytvoří tzv. krajskou radu pro inovace, která bude přípravu a následně realizaci strategie řídit za podpory dalších odborníků
z uvedených organizací. Svoji činnost by měla krajská rada zahájit již
na přelomu října a listopadu. Cílem
a smyslem Regionální inovační strategie Karlovarského kraje bude podporovat inovační aktivity ve všech
možných podobách, zejména v místních firmách a jejich spolupráci se
vzdělávacími (VŠ, SŠ) a vědecko-výzkumnými organizacemi, které jim
mohou za tímto účelem poskytovat
znalosti.
Jak potvrdila diskuse mezi účastníky jednání, uplatňování znalostí
v místní produkci jakéhokoliv zbo-

ží nebo ve službách vede ke zvýšení konkurenceschopnosti zdejších firem, přidané hodnoty jejich produkce, zisku a díky tomu mnohdy i ke
zvyšování počtu jejich zaměstnanců
a obecně k rozvoji celého kraje.
Zejména zástupci firem potvrdili významný a pozitivní vliv inovací na výkonnost a rozvoj jejich firem.
Regionální inovační strategie Karlovarského kraje a z ní plynoucí podpora by tak měla odpovídat jejich požadavkům, nicméně bude vycházet
jak z aktuální situace kraje, tak bude přihlížet i ke zkušenostem odjinud a obecným trendům v podpoře
inovací. Zájemci o další informace se
mohou obracet na krajského manažera, kterým je Mgr. Ivo Kováč z Karlovarské agentury rozvoje podnikání,
p.o. (e-mail: ivo.kovac@karp-kv.cz).

Jaroslav PETER, Hradební 1822, Kraslice
tel. 739 300 427, fax: 352 673 306
e-mail: peter@saltpeter.eu, www.saltpeter.eu

Zajišťujeme velkoobchodní a maloobchodní prodej kvalitních solných
certifikovaných produktů od výrobců ČR, SRN a Rakouska.
NAKOUPÍTE JAKOUKOLIV SŮL ZA NEJNIŽŠÍ CENY, V NEJLEPŠÍ KVALITĚ.
NABÍDKA PRO:
• zemědělce a myslivce
(solné a minerální lizy)
• Posypová sůl
(balení již od 6 kg až 1000 kg, i volně ložená)
• Potravinářství
(pro pekaře, řezníky, restaurace, jídelny)
• Průmysl
(Úprava vody, bazény,tabletová, mořská sůl)
• Ostatní
(koupelová sůl s různými přísadami)

Ro
po zvoz
ce
ČR lé

Gymnázium Ostrov slaví šedesátiny
Nový kontejner!

ČERVENÝ

Děkujeme, že třídíte elektro
www.asekol.cz

Poskytované pobytové služby:
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Nabízíme:
• ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích,
• celodenní stravování,
• praní prádla v naší prádelně
• pečovatelskou a zdravotní péči 24 hodin denně odborným
personálem,
• rehabilitaci pod vedením fyzioterapeuta,
• klidné prostředí s parkem a altánem v areálu domova,
• klientům výlety bezbariérovým autem, kulturní akce.
Klienti mohou využívat kantýnu, kadeřnictví, pedikúru.
Pro bližší informace kontaktujte p. Bečkovou, DiS.
Tel.: 352 370 126, 731 549 175, email: beckova@ss-po.cz

Gymnáziu v Ostrově je šedesát let.
Kulaté výročí si škola připomíná celou sérií akcí, které jsou určené nejen
studentům a pedagogům gymnázia,
ale i absolventům a široké veřejnosti.
Ta měla možnost obdivovat fantazii
a tvůrčí schopnosti studentů například během průvodu gymnazistů, jehož vyvrcholením bylo vytvoření živé číslice 60 na ostrovském náměstí.
Do průvodu se zapojila celá škola - od nejmladších primánů po maturitní ročníky. K vidění byl asijský

Kraj se účastnil
veletrhu v Rusku
V budově Mezinárodního veletržního centra Jekatěrinburg Expo
se na začátku října uskutečnil veletrh cestovního ruchu ExpoTravel
2013. Mezi vystavujícími byla letos
i agentura CzechTourism se stánkem České republiky. Karlovarský
kraj na něm reprezentoval Odbor
kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského
úřadu Karlovarského kraje, město
a infocentrum Mariánské Lázně,
lázeňská společnost Bohemia Lázně Kriváň, cestovní kancelář Astra a Léčebné lázně Jáchymov. Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu navíc
udělal bezplatný prospektový servis pro dalších cca 15 společností.
Kromě toho propagoval také nový
turistický portál Živý kraj, který je
nyní i v ruskojazyčné verzi.
„Jsem rád, že můžeme prezentovat náš kraj na akci, která patří
k největším svého druhu v Rusku.
Vzhledem k tomu, že se řadí i mezi
ty nejnavštěvovanější, máme ideální příležitost představit kraj co nejvíce lidem,“ řekl u příležitosti veletrhu krajský radní Václav Jakubík.
Mezinárodní veletrh ExpoTravel
2013 je nejvýznamnějším a největším turistickým veletrhem na východ od Uralu. Veletrhu se v minulém roce zúčastnilo okolo 200
vystavovatelů z 26 zemí světa. Navštívilo ho přibližně 10 000 lidí.

drak, mimové i bubeníci. Další část
oslav zahrnovala Den otevřených
dveří ve škole a kulturní program
v Domě kultury se setkáním bývalých a současných pedagogů gymnázia. V Městské knihovně Ostrov

mohou také zájemci až do konce října obdivovat výtvarné práce gymnazistů.
A jak přesně ostrovské gymnázium
vniklo? Nový zákon o jednotné škole z roku 1953 spojil obecné, měšťanské školy a gymnázia v jeden celek
- jedenáctiletou střední školu. V Ostrově byla Jedenáctiletá střední škola otevřena 1. září 1953. Během let
se měnil i název školy - teprve od roku 1968 nese opět historický název
gymnázium.

„Vize pĜestane být snem“

ROP Severozápad

Informace Regionálního operaþního programu Severozápad

ROP Severozápad znovu pomáhá regionu
Regionální operační program Severozápad (ROP Severozápad) po více než roce
obnovil svou činnost. Příjemci
dotací, kteří úspěšně dokončili projekty, se tak po dlouhém
čekání dočkali proplacení slíbených prostředků. Restart
operačního programu zároveň znamená, že kraje, města, obce, neziskové organizace nebo podnikatelé mohou na
podporu svých projektů získat
dalších až 6 miliard korun.
ROP Severozápad prošel řadou problémů. Programu se
týká i rozsáhlé policejní vyšetřování, které je vedeno mimo
jiné i proti bývalým zaměstnancům Úřadu Regionální rady,
tedy úřadu, který zajišťuje rozdělování dotací. Právě toto vyšetřování a výsledky auditu,
který byl na programu proveden, vedly k jeho zastavení.
„Byly tu problémy a chyby a je-

jich následky nás budou bohužel poškozovat i v budoucnu.
Nicméně nová Regionální rada,
která operační program řídí,
udělala maximum pro to, aby
se situace změnila a podobné
problémy se nemohly opakovat. Došlo ke kompletní výměně vedení úřadu, změnil se systém rozdělování dotací a byla
posílena kontrola,“ říká předseda Regionální rady Petr Navrátil.
Pro obnovení činnosti byla
klíčová dohoda o úhradě takzvané korekce mezi Ústeckým
a Karlovarským krajem a Ministerstvy pro místní rozvoj
a financí. Korekci, tedy pokutu ve výši 2,6 miliardy korun,
za pochybení, ke kterým v operačním programu a při realizaci z něj podpořených projektů
došlo, vyměřila programu Evropská komise. „Vyjednávání
o úhradě byla náročná a dlouhá. Kraje, které nemají přímou

odpovědnost za fungování regionálního operačního programu, se zachovaly velmi konstruktivně a poskytly Regionální radě na úhradu části korekce dotaci,“ připomíná Petr Navrátil.
Na rozjezd ROP Severozápad čekalo velmi netrpělivě
několik desítek příjemců dotací z Ústeckého a Karlovarského kraje. Projekty, pro které získali podporu, předfinancovali z vlastních zdrojů nebo
z úvěrů a dlouhou dobu čekali na proplacení svých výdajů.
„Města a obce se kvůli zastavení ROPu dostala do velmi svízelné situace. Obnovit proplácení byl proto náš prvořadý
úkol. Musím říct, že když jsme
začali na začátku října odesílat na účty měst a obcí částky,
které operační program dlužil, byla to pro mě osobně velká
úleva,“ říká Petr Navrátil. Peníze z ROP Severozápad směřo-

Z dotací ROP Severozápad byla financována také výstavba karlovarského parku meandr Ohře.

valy například do Jílového, kde
již řadu měsíců čekali na proplacení výdajů za rekonstrukci
náměstí, nebo Karlových Varů,
kde byly prostředky využity při
stavbě plavecké haly. Obnovení
proplácení se týká více než padesáti subjektů.
Kromě proplácení dotací u již

dokončených projektů ROP Severozápad podpoří také nové
investiční akce. „Vyhlásili jsme
nové výzvy a nabízíme v nich
zájemcům přibližně 6 miliard
korun. Zájem ze strany žadatelů je značný, i když získat dotace a realizovat projekt s podporou ROP SZ není jednodu-

Chebský dopravní terminál
patří mezi dominanty města
Architektonickou novinku
ve tvaru šestiúhelníku v Chebu přehlídnete jen stěží. Nově
zrekonstruovaný dopravní
terminál, který byl otevřen v
prosinci 2012, spojil autobusové a vlakové nádraží a cestujícím zaručil mnohem větší komfort. Jednou z největších výhod, které rekonstrukce přinesla, je přechod z vlakového nádraží pod krytým
přístřeškem až k nástupištím
autobusů, včetně odjezdových stanic městské hromadné dopravy.
„Je to určitě daleko lepší než

původní stav. Využívám autobus prakticky denně a tahle
stavba cestujícím podle mě určitě výrazně usnadňuje život,“
říká jedna z cestujících.
Stavba, jejíž součástí je centrální budova, infocentrum,
úschovna zavazadel, obchod
s občerstvením, digitální jízdní řády nebo zázemí pro řidiče a dispečery, stála necelých
110 milionů korun a byla realizována díky dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad. Program,
který v září letošního roku obnovil svou činnost, přispěl na

modernizaci částkou ve výši
92,5 % z celkové sumy.
„Zázemí pro veřejnou hromadnou dopravu bylo v regionu dlouho mimo zájem. Přitom v zahraniční jsou podobné dopravní terminály běžná věc. Využít dotace z evropských fondů na jejich výstavbu v Mariánských Lázních a
tady v Chebu se přímo nabízelo,“ říká Petr Navrátil, který se jako náměstek hejtmana
na přípravě a realizaci projektu podílel.
S výsledkem je spokojený také chebský místostaros-

ta Vladimír Hartmann. „Co
se týče rozvoje dopravní infrastruktury města je to určitě
správný krok. Kromě zlepšení podmínek pro cestující, terminál přispěl také k větší bezpečnosti a plynulosti provozu,“ uvedl.
Inspirací pro konstrukci
chebského terminálu, jehož
střecha je zavěšená na lanech,
hledali tvůrci mimo jiné i v zahraničí. Podobná stavba totiž stojí v německém Bayreuthu, kde stejně jako v západočeském městě patří mezi dominanty.

ché. Mnoho zájemců chodí své
záměry konzultovat osobně na
naše pracoviště v Ústí nad Labem i v Karlových Varech. Těší
mě, že především města a obce
ROP Severozápad nezatratily a chtějí prostředky z něj využít,“ uzavírá předseda Regionální rady Petr Navrátil.

VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
Žádosti o dotace z ROP Severozápad je možné podávat
v rámci takzvaných výzev k předkládání projektů. Jednotlivé výzvy vždy přesně definují na co, kdy a za jakých podmínek lze finanční podporu z ROP Severozápad využít. Konkrétní informace o výzvách, včetně jejich plánu, jsou k dispozici na www.nuts2severozapad.cz

SOUTĚŽ O BALÍČEK PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ
Regionální operační program
Severozápad podpořil v Ústeckém a Karlovarském kraji více než sto projektů. Jejich
zaměření je různé od modernizace škol, přes rekonstrukce historických památek
a výstavbu moderních sportovišť až po vybudování desítek kilometrů cyklostezek.
Dnes vám jeden z podpořených projektů – Dopravní
terminál v Chebu - na těchto stránkách představujeme – a v souvislosti s tím máme i anketní otázku. Napište nám, která zahraniční stavba byla inspirací pro konstrukci dopravního terminálu?
Tři vylosovaní autoři správných odpovědí dostanou od ROP
SZ dárkový balíček propagačních předmětů.
Odpověď na anketní otázku nám můžete zaslat emailem na
adresu soutez@nuts2severozapad.cz nebo na poštou na adresu Úřad regionální rady ROP SZ, Berní 2261/1, 400 01 Ústí
nad Labem.
Těšíme se na Vaše odpovědi!

KONTAKT
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
www.nuts2severozapad.cz
podatelna@nuts2severozapad.cz
Úřad Regionální rady
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 240 600
Pracoviště Karlovy Vary
Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary, tel.: 354 222 624
(budova C Krajského úřadu Karlovarského kraje)

Rekonstrukce chebského terminálu přinesla cestujícím větší komfort.

foto: Václav Fikar

Stránku připravili pracovníci Úřadu regionální rady regionu
Soudržnosti Severozápad – Fotografie jsou z archivu Úřadu Regionální rady, pokud není uvedeno jinak.

    
   
(% +'*)
Studenti SPŠ Ústí nad Labem mají díky dotaci z ROP SZ k dispozici moderní vybavení.

www.nuts2severozapad.cz
foto: SPŠ Ústí nad Labem

www.europa.eu
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Kraj požádá o dotaci na opravu
Kynšperský zajíc 12°, světlý ležák střechy Císařských lázní
R E G I O N Á L N Í P OT R AV I N A K A R LO VA R S K É H O K R A J E

V dalším pokračování seriálu o nejkvalitnějších potravinářských výrobcích a pochutinách z Karlovarského kraje, které získaly značku kvality
Regionální potravina, vám představujeme dvanáctistupňový světlý ležák
Kynšperský zajíc, který vyrábí Kynšperský pivovar.

Popis výrobku:
Základem je místní kvalitní voda,
klasický český humnový plzeňský slad,
který dodává pivu chlebnatou plnou
chuť, chmel z žatecké chmelářské oblasti, včetně nejznámějšího žateckého poloraného červeňáku, a pivovarské kvasnice. Pivo se jeden den vaří, cca patnáct dní kvasí a minimálně dvacet osm dní zraje v ležáckých sklepech.
Kde výrobek koupíte?
Výrobek je prodáván ve vlastní stylové Šenkovně v areálu
pivovaru a pak v pivovarských prodejnách v Chebu v Žižkově ulici a v Kynšperku v Sokolovské ulici. Dále ještě v několika provozovnách v Chebu (kavárna Domeček), U Zajíce (bývalý Bowling) naproti vlakovému nádraží), v restauraci U Slunce v Kynšperku a v kynšperské Rybárně.
Z historie kynšperského pivovarnictví:
V Kynšperku nad Ohří se pivo vařilo od nepaměti. Víme například, že město vedlo od roku 1547 řadu sporů se
šlechtou z Loketska, která začala tvrdě zasahovat do měst-

ského obchodu s pivem. Zřejmě aby
předešel všem právním pochybám, vydal císař Rudolf II. dne 22. června 1595
listinu, v níž udělil Kynšperku za každoroční poplatek 100 tolarů právo vaření
piva a jeho prodeje nejen ve městě, ale
i poddaným na přilehlém panství.
Kynšperský vrchnostenský pivovar
se poměrně brzy zařadil mezi nejvýkonnější podniky svého druhu v regionu. Podle statistiky z let 1710 až 1712
byl svým ročním výstavem kolem 700
sudů piva jen o málo menší než panské pivovary v Chodové Plané a Sokolově a z údajů tereziánského katastru z poloviny 18. století vyplývá, že v celkovém hospodářském výnosu kynšperského panství tvořil jen zisk z výroby zdejšího piva více než
polovinu.
Díky posledním držitelům kynšperského panství a pozdějšího velkostatku, kterými byli od roku 1840 podnikatelé ve výrobě porcelánu Haasové, prošel kynšperský pivovar
průmyslovou transformací a v nových ekonomicko-společenských podmínkách na konci 19. století dosáhl svojí produkcí značného rozvoje a úspěchu.
Před první světovou válkou zaujal kynšperský pivovar
výší a kvalitou výroby mezi pivovary zdejší oblasti jedno z předních míst. Hlavní odbytiště jeho výroby bylo nejen v okrese Sokolov, ale také v řadě míst sousedních okresů. V deseti větších městech měl pivovar stálé sklady a pivo exportoval i do Saska. Obnovu produkce i odbytu kynšperského piva ovlivnil po první světové válce méně příznivý hospodářský vývoj a období krize. Přesto se podniku
v té době podařilo s personálem, který tvořilo osm úředníků a kolem 60 dělníků, zvýšit výstav až na 50 000 hl piva
ročně. Obliba kynšperského piva u široké sítě konzumentů
a relativně úspěšný odbyt výrazně přispívaly k dobrým sociálním podmínkám jeho zaměstnanců. Až do začátku 2.
světové války. Po vyvlastnění německého majetku a odsunutí většiny německého obyvatelstva z Československa po
2. světové válce byl československým státem haasovský majetek zkonfiskován, což se dotklo i Kynšperského pivovaru. Ten byl v rámci likvidace komunálních podniků v pivovarnictví sloučen v roce 1951 s národním podnikem Chebsko-karlovarské pivovary, který v něm záhy výrobu piva zastavil a objekty pivovaru zcela uvolnil, až během desítek let
zchátraly.
Na slavné časy kynšperského pivovarnictví nyní chce
navázat společnost Kynšperský pivovar s.r.o., která v roce
2011 získala zchátralé objekty někdejšího pivovaru a okamžitě je začala opravovat. A tím se také do Kynšperku vrátila přerušená tradice výroby kynšperského piva.

Jedna z historicky nejvýznamnějších budov Karlových Varů by
se mohla dočkat opravy střechy
zadní kopule. Karlovarský kraj
podá na Ministerstvo kultury žádost o přidělení dotace v rámci
„Programu záchrany architektonického dědictví“.
„Střecha zadní kopule je v havarijním stavu a situaci nelze řešit
provizorními opravami. Pokud se
nám podaří získat dotaci z Ministerstva kultury, provedeme opravu břidličné části střešního pláště,
včetně souvisejících částí krovu,
atikových zdí, říms, vikýřů, komí-

Je jí šedesát. Galerie umění oslavuje
U příležitosti oslav výročí Galerie umění v Karlových Varech vyšla publikace, která mapuje šedesát
let její existence. Slavnostního křtu
se zúčastnili krajský radní pro oblast kultury a památkové péče Oleg
Kalaš a ředitel galerie Jan Samec (na
snímku). Zájemci o umění naleznou
v publikaci dokumenty, které ilustrují šedesát let výstavní a odborné
činnosti karlovarské galerie.
Zalistovat si mohou nejenom v katalogových textech, ale také ve výběru fotografií a reprodukcí. Nechybí ani soupis výstav, které galerie uspořádala v letech 1953–2013.
Součástí knihy je i výběr z obrazové dokumentace, která byla připravena k loňskému stému výročí vzniku hlavní budovy galerie. U příležitosti oslav výročí jsou pro návštěvníky galerie připraveny také dvě výstavy: „60 děl/60 let“ a „Vojtěch Hynais (1854–1925)“. První z nich seznamuje s aktivitami galerie za uplynulých šedesát let. K vidění jsou plakáty, pozvánky, katalogy a fotografie. Součástí expozice je i šedesátka
významných děl z bohatých sbírkových fondů galerie. Druhá výstava
je věnována jednomu z nejúspěšnějších umělců generace Národního divadla, jehož dílo oslovilo široké publikum v Paříži, Praze i ve Vídni.

Ostatní ke Kynšperskému pivovaru.
Dne 4. října 2013 uvedl na trh první speciál - Vídeňskou
13°. Uvařil Zelené pivo, které se začne prodávat před Vánocemi, a nyní připravujeme Pivní pálenku.

Slavní rodáci
z Karlovarského
kraje

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého čísla zněla: Johann Balthasar Neumann.
Výhercům, kterými jsou:
Karla Osinková z Chebu,
František Daněk z Bukovan
a Milada Šimáčková z Mariánských Lázní, gratulujeme.
Zasíláme jim publikace o našem kraji.
A zároveň pokračujeme
v představování slavných rodáků z Karlovarského kraje...
Narodil se v roce 1802 v Krásně, už rok po narození se ale
jeho rodina přistěhovala do Bečova, kde se učil u hudebního
pedagoga Karla Veita hře na violu a klavír. Od roku 1820 pak působil jako houslista lázeňského
orchestru v Mariánských Lázních. Jeho hudební dráha pokračovala v Karlových Varech, kde
se v roce 1824 oženil s dcerou
bečovského starosty.
V roce 1835 začal budovat lázeňský orchestr v Karlových Varech (KSO), který se později stal
renomovaným lázeňským hudebním tělesem. Pečeť jeho
skladatelské invence dodnes
nese řada polek, kvapíků, pochodů, čtverylek a valčíků, za
něž si vysloužil přídomek český
valčíkový král...

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou posílejte do
6. 11. 2013 na e-mail:
veronika.severova@kr-karlovarsky.cz nebo na adresu:
Krajský úřad Karlovarského kraje, Veronika Severová, Závodní 353/88, 36021,
Karlovy Vary
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nů a klempířských prvků,“ uvedl
radní pro oblast kultury a památkové péče Oleg Kalaš.
Podle pravidel „Programu záchrany architektonického dědictví“ se na projektu musí finanč-
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ně spolupodílet žadatel o dotaci.
„Karlovarský kraj pro tyto účely vyčlenil 1 milion korun. Peníze
budou uvolněny z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2014,“
upřesnil Oleg Kalaš.
Karlovarský kraj žádal o dotaci na obnovu střechy Císařských
lázní již před několika lety. V roce
2011 získal 2,8 milionů korun na
opravu střechy Zanderova sálu.
O rok později pak dostal dotaci
ve výši 1,2 milionů korun. Uvolněné finanční prostředky však nebyly využity z důvodu zrušeného
výběrového řízení.
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Studenti z Chodova rekultivovali okolí
téměř zapomenutého pramene Anita
Tým studentů chodovského
gymnázia pod vedením Mgr. Lucie Koudelkové letos exceloval
v soutěži Voda pro život, pořádané Institutem aplikované ekologie
Daphne ČR, s vlastním projektem „Rekultivace pramene Anita“.
Tým získal díky skvělé prezentaci finance na realizaci tohoto projektu.
Minerální pramen Anita je téměř zapomenutým pramenem
nacházejícím se mezi obcemi
Chotíkov a Nebanice, přesně na
hranici sokolovského a chebského okresu. Okolí pramene, na kterém v polovině minulého století stávala stáčírna této minerální
vody, bylo ve velmi zpustošeném
stavu a vědělo o něm pouze pár
starousedlíků.
Cílem projektu proto bylo zanést tento pramen opět do po-

Pronajměte pěknou chatu,
chalupu,v záp. a již. Čechách,
pro rekreanty TUI Wolters ze SRN.
Jsme CK se 70 letou tradicí,
solidní jednání,
platba za pobyt předem.
Kontakty:
tel.: 318 624 080, 606 227 707
pronajemchaty@seznam.cz

Upravené okolí minerálního pramene Anita mezi Chotíkovem
a Nebanicemi.
Foto GOA Chodov
vědomí veřejnosti a vytvořit zde
příjemné prostředí pro návštěvu
a odpočinek. Samotná realizace
probíhala od května do září 2013.

A vy nyní můžete přijít posoudit,
jak se práce chodovskému týmu
povedla, a ochutnat velmi kvalitní kyselku.

Konference EuroRegio 2013 má přinést
podporu podnikání a zaměstnanosti
Představit a nastartovat nové
projekty v západočeském regionu, podpořit místní rozvoj, střední
a vysoké školství a prohloubit českoněmeckou spolupráci. Takový
je cíl konference EuroRegio 2013,
která se uskuteční 4. prosince v Sokolově.
Konference, pořádaná Karlovarským a Plzeňským krajem, která se
koná pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného,
bude prezentovat především projekty končícího programového období a nové projekty v západočes-

kém regionu pro nadcházející období 2014–2020, bude také hledat
odpovědi na otázky místního rozvoje a prohloubení spolupráce českých a německých přeshraničních
regionů.
Série seminářů se bude konat
v prostorách Integrované střední školy technické a ekonomické
v Sokolově. Akce je primárně určena zástupcům firem, starostům,
úředníkům i odborné veřejnosti.
Obsah konference bude mimo jiné mapovat vývoj českého podnikání v poslední dekádě, což vysti-

huje její podtitul „Úspěchy i pády
regionálního rozvoje 10 let po vstupu ČR do EU“. Především se ale semináře zaměří na současný stav s ambicí nastartovat nové projekty,
které pomohou dalšímu rozvoji západočeského regionu.
„Doufáme, že se na konferenci podaří představit konkurenceschopné projekty a možnosti spolupráce mezi regiony, které mohou
být pro další firmy nebo jiné kraje i městské správy příkladem,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Hledám spolehlivé a schopné
brigádníky pro roznos
reklamních tiskovin
pro oblast Aš,
Cheb a okolní vesnice.

Zájemci poslat sms na
tel. 731 596 332
nebo na e-mail:
josef.rubas@distribucni.cz

Přerostly vám dluhy
přes hlavu?
Bojíte se exekutorů
a soudů?
Bojíte se o svůj majetek?

Nabízíme nový život
bez dluhů.
Poradna pro oddlužení
Karlovy Vary - Rybáře
tel.: 724 75 65 65
www.klidnyzivot.cz
Neodkládejte svá rozhodnutí,
zítra může být pozdě.

20 let společnosti

MARKETA - REMONE !
Ekologické zpracování elektronických zařízení
Lesní 5, Cheb, tel.: 739 031 807, www.marketaremone.cz

VÝKUP KABELŮ A ELEKTRONICKÝCH KOMPONENTŮ
ZA HOTOVÉ - CENY DOHODOU
Výkupní doba v pondělí, ve středu a v pátek od 8:00 do 11:00

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
poskytuje své služby seniorům v jednolůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou
závislostí na péči druhé osoby (tzn. i ležící klienty).
Od 1. 1. 2013 poskytujeme nový druh sociální služby
– domov se zvláštním režimem. Tuto službu poskytujeme
seniorům s chronickým duševním onemocněním.
Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cz • web: www.domovkynzvart.cz

Naše okna prosluní Váš život
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Bohemia Lignum - Dřevěná okna
Botanická 252/6 | 362 63 Dalovice
+420 355 328 030 | +420 608 605 013 | +420 355 328 050
ﬁrma@bohemialignum.cz | www.bohemialignum.cz
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Tepelská 137, mob.: 777 822 724
e-mail: prodejna.marianskelazne@biomac.cz
62.2/29 K.H.Máchy 2131 (areál Bohemie)
356 01 Sokolov, mob.: 733 784 090,
e-mail: prodejna.sokolov@biomac.cz
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Zachránil zámek i pivovar. Teď je na řadě Kyselka
Zámek s pivovarem v Chyši už zachránil. Když v roce 1996 tuto
zchátralou památku koupil, málokdo věřil, že jí dokáže vrátit lesk
nejlepších časů. On to však dokázal. Zámku vrátil tvář i duši, a tak
dnes za ním přijíždějí turisté v takových počtech, že se stal jednou
ze tří nejnavštěvovanějších památek v Karlovarském kraji. Podaří
se mu něco podobného i v Kyselce? Majitel zámku a pivovaru Chyše a od letošního roku také předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka Vladimír Lažanský věří, že ano.
Jak jste se vlastně ocitl v čele společnosti, která se v Kyselce pokusí
zachránit, co se ještě zachránit dá?
Při práci na rekonstrukci zámku
jsem samozřejmě z povzdálí pozoroval veškerý ten zmar v Kyselce, kde
jsou některé objekty bývalého lázeňské komplexu už hluboko pod prahem toho, čemu se říká památková
obnova. Sledoval jsem vše, co se kolem Kyselky děje. Když jsem později získal přesvědčení, že Karlovarské
minerální vody jsou firmou, která by
se nezdráhala vložit do obnovy komplexu velké prostředky, řekli jsme si:
Pojďme založit nezpochybnitelnou
platformu pro záchranu Lázní Kyselka, a tou je obecně prospěšná společnost. Kyselka jako úžasný urbanistický celek si zaslouží peníze a energii,
kterou do její záchrany musíme vložit. I když tam už v některých případech nepůjde o památkovou obnovu,
ale o repliky, i když velmi šetrně. Krovů, stropů apod.
Společnost byla založena na začátku letošního roku. Můžete připomenout, kdo ji tvoří?
Zakladateli jsme já, město Karlovy
Vary, obec Kyselka a společnosti Karlovarské minerální vody a RIS Revi-

talizační investiční společnost. Členy
správní rady jsem já, dále univerzitní profesor Rudolf Heinrich Theodor
Mattoni, a Alessandro Pasquale. Skutečnost, že majitel Karlovarských minerálních vod je členem správní rady
společnosti na záchranu Lázní Kyselka, je zárukou, že se nebude zdráhat
pomáhat naší společnosti finančně.
Na rozběh záchranných prací, které
samozřejmě potrvají roky, nám KMV
daly dvakrát deset milionů korun.
Ředitelem naší společnosti je Miroslav Perout, který už má za sebou záchranu menšího zámku Korozluky
na Mostecku. Zmíněný zámek koupil
s demoličním výměrem a dokázal ho
dát do pořádku.
O osud bývalých Lázní Kyselka
se velmi zajímá i Karlovarský kraj,
který vám nyní poskytl dar ve výši
půl milionu korun na pomoc Kyselce. Jednáte s krajem o možné další
spolupráci?
Ano, hovořil jsem s panem hejtmanem, který se zajímal, jestli by se kraj
časem mohl stát členem správní rady obecně prospěšné společnosti. To
by byl další silný hráč v týmu. Věřím,
že spolupráce s krajem bude pokračovat.
Víte, kolik přibližně může záchrana zdevastovaných objektů, které
obecně prospěšná společnost Lázně
Kyselka získala, stát?
Nějaká konkrétní čísla padla, skloňuje se objem 400 milionů korun. To
není malá částka. Když ji účelně využijeme, v Kyselce už vidět budou.
Kolik domů z celého bývalého lázeňského komplexu v Kyselce společnost vlastní?
Máme jich osm. Mattoniho vilu, Ottův pavilon, budovu bývalé restaurace s terasou, Švýcarský dvůr,
Jindřichův dvůr, Vilemína a nejvíce zdevastovaný objekt – bývalé ředitelství lázní. A za řekou máme vilu, která fungovala jako malá polikli-

du tzv. rychlokvašek, kdy se velká firma vrhne na památkový objekt a za
rok ho do dá do kupy. Samozřejmě,
to se dá zvládnout. Ale na takto opravené památce je pak tato přehnaná
rychlost vidět už za dva roky. Začíná
se loupat omítka apod.
Na památku musíte pomalu, nemůžete jí poručit nějakou chemií. Vše
chce dobře zvolené postupy a čas.
Vždyť nám do ní desetiletí teklo, zdivo plesnivělo...

Ing. Vladimír Lažanský
- pokračovatel hraběcího rodu Lažanských. Od února 1996 je majitelem zámku a pivovaru Chyše. Oba zrekonstruoval, zámek Chyše dnes
patří k nejkrásnějším památkám v kraji. Od února 2013 je předsedou
správní rady obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka.
nika pro dětské lázně. Tam bude sídlo
obecně prospěšné společnosti Lázně
Kyselka. Protože až ty budovy za deset nebo patnáct let spraví, tak je bude muset také provozovat. Razím totiž heslo: Jednou o. p. s., navždy o. p.
s. Ona jako neziskovka musí vše, co
vydělá, investovat zpět do společnosti. Veškerý svůj zisk musí jít do údržby, do rozvoje.
Kdyby si ale za 15 let „ópéeska“ řekla, že její historická úloha při záchraně Lázní Kyselka byla splněna a že zachráněné budovy nechce, že dílo, které vytvořila, odevzdává, tak ze zákona se budovy stanou majetkem obce.
Pokud ta by se takového majetku lekla s tím, že by nevěděla, jak budovy
využívat, pak by budovy připadly státu. A to já bych nikdy nechtěl, protože stát by je mohl znovu špatně privatizovat nebo se na ně vykašlat.
Vždyť se podívejte, jak stát hospodaří. Podívejte se na státní lesy, podívejte se na silnice apod. Byla by to katastrofa, Lázně Kyselka už mají se státem svou velmi špatnou zkušenost.
Lázně Kyselka zřejmě nejvíce utr-

pěly v devadesátých letech. Privatizující instalatér, pak němečtí spekulanti a podvodníci, pak Dagestánec s megalomanským projektem
českého Las Vegas… A ony chátraly dál. Pak neúspěšné pokusy o prodej, až tu máme souvislou řadu zdevastovaných budov. Hovoříte v patnáctiletém horizontu… Plánujete,
že tak dlouho bude obnova bývalých lázní trvat?
Až patnáct let ne, ale vše je úměrné
finančním prostředkům. Tady proti
sobě stojí dva extrémy. Kdyby se mi
podařilo sehnat někoho, jako že se mi
to nepodaří, kdo přijde a řekne: Tady
máte miliardu, pane Lažanský, a dejte
mi Kyselku do kupy. I kdybych ji zítra
dostal, tak nejsem ochotný ji tam za
dva ani za tři roky prostavět. Nejdříve tak za pět let. Protože na památku
musíte jít velmi pomalu. Ona dlouho
chátrá, ale opticky je vše zatím v pohodě. A pak najednou bác – a její stav
se zhoršuje doslova geometrickou řadou. Potom přijde impuls a za pár
týdnů se zřítí.
Proto když ji zachraňujete, nemůžete na ni pospíchat. Znám celou řa-

A proto například vyřezání džungle u Mattoniho vily v roce 1, tedy
v letošním roce?
Ano. Dnes už Mattoniho vilu, nejcennější ze všech objektů, vidíte. Přitom ještě nedávno jste ji skrz džungli náletových dřevin, které zadržovaly vodu, neviděl. Vilu jsme odklestili, bývalý park zbavili náletu a hnijících popadaných dřevin a hromad
listí. Museli jsme se dostat na tvrdý
terén, na který se dá postavit lešení.
V Kyselce jsme ale letos provedli
další práce. Vyčistili a upravili jsme
okolí vodopádu od Ottova pramene,
který nebyl vidět. Vyčistili jsme také
dlažbu před bývalou restaurací, dnes
už tam také stojí kopie sochy otce zakladatele, Heinricha Mattoniho.
Když slyším, jak mluvíte o citlivém přístupu k obnově památek,
vybavuje se mi Váš zámek. Prohlédne-li si člověk fotografie zámku
Chyše z roku 1996, kdy jste rodový
zámek koupil zpět, a fotografie téhož zámku z roku 2013, musí být
jednoduše ohromený tím, co jste
zde dokázal. Alespoň já ohromený byl a nemohu jinak, než Vám vyseknout poklonu a poděkovat. Kéž
by podobných donátorů bylo v každém regionu víc.
Děkuji. Víte, na konci 80. let byl zámek ve stavu stavebně-technické havárie. Celých dvacet let, až do poloviny 90. let, chátral úplně opuštěný,
už předtím se ale všichni pováleční správci na něj vykašlali a nechali

ho zplundrovat. Bylo to velmi smutné období této fenomenální nemovitosti. Samozřejmě, že zachraňovat
památku v takto zuboženém stavu je
velká řehole. Finanční i organizační,
jde o neskutečnou práci. Ale radost
z díla a nadšení lidí je věc, která člověka mimořádně naplňuje, motivuje
ho a odměňuje.
Když se podíváte na celý Karlovarský kraj, který žije z turistického
ruchu, je tady podle Vašeho názoru ještě někde nějaký nevyužitý potenciál? Řekněme, že jedním z nich
jednou budou zrenované Lázně Kyselka. Jsou tu další místa, která se
mohou stát turistickými magnety?
Karlovarský kraj má jednu obrovskou výhodu. Je zcela uzavřenou turistickou destinací. Má kopce, na kterých se dá lyžovat, z kopců pak spadnete dolů - rovnou do lázní. Kraj je
zároveň posetý památkami jako jsou
zámek Bečov, Kynžvart, Chyše, Valeč, hrady Loket a Cheb, který je unikátní, protože Cheb měl vždy zvláštní postavení. Býval to takový stát ve
státě. Jsou zde i Vildštejn, Seeberg nebo atraktivní zříceniny. Teď zde navíc začínají růst minipivovary. První
vznikl u nás v Chyši, pak máme minipivovary v Lokti, v Sokolově, nově
v Kynšperku, kousek odtud je Pernštejn.
Ale abych se vrátil k Vaší otázce.
Myslím si, že stát se jím mohou Žlutice. Tam si dnes v jedenáct dopoledne nedáte na náměstí kafe, protože město nežije. Přitom by ale mělo
pulzovat turistickým ruchem a v návaznosti na něj rozvíjet služby a obchod. Protože turistický potenciál
Žlutice mají velký. Je tam legendární třípatrové podzemí, mají republikovou vzácnost - Žlutický kancionál,
mají pěkné náměstíčko s řadou zajímavých budov, mají nejstarší gotický
kostel v kraji. Zdá se mi, že tento potenciál se městu prozatím nepodařilo
turisticky rozvinout.
Václav Fikar
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Nové projekty mohou pomoci snížení nezaměstnanosti Zdravotnictví se ocitlo
Markéta
Wernerová,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Jak co nejlépe pomoci našemu regionu
v rozvoji a možnosti vytvářet pracovní
příležitosti? Tato otázka trápí i mě a mé
nejbližší kolegy z ČSSD.
Prací politiků a vůlí státu můžeme
dospět k tomu, aby stát splnil svou povinnost vůči našemu kraji. Karlovarský kraj byl opomíjen v prioritách státu, proto mu dodnes chybí taková infrastruktura, která by měla mít v dlouhodobém horizontu nejenom ekonomický
přínos pro nás, ale do budoucnosti i pro
naše děti.
Dostavba silnice R6, kterou stát zatím nepovažoval za nutnou, se snad díky úsilí řady politiků nakonec přece jen

dostane do sféry zájmu ministerstva
dopravy. Náš pohled jde ale ještě dál.
Chceme prosadit, s politickou a odbornou reprezentací, investici do našeho
kraje nadregionálního významu, která
by se stala významnou součástí zajištění
našich životních potřeb.
Při vzniku našeho záměru jsme vycházeli ze studií klimatických změn, které
potvrzují, že v budoucnu nebude dostatek pitné vody a „čisté“ energie, nezatěžující životní prostředí a finance občanů
a podnikatelů. Dále jsme čerpali z materiálů ministerstva zemědělství „Plán
hlavních povodí České republiky“, ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí „Generel území chráněných pro akumulaci povrchových
vod“. Lokalizovali jsme, že v nadcházejícím období je nezbytné se připravit na
budoucnost a zároveň důsledně bojovat
za rozvoj Karlovarského kraje. Výsledkem je projekt, který budeme prosazovat
pro náš kraj. Jedná se o výstavbu vodní

nádrže, vodní elektrárny a přečerpávací
vodní elektrárny. Vytipovali jsme vhodnou lokalitu, která takovouto výstavbou
nenaruší životy občanů, zájmy ochrany
přírody či ochrany kulturních památek.
Regionálně nejvhodnějším územím
pro stavbu je lokalita Hlubocká Pila, nacházející se ve vojenském újezdu Hradiště. Vodní nádrž, vodní elektrárna a přečerpávací vodní elektrárna
by vznikla podle vzoru již existujícího
vodního díla v Jeseníkách, Dlouhé stráně. Tímto projektem bychom mohli dát
práci 4 tisícům lidí na dobu zhruba 8 let.
Po zprovoznění nádrže by vznikly sádky
pro chov sladkovodních ryb s vědeckým
pracovištěm pro zpracování sladkovodních ryb, což znamená asi 100 dlouhodobě udržitelných pracovních míst.
V kraji by zároveň vzniklo další velmi atraktivní turistické místo, protože takováto vodní díla lákají návštěvníky po celém světě. Ekologicky šetrné dílo, které by bylo nesporný přínosem pro

náš region, by bylo užitečné i v mnoha
dalších směrech. Evropská unie mohutně podporuje tyto stavby, protože zmírňují hrozbu energetického „blackoutu“.
Nezapomeňme také na to, že voda patří mezi strategické suroviny, protože
vzhledem ke globálnímu oteplování je
jisté, že jednou bude v Evropě pitná voda scházet.
Financování tohoto projektu není nereálné. Za prvé - stát, který počítá s výstavbou více vodních přehrad, za druhé - ČEZ, který se zavázal investovat do
ekologických energetických projektů, za
třetí – EU, z jejíchž fondů jsou podporována jak ekologická vodní díla, tak rozvoj zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách. Přispívá ale také na vytváření rybích sádek pro chov ryb, kterých je nedostatek.
Za čtvrté, pokud by se Karlovarský
kraj a jeho obce zapojily do projektu,
mohl by jim zajistit vysokou míru ekonomické soběstačnosti.

Nezaměstnanost? Potřebujeme více skutků, méně slov
Robert Pisár,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Slyšeli jste o tom, že náš kraj má problémy s nezaměstnaností, že jsme krajem montoven, že máme moc středních
škol a málo studentů? Pokud jste alespoň na část z otázek odpověděli ano,
jsem rád, že je nás více.
K řešení nezaměstnanosti je řada cest
a jistě nevyjmenuji všechny. Něco může udělat Karlovarský kraj, může více
ovlivňovat strukturu oborů, které jeho
střední školy vyučují, aby z nich nevycházeli neuplatnitelní absolventi.
Kraj může nepřímo podpořit úspěšné
firmy, které umí vyrábět výrobky s vyšší přidanou hodnotou, například tím, že
do svých středních škol zavede stipendia pro obory, o které je trhu zájem. My

ostatní si můžeme zvyšovat kvalifikaci
a vzdělávat se, doba, kdy jsme na jednom místě prožili celý život, je pryč.
Další prima možnost je zakládat sociální firmy. Pokud jste o této možnosti neslyšeli a myslíte si, „další darmožrouti, co natahujou ruku o peníze a nic
nepřinesou“, pokusím se vám jen stručně objasnit, co to je sociální firma. Začnu tím, že sociální podnik není sociální
služba a že jako každá jiná firma může
mít různé právní formy. Čím se odlišuje o jiných firem, je to, že případný zisk
musí používat pro svůj další rozvoj nebo
na obecně prospěšné účely. Prospěšnost
sociálních firem pro rozvoj obcí a regionů je v tom, že přináší pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce.
Definice sociální firmy hovoří i o dalších vlastnostech, jako je místní působnost, vztah k přírodě, zapojení zaměstnanců do řízení podniku atd., ale to je
pro fajnšmekry. Protože, pokud firma
nebude vydělávat alespoň tolik, aby po-

kryla své náklady, jednoduše nebude
existovat, natož se starat o ekologii. Sociální firmy zaměstnávají lidi, kteří jsou
nějak vyloučení. Nejlépe na tom dnes
jsou ty sociální podniky, které zaměstnávají zdravotně postižené. Důvodem je
podpora za strany státu. Máte-li více jak
50 % zaměstnanců se ZTP, dostáváte
dotace, které kompenzují nižší pracovní tempo, vysoké náklady, asistenty atd.
Tuto podporu není třeba závidět, je
oprávněná a hovoří o tom, že nezapomínáme na principy solidarity. Mnohem těžší pozici mají sociální firmy,
které zaměstnávají sociálně vyloučené,
dlouhodobě nezaměstnané, klienty sociálních služeb, trestané osoby apod. Nehájím nikoho, kdo si sám způsobuje své
problémy, ale tento článek je o tom, že
problémy musíme řešit a ne o nich jen
mluvit! V našem kraji máme v současnosti jeden fungující sociální podnik
Srdce a čin, o.p.s. (SaČ), a druhý, Práce pro Kraslicko, o.p.s., zakládáme. První se již druhý rok pokuší prorazit. Z je-

ho dosavadní činnosti víme, že lidé, kteří do něho nastoupili a předtím využívali sociální služby, byli evidovaní na ÚP
a byli nekvalifikovaní, jsou dnes spolehliví zaměstnanci, absolvovali kvalifikační kurzy, odvádějí dobrou práci a mají
šanci žít jako většina z nás. Druhým poznatkem je, že bez práce pro obce, města, kraj a velké instituce nemá sociální
podnik šanci finančně přežít.
Při rozhodování o tom, komu dát práci, bychom měli zvažovat, zda to bude firma, která „načerno“ zaměstná lidi evidované na ÚP, nebo sociální firma, u které je takové zaměstnávání vyloučené. SaČ realizoval menší zakázky
pro město Sokolov, Hasičský záchranný
sbor, FORESTTRANS, SEBOREF a nemnoho dalších. Jednání probíhají např.
s krajským úřadem a s městysem Svatava. Prosím vás všechny, až budete hledat dodavatele, podívejte se, zda můžete
oslovit i sociální firmu. Uděláte tím první krok na cestě od slov ke skutkům.

Komunistické manýry v praxi aneb příběh podle...
Miroslav Balatka,
zastupitel
Karlovarského
kraje

V minulém čísle Krajských listů jsem
napsal do této rubriky článek s názvem
„Soudruzi, čtěte!“. Netvrdím, že to bylo
hezké čtení, ani si nemyslím, že by tento
článek byl nějak objevný – shrnul jsem
v něm pouze veřejně známá fakta a popsal jedno hlasování na zasedání Krajského zastupitelstva. Nicméně JUDr.
Sloupovi se tento článek zřejmě vůbec
nelíbil. No, neměl se mu líbit. Mně se také nelíbí, stejně jako mnoha dalším rodičům, studentům a učitelům regionu,
že o středních školách v našem kraji rozhoduje bývalý politruk pohraniční stráže, absolvent Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti, JUDr. Václav Sloup.

No a co udělá bývalý politruk, kovaný komunista, když se mu nelíbí článek?
Nejraději by ho zakázal. Nechce, aby vyšel. To je jasné. Je naštvaný. Ale doba,
kdy se to dalo zařídit jedním telefonátem na OV KSČ je pryč. Co s tím? Politruk se zamyslí. Zavřít na samotku! To
taky nejde. Tak aspoň zastrašit. Pohrozit žalobou. Vyhrožovat. Ano, to je ono!
Soudruh Sloup na poradě vedení kraje
prohlásil, že vydavatele, kterým je sám
kraj, za tento ohavný článek „Soudruzi, čtěte!“ zažaluje. A bude požadovat
finanční odškodnění za porušení dobré pověsti.
Tak. Kraj je nucen jako dobrý hospodář minimalizovat finanční škody. Tak
podmíní otisknutí tohoto článku tím, že
autor (ten Balatka) podepíše podivnou
smlouvu o tom, že případné odškodnění zaplatí z vlastní kapsy on. A je to. Balatka kupodivu podepsal. A článek vyšel. A bude soud!
Žádný soud samozřejmě nebude. Kaž-

dému soudnému člověku, který si přečte
článek „Soudruzi, čtěte!“ je jasné, že na
něm není co žalovat.
Muselo to být jasné i soudruhu Sloupovi, který je vzděláním právník. Sice
na VŠ SNB, ale právník. Hrozba žalobou byla pouze účelová. Byl to hezký pokus jak zabránit otisknutí článku. Nic jiného, než snaha o cenzuru v tom podle
mého názoru není. A nejen podle mého
názoru ale i podle dnešního data - ani
po dvou týdnech, kdy článek vyšel, žádná žaloba nepřišla.
Jsou zpět. Ale bez ČSSD by bývalý politruk ani bývalí aparátčíci KSČ, kteří
sedí v dnešní radě Karlovarského kraje, na těchto postech nebyli. ČSSD v čele
s hejtmanem Josefem Novotným může
za to, že si u nás na vládnutí komunistů po listopadu 1989 znovu „zvykáme“.
Ale opravdu si chceme zvykat? Nestačilo
nám to už v letech 1948-1989?
Každopádně velmi děkuji soudruhu
JUDr. Sloupovi za pěkný a aktuální pří-

klad toho, jak se ve funkci komunisté
vždy chovali a chovají. Beru to jako jeho
osobní praktický příspěvek do výuky dějepisu dnešních středoškoláků o komunistických manýrech v dobách totality.
Dodatek: Je 7. října. Přestože Krajské
listy mi chodí pravidelně kolem 25. každého měsíce, dosud jsem je ve schránce nenašel. Ani v jiných částech Sokolova KL tento měsíc nedorazily. A třeba i v Loučkách je občané našeho kraje ve schránkách hledali marně. Na webových stránkách karlovarského kraje
nebyly zářijové Krajské listy s rubrikou
„Názory“ dosud zveřejněny. Možná je
to náhoda. Možná že ne, takže bůhví…
Dodatek II.: Je 10. října. Dnes jsem
poprvé viděl zářijové KL a zjistil, že můj
původní titulek článku „Soudruzi, čtěte!“ byl bez mého vědomí změněn na
„Je důležité, kdo vede krajské školství“.
Takže pokud by se někdo divil, že se odkazuji na neexistující článek, zde je vysvětlení.

na křižovatce
Miloslav Čermák,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Vy, kteří pozorně sledujete dění
v regionálním zdravotnictví, určitě
víte, že se finanční problémy nemocnic stále prohlubují.
Vlivem likvidačně nastavené úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví i zvýšením snížené sazby DPH
se Karlovarská krajská nemocnice (KKN), ale podle mých informací i ostatní nemocnice po celé republice, potýká s narůstající ztrátou a zároveň s povinností dostát všem závazkům vůči dodavatelům.
Prioritou Karlovarského kraje je
udržet stávající rozsah péče, dále pracovat na zvyšování její kvality
a investovat do modernizace nemocnic i jejich přístrojového vybavení jak
v Karlových Varech, tak v Sokolově
a v Chebu.
Proto jsme zareagovali na požadavek managementu KKN a navýšili jsme po pečlivém rozhodování základní jmění Karlovarské krajské nemocnice úpisem akcií o 32 milionů
korun. Jde však jen o okamžité opatření, které zlepší momentální ekonomický obraz KKN, ale nevyřeší její hospodaření v dlouhodobém horizontu. Navíc tím kraj supluje roli státu, který by se měl starat o financování provozu nemocnic.

Právě ve zdravotnictví nyní chybí desítky miliard, o které stihla ještě před svým neslavným pádem pravicová vláda připravit občany unáhleným podpisem smluv s církvemi dle
schváleného zákona o církevních restitucích. Tyto prostředky přesunuté velmi podezřelým způsobem církvím, by na dlouhou dobu stabilizovaly ekonomiku všech nemocnic.
Vedení kraje samozřejmě nebude
čekat na prohlubování problémů nemocnic. Nechceme jít cestou jiných
krajů, které formou závazku veřejné
služby hradí celou ztrátu krajských
nemocnic ze svého rozpočtu.
Řešením v případě KKN může být
tzv. cesta na základě přesné informace. Nejprve je třeba ve velmi složitém
systému úhrad za poskytnutou zdravotní péči rozklíčovat detailně nákladovost jednotlivých oddělení resp.
primariátů.
Poté musí management Karlovarské krajské nemocnice určit, která
z nich jsou pro obyvatele kraje nezbytně nutná, a to i přesto, že jsou
ztrátová, a jeho návrh na podporu
těchto oddělení a úhradu této případné ztráty následně projedná Rada
a Zastupitelstvo Karlovarského kraje.
Základní podklad pro toto rozhodování - analýzu nákladovosti, dokončuje v těchto dnech vedení KKN.
Rozhodně nebude vedení kraje akceptovat návrh finančního plánu
KKN na rok 2014, ve kterém by představenstvo KKN plánovalo celkovou
ztrátu v řádech několika desítek miliónů korun.

Osobnost Karlovarského kraje
Karlovarský kraj vyhlašuje 9. ročník ankety Osobnost kraje za rok
2013 v kategoriích Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti, Osobnost v oblasti podnikání a Zvláštní
cena za mimořádný přínos kraji.
Finalisté budou vybráni odbornou
komisí na základě vašich návrhů. Během finálového večera 5. prosince

2013 budou vyhlášeny tři vítězné nominace v každé kategorii. Své návrhy zasílejte na vystřiženém anketním
lístku do 15. listopadu 2013 na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor kanceláře hejtmana, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, nebo
použijte elektronický anketní lístek
na www.kr-karlovarsky.cz.



1. Návrh v kategorii Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti: Cenu může získat každý občan kraje, který výrazně napomáhá rozvo-

ji vědy, kultury a neziskového sektoru v regionu v jakémkoliv profesním oboru - lékař, zdravotní sestra, pedagog, novinář, hudebník, spisovatel, pracovník
v oblasti sociálních služeb či dobrovolnictví a další.

Důvod nominace

2. Návrh v kategorii Osobnost v oblasti podnikání: Cenu může
získat každý občan, který se významně podílí na rozvoji podnikatelského prostředí v Karlovarském kraji.

Důvod nominace

Každý politik by měl především dobře vážit svá slova
Martin Havel,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Střední průmyslová škola keramická
a sklářská Karlovy Vary se dlouhá léta věnuje výchově a vzdělávání budoucích sklářů, keramiků, chemiků, grafiků a v několika posledních letech také fotografů, ekologů a oděvních návrhářů.
V rámci nabízených oborů škola spolupracuje s celou řadou firem, a to nejen
v rámci Karlovarského kraje. Za všechny
bych jako příklad jmenoval firmu Sedlecký kaolin, a.s., která se školou spolupra-

cuje, mj. i v rámci projektu Věda má budoucnost, firmu SEEIF Ceramic a.s., která nabízí budoucím chemikům zajímavý stipendijní program, firmu Sokolovská
uhelná a.s., která projevila zájem o absolventy oboru Aplikovaná chemie a pravidelně pořádá pro žáky exkurze, apod.
Škola je navíc dlouholetým členem Silikátového svazu. Právě s ním v uplynulém
školním roce uskutečnila projekt spolufinancovaný EU na podporu keramického
vzdělávání. V průběhu projektu se žáci
setkali s mnoha zástupci firem, uměleckých škol, navštívili desítku provozoven
po celé České republice – Elektroporcelán Louny a.s., Keramtech, s.r.o., Žacléř,
Lasselsberger, s.r.o., Plzeň a Chlumčany, Ideal Standard Teplice, Lias Vintířov,
k.s., Český porcelán Dubí a.s., Bohemia

porcelán Moritz Zdekauer 1810 s.r.o.,
Plesná, Haas & Czjzek První porcelánová manufaktura v Čechách, spol. s.r.o.
Proč to vše zdůrazňuji? Ve středu 25. 9.
2013 v pořadu Volby 2013 na ČT24 napadl Ing. Roman Procházka, lídr politického hnutí ANO, právě tuto školu, když
prohlásil, že „keramka“ nemá zájem
o spolupráci s jednou z karlovarských
porcelánek, kterou údajně v pondělí 23.
9. 2013 navštívil. Ačkoli vedení školy
Ing. Procházka dosud nevysvětlil, o kterou z prosperujících porcelánek v Karlových Varech jde, šlo evidentně o falešnou
informaci, protože kromě výše popsaných má SPŠKS Karlovy Vary uzavřenou smlouvu o spolupráci s firmou Thun
1794 a.s., kde, stejně tak jako ve firmě G.
Benedikt Karlovy Vary s.r.o. a ve firmě Ji-

zerská porcelánka, s.r.o., Desná, probíhal či probíhá odborný výcvik žáků učňovských keramických oborů. Neodmyslitelným partnerem SPŠKS Karlovy Vary
je světově proslulá firma Moser a.s., kde
probíhá odborný výcvik budoucích sklářů a brusičů.
Ing. Procházka tedy hovořil na téma,
o kterém nemá přesné údaje, a svým výrokem školu velmi poškodil. Strana ANO
na svých webových stránkách uvádí mimo jiné i následující: „Nechceme totiž,
aby o budoucnosti našich dětí rozhodovali nekompetentní lidé, kteří si v politice řeší vlastní ambice... Je Ing. Procházka
právě tím kompetentním, kdo může veřejně mluvit o problematice školství, konkrétně o spolupráci SPŠKS Karlovy Vary
se zaměstnavateli?

3. Návrh v kategorii Zvláštní cena za mimořádný přínos Karlovarskému kraji: Cenu může získat každý občan i mimo region, který se mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj kraje, šíří jeho dobré jméno
u nás i v zahraničí, pomáhá svým spoluobčanům, či jiným způsobem pozitivně ovlivňuje dění v kraji.

Důvod nominace

KRAJSKÝ ÚŘAD Karlovarského kraje (Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary)
tel. 354 222 300, 354 222 400, 354 222 112 (ústředna), fax 353 331 509, (podatelna), elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2
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Krajští vzpěrači sbírali medaile Do Chebu míří taneční páry
v rakouském Ranshofenu
z celé republiky i dalších států

Výprava mladých vzpěračů našeho kraje v Rakousku.
Poslední prázdninový víkend patřil
20. ročníku International Günter Stapfer Gedächnisturnier v Ranshofenu, jehož se už po osmé v řadě zúčastnilo
společné družstvo 23 sportovců z Karlovarského kraje. Startovali zde i sportovci nejen z domácího Rakouska, ale
i sousedního Německa a Maďarska.
Sportovci soutěžili v kategorii děvčat (ročníky 1997-2001) a v kategorii
chlapců (ročníky 1992–2004).
Za rotavský Rotas soutěžila a zvítězila děvčata: Daniela Zronková 1. místo,
Tereza Svatochová 2. místo. Třetí místo obsadila děvčata Michala Zronková
a Eliška Plánková.

Také chlapci tohoto oddílu se nenechali zahanbit. Jan Bubla zvítězil, druhá místa v různých kategoriích obsadili
David Cserge, Ondřej Sedláček a Rostislav Ševčík. Na třetím místě pak stanul
Patrik Pišta.
Za VZT Chomutov vybojoval krásné
druhé místo Jakub Drnec. Druhé místo také vybojovala Dominika Lokingová z Lokomotivy Cheb a Eduard Rybák
z téhož oddílu vybojoval v Ranshofenu
bronz. Bez povšimnutí nejsou ani další
sportovci, kteří se umístili většinou do
desátého místa, a sportovci, kteří reprezentují náš region na ME v Litvě (Lukáš
Kříž z VTŽ Chomutov a Václav Man-

hart z Lokomotivy Cheb).
Startujícím sportovcům gratulujeme
k ziskům cenných kovů a v mnoha případech i ke zlepšeným osobním výkonům. Všem zúčastněným náleží veliké poděkování za příkladnou reprezentaci svých oddílů, Karlovarského kraje
a České republiky, stejně tak jako našim
sponzorským oporám, především Rotasu strojírny, s.r.o. Rotava, Městu Rotava, Karlovarskému kraji, Sokolovské
uhelné, právní nástupce, a.s. a mnohým
jiným, bez kterých bychom se nemohli
účastnit takových skvělých sportovních
akcí.
Oddíl vzpírání
TJ Rotas Rotava

Tradiční mezinárodní taneční soutěž GRAND PRIX Cheb se uskuteční 26. října v chebské sportovní
hale. Předkola soutěže začínají ve 13.00 hod. a je na ně jednotné vstupné 40,- Kč. Večerní GALAPROGRAM začíná v 18.45 hodin, vstupné je 110,-, 140,- a k stání 50,- Kč. Předprodej vstupenek bude v Infocentru na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. Diváci se mohou těšit na špičkové taneční páry
z Evropy a mnoho různých vystoupení. Společenský oděv je předpokladem.

Hasiči na republice propadli, výjimkou
byl medailový výkon Milana Bobka
Na mistrovství ČR v požárním
sportu 2013 v Mladé Boleslavi bojovaly i tři týmy z Karlovarského kraje. V kategorii mužů družstvo SDH
z Dalovic a výběr Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. V ženské kategorii družstvo SDH
Jáchymov. Svými výkony ve výstupu
na věž se na šampionát navíc kvalifikoval jako jednotlivec v kategorii
dobrovolných hasičů i Milan Bobek
z SDH Chyše.
Družstvům, která na letošním mistrovství náš kraj reprezentovala se
nedařilo. Hasičky z Jáchymova, hasiči z Dalovic a krajský výběr profesionálních hasičů na své soupeře prostě nestačili, všechny tři týmy skončily na nelichotivých předposledních místech. Družstvo mužů z Dalovic obsadilo 16. místo, když jejich
nejlepším umístěním ze tří disciplin
bylo 13. místo v běhu na 100 m překážek (čas 112,75 s.). Z jednotlivců
družstva byl nejlepším Marek Váňa
s časem 17,78 s.
Jáchymovské ženy obsadily po
součtu tří disciplin také 16. místo.

Jejich nejlepším umístěním bylo 13.
místo v požárním útoku (čas 30,76
s.). Z jednotlivkyň družstva byla nejlepší Blanka Krpalová, která zaběhla
v běhu na 100 m překážek čas 20,13
s. Krajský výběr HZS skončil na 14.
místě. Jeho nejlepším umístěním ze
čtyř disciplín bylo 12. místo v disciplíně štafeta 4 x 100 m s hašením ohně. Z jednotlivců družstva byl v bě-

hu na 100 m překážek nejlepší Petr Smolák s časem 18,66 s., ve výstupu na cvičnou věž rovněž Petr časem
15,69 s. Světlým momentem z pohledu Karlovarského kraje tak bylo alespoň vystoupení Milana Bobka z SDH
Chyše v nejtěžší a nejatraktivnější
disciplíně požárního sportu – ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku. Milan se
na mistrovství bez problémů kvalifikoval a po svém loňském mistrovském titulu se i letos dokázal probít
na stupně vítězů. Přes zdravotní problémy, které jeho dlouhodobou náročnou přípravu dost omezovaly, vybojoval v Mladé Boleslavi bronzovou
medaili časem 15,57 s.
Milan na letošním mistrovství znovu dokázal zúročit svoji dlouholetou
přípravu a hodně času, který požárnímu sportu věnuje. Tato příprava je
celoroční, zvláště zimní tréninky na
cvičné věži v Chyši jsou velmi náročné. Obec Chyše svého reprezentanta
v rámci možností podporuje a za to
patří panu starostovi poděkování.
Antonín Minarský

Jachtař převzal od kraje šek na 40 tisíc
Štěpán Novotný, který získal
v létě titul mistra České republiky
v lodní třídě LASER RADIAL, obdržel z rukou hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného šek
ve výši 40 tisíc korun.
Darované finanční prostředky
sportovec použije podle vlastních
slov na přípravu před olympijskými hrami.
„Jsem rád, že můžeme podpořit mladého sportovce, který takto
skvěle reprezentuje náš kraj. Přeji mu, aby se mu podařilo probojovat až na olympijské hry,“ uvedl
hejtman Karlovarského kraje Josef
Novotný.
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Vysílání z Karlových Varů
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