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OTÁZKA PRO: Jana Kopála,
mluvčího magistrátu

Město se znovu zabývá myš-
lenkou na zřízení kanceláře
hlavního architekta. Kdo s
návrhem přišel?

Je to myšlenka, která vzešla z Vý-
boru strategického rozvoje a územního plá-
nování, projednalo ji zastupitelstvo města a uložilo
radě, aby se jí zabývala. V žádném případě nejde o
nahrazení současných odborů územního plánování,
strategií, investic a rozvoje, spíše o koncepční nad-
stavbu nad nimi – odbory plní zadání, ale městu
chybí dlouhodobější pohled. (iva)

Houbový výšlap vám udělá jasno
Boží Dar – Od infocentra mohou už ve čtvrtek vy-
razit milovníci přírody s odborníkem přes mykologii
do krušnohorských lesů. Od 17:00 na ně totiž čeká
praktická procházka za houbami i houbičkami. Do-
zvědí se vše o jedlých i nejedlých druzích. (hni)

Monitoring skály přinesl první výsledky
Masiv se skutečně vlivem
teplot pohybuje. Dilatace se
ale drží v normě

ZDENĚK HNÍZDIL

Karlovy Vary – Letos v
dubnu rozhodlo vedení
krajského města o možnos-
tech krátkodobého i dlou-
hodobého řešení stability
skalního masivu ležícího
nad silnicí číslo 6/E48, tedy
na průtahem Karlovými
Vary. Za tímto účelem byl
zřízen kontinuální monito-
ring tří vytipovaných skal-
ních bloků, u kterých je
předpoklad pohybu. Po ne-
celých třech měsících jsou
tu první výsledky, které
skutečně zaznamenaly
změny velikostí trhlin.
„Amplituda pohybu skal

je v průměru od 0,3 do 0,5
milimetru. Tato rozpínavost
je ještě v normě, ale i tak se
nám nastalá situace nelíbí,“
uvedl náměstek primátora
Čestmír Bruštík.
„V létě nebývá pohyb tak

velký jako během zimního
období, takže budeme
moudřejší po získání dalších
výsledků,“ dodal.
Pro monitoring byla po-

užita tři čidla a zhotovite-
lem měření je Ústav struk-
tury a mechaniky hornin
Akademie věd ČR
(ÚSMHAVČR).
„Z jednotlivých měření

zatím nelze učinit obecné
závěry z hlediska dalšího
vývoje stabilní situace na

skalním masivu. Byly ovšem
zaznamenány i zatím ne-
vratné změny velikostí trh-
lin. Ty západně orientované
se jeví jako náchylnější k
teplotnímu ovlivnění než ty
ležící severněji,“ informoval
o situaci v předběžné zprávě
Jan Blahůt, vedoucí oddělení

inženýrské technologie
ÚSMHAVČR, s tím, že pro
vyšetření vlivu další teplotní
dilatace a vyhodnocení pří-
padné nebezpečné situace je
třeba pokračovat v monito-
ringu.
Ten je zatím stanoven

na dobu jednoho roku.

SKÁLYVKARLOVÝCHVARECH sice vypadají romanticky, ale nadprůtahemměstem jsou spíše pro-
blémovou záležitostí. Bez jejich sanaceby byla doprava na komunikaci ohrožena. Foto: Deník/V. Meluzín

Skokan nakonec neskočil
Karlovy Vary – Noční služ-
ba měla pro strážníky o ví-
kendu adrenalinový nádech.
Při kontrole městské části
Rybáře hlídku oslovili dva
muži s tím, že na lávce přes
průtah městem stojí za zá-
bradlím muž, který se chys-
tá pravděpodobně skočit.
„Strážníci se okamžitě pře-
sunuli na ohlášené místo,
tam na vlastní oči spatřili
muže, který stál za zábrad-
lím. Jednou rukou se přidr-
žoval zábradlí a tou druhou
svíral mobilní telefon.
Strážníkům se nakonec po-
dařilo využít zaneprázdně-
nosti skokana a přiblížit se
dost blízko, aby mohli na-
vázat kontakt. Poté muže
zachytili a přetáhli ho zpět
na lávku,“ popsal událost

velitel strážníků Marcel
Vlasák.
Dvaatřicetiletý muž z

Měchova chtěl skokem pod
kamion vyřešit svou životní
krizi. Po chvíli dorazila na
místo rovněž Policie ČR,
která obdržela oznámení o
sebevrahovi. Muž, který na-
dýchal přes dvě promile,
skončil v rukách zdravotní-
ků. (šmu)

Ilustrační fotoDeník

O zemědělské výrobě i životě na venkově
Karlovarsko – Jak se žije na
venkově, to přijel na vlastní
oči zjistit Marian Jurečka,
ministr zemědělství.
Program jeho cesty po

našem regionu začal v Ot-
ročíně v biofarmě, kde byl
očividně ve svém živlu. S
majiteli a provozovateli bi-
ofarmy probíhal zajímavý
rozhovor. Byl to dialog mezi
těmi, kteří v praxi realizují
rozvoj firmy, zabývající se
produkcí mléka, a vyrábí
mezi spotřebiteli oblíbené
mléčné biovýrobky, a mi-
nistrem, spolutvůrcem pra-
videl pro tuto oblast podni-
kání.
Poté Marian Jurečka za-

mířil na zámek ve Štědré,
kde se pro změnu diskuto-
valo o obnově památek a
jejich financování v mož-
nostech malých obcí a o
spolupráci se státní pa-
mátkovou péčí. Ze Štědré se
pokračovalo do Žlutic, kde
se konalo setkání s veřej-
ností. Hovořilo se o před-
pokládané budoucnosti v
hospodaření s vodou, o

myslivosti ve spojení se ze-
mědělstvím či hospodaření
v lesích. Poslední setkání se
zúčastnili zástupci Místních
akčních skupin Kraj živých
vod a Vladař, starostové
okolních obcí a měst.
Hodně se debatovalo na

téma dotační podmínky,
pravidla, složitosti realizací
a nutných finančních spo-
luúčastí. Probíraly se i do-
tační plány na následující
roky, rozpočtové určení da-
ní, na základě kterých hos-
podaří obce, o příjmech ob-
cí, které postačují na nutné
výdaje a údržbu obecních
majetků a jsou v nedosta-
tečné výši pro nové investi-
ce.
Domnívám se, že setkání

zástupců regionální veřejné
správy s ministrem Maria-
nem Jurečkou bylo užitečné
pro obě strany, protože pře-
náší informace z reálného
života tam, kde tvoří hrani-
ce, pravidla a možnosti pro
jeho kvalitnější průběh.
Olga Haláková, starostka

města Bečov nad TeplouZnávštěvyministra zemědělství na Karlovarsku.

Výstava dravců pomůže
handicapovaným zvířatům

Štědrá – Baví vás draví ptáci? Pak si jistě nenechte
ujít setkání s nimi v zámeckém parku ve Štědré.
Akce je pořádána ve spolupráci s o.s. Penthea, která
provozuje záchrannou stanici handicapovaných
zvířat. Výstava se koná ve čtvrtek 22. září od 10:00.
Doporučené vstupné je padesát korun a bude pře-
dáno zmíněné záchranné stanici. (hni)

Volby uzavřou některé agendy
na karlovarském magistrátu

Karlovy Vary – Z důvodu zajištění voleb do Zastu-
pitelstva Karlovarského kraje a do 1/3 Senátu budou
v pátek 7. října a 14. října uzavřeny agendy Magis-
trátu města Karlovy Vary, a to CzechPOINT a ově-
řování a občanské průkazy a cestovní doklady.
Na pracovišti občanských průkazů a cestovních do-
kladů budou pouze vydávány již vyhotovené nové
doklady a vyřizovány žádosti o vydání občanského
průkazu k zajištění výkonu volebního práva. (red)

Vše o záchraně největšího hada
prozradí přednáška

Karlovarsko – Užovka stromová patří k největším
druhům plazů žijících v České republice. Populace
na Karlovarsku, nedaleko Stráže nad Ohří, patří
navíc k té nejseverněji žijící na světě. Na seminář o
záchranném programu užovky stromové vás zve
ENKI, o. p. s., Třeboň. Akce se koná ve čtvrtek 22.
září od 13:00 v Městské knihovně Ostrov. (hni)
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Hřbitov má nouzové tlačítko
Ostrov – Na domek správce
na místním městském
hřbitově bylo nově nain-
stalováno nouzové tlačítko.
To je napojeno na služebnu
městské policie a má sloužit
občanům v případě jakých-
koliv komplikací.
Zprovozněno bylo po-

čátkem září a jeho instalace
vyšla na 13 700 korun s
DPH a financována byla z
rozpočtu města pro tento
rok.
„V případě uzamčení

hřbitova či jakékoliv jiné
nouze se po stisknutí nou-
zového tlačítka pošle signál
strážníkům, kteří buď do-
razí na místo, nebo zajistí
příjezd Policie České repub-
liky,“ popsal novou službu
zástupce velitele Městské

policie Ostrov Ladislav
Martínek.
Městská policie má klíče

od areálu hřbitova přede-
vším z důvodu provádění
pravidelných večerních a
nočních kontrol.
Další nouzové tlačítko se

signalizací městské policii je
nainstalováno v klášterním
infocentru, pracovnice jím
mohou spustit alarm. (hni)

Městský hřbitov je otevřen
v letním provozu
od 1. května do 31. října od
7:00 do 20:00.
Zimní provoz tu začíná
1. listopadu a končí
30. dubna. Otevírací doba
hřbitova je od 8:00 do
18:00.

Èeský výrobce a dodavatel  
moderní konvenience 

Vera Gurmet
Malé námìstí 608
364 01 Toužim 

tel./fax: +420 353 618 683
www.vera-gurmet.cz

info@vera-gurmet.cz
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