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O návštěvnické centrum porcelánky je
velký zájem. Přišlo už přes 8000 lidí
Oblíbenou částí na trase
továrnou je Porcelánová
školička pro malé i velké
Nová Role – Návštěvnické
centrum společnosti Thun
1794 vstoupilo letos do své
již čtvrté sezóny, od počátku
jeho otevření v květnu roku
2013 navštívilo porcelánku
kolem 23 000 návštěvníků a
letošní sezóna byla opravdu
rekordní.
V letošním roce prošlo
návštěvnickým centrem už
více než 8000 lidí. Tolik jich
nepřišlo za celý loňský rok.
Do konce roku přitom zbývají ještě téměř tři měsíce, a
tak lze očekávat další stovky
návštěvníků.
Velmi oblíbenou částí
prohlídky proslulé porcelánky se stala zábavná část
návštěvy, kterou je Porcelánová školička. Ta je určena
nejen pro malé, ale i pro
dospělé návštěvníky, kterých zejména v podzimním
období přibývá. „Například
senioři rádi zdobí hrnečky
pro své vnoučky. Je tomu
ale i obráceně,“ uvedl Jaroslav Dolina ze spolku Archa,
který centrum provozuje.
Většina v současnosti připravených programů a zábavy zejména pro děti je z
autorské dílny Růženy Dolinové. Ta byla také jmeno-
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myslíme zejména na seniory, kteří tak budou mít
možnost návštěvy prakticky
za poloviční cenu, pro ně
bude nový okruh pod názvem Porcelánový příběh za
60 korun,“ poznamenala
Dolinová.
Prohlídky porcelánky za
plného provozu v rámci tu-

ristického balíčku Fabrik
Tour začal Thun 1794 organizovat v roce 2013. Loni
pak firma investovala s pomocí dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj pět milionů do stavby nového centra,
ve kterém ukazuje výrobu
porcelánu od těžby kaolinu
až po výsledné produkty.

Mariánské Lázně – Finanční prostředky, které
Mariánské Lázně potřebují
na vybudování busty skladatele Petra Hapky, se zřejmě ve veřejné sbírce nevyberou.
Město potřebuje přibližně
tři sta tisíc korun, na
transparentním účtu je v
současné době 26 326 korun. Přesto se ale příznivci
skladatele, který se do historie Mariánských Lázní zapsal ´svou´ Písní pro fontánu, bát nemusí. Město už
před časem slíbilo, že i když
se finanční prostředky nepodaří vybrat, nápad místního občana Miloše Coufalíka a zastupitele Marián-

ských Lázní Vladimíra Kantora u ledu neskončí. „Město
má peníze na to, aby doplnilo potřebnou částku, kdyby chyběla,“ řekl před časem
místostarosta Mariánských
Lázní Martin Hurajčík.
Město už jednou veřejnou
sbírku prodloužilo. Původně
měla trvat do konce července, lidé ale mohou přispívat ještě do konce října.
Veřejnost může přispívat
nejen na transparentní účet.
Druhou formou, jak lze věnovat na vybudování busty
peníze, je pokladnička v
místním infocentru. Kolik
se podařilo vybrat tam,
město zjistí až po ukončení
sbírky. (bež)

Krajský úřad sloučil některé odbory a oddělení
Karlovy Vary – Ke sloučení
vybraných odborů a oddělení došlo od října na Krajském úřadu Karlovarského
kraje poté, co začala platit
nová organizační struktura
tohoto úřadu.
„Důvodem těchto změn je
optimalizace organizační
struktury vzhledem k zajišťovaným agendám a vykonávaným činnostem. Z původních devatenácti odborů
jich nyní bude fungovat
šestnáct. Z pětapadesáti oddělení pak čtyřiačtyřicet
plus jedno samostatné oddělení,“ upřesnila změny
ředitelka Krajského úřadu
Karlovarského kraje Martina
Vránová.
Pokud se jedná o redukci
počtu odborů, Odbor správních agend a Krajský živnostenský úřad přejde nově
pod Odbor legislativní a
právní a Krajský živnosten-

ský úřad a řídit jej bude
Vratislav Smoleja.
Odbor kontroly bude
spolu s oddělením interního
auditu sloučen do nově
vzniklého Odboru interního
auditu a kontroly a povede
jej Drahomíra Stefanovičová. Odbor správa majetku
přejde pod Odbor investic a
správa majetku v čele s Věrou Tomsovou. Z Odboru
bezpečnosti a krizového řízení se pak stane samostatné oddělení pod vedením
Manfreda Krause.
O změnách na úřadu,
které mají přispět ke zvýšení efektivity činnosti úřadu,
byly kromě příspěvkových
organizací Karlovarského
kraje informovány také obce a města.
Nová organizační struktura je rovněž k dispozici na
internetových stránkách
kraje. (mel)

KRAJSKÝ ÚŘAD mění částečně organizační strukturu. Foto: Deník/ mel

Karlovy Vary – Dnes, 5. října, tedy v den nedožitých narozenin bývalého prezidenta Václava Havla,
ožije jeho lavička v parku před Císařskými lázněmi.
V 17.55 hodin na ni usedne Karel Schwarzenberg,
prezidentův první kancléř. Se všemi, kdo na Václava Havla chtějí zavzpomínat, se podělí o dojmy z
tohoto působení a uctí tak památku tohoto nevšedního muže, na něhož nelze zapomenout. (iva)

Líhniště ukrývala překvapení

Ostrov – Teprve devatenáctiletý muž si oblíbil přízemní byty v Družební ulici. Tam dvakrát zavítal na
nevítanou návštěvu. V červnu si z přízemního balkonu odnesl čerstvě vyprané a pověšené prádlo. A
na konci srpna si nejspíš řekl, že když už se oblékl,
tak by se mohl poohlédnout po něčem jiném. Přes
balkon v přízemí se propracoval až do ložnice, odkud si překvapivě neodnesl nové oblečení, ale mobilní telefon. Svým chováním nakonec způsobil
škodu kolem 9 000 korun. Podle všecho se jedná o
recidivistu. Pokud muže soud prohlásí vinným, tak
mu hrozí až tři roky vězení. (šmu)

Černá kronika Karlovarského kraje

barony,“ vysvětlil autor
brožury Miloš Bělohlávek,
historik města Chodova,
který doufá, že by mohla
sloužit i jako podklad pro
výuku ve školách. „Touhle
formou se mohou žáci
snadno seznámit s historickými osobnostmi našeho
města,“ poznamenal.
Miloš Bělohlávek představuje zatím dvanáct
osobností, ale nevylučuje
pokračování. Záleží, podle
jeho slov, na tom, s jakým
ohlasem se knížka setká.
„Určitě bych rád pokračoval,
protože významných osobností v Chodově je mnohem
víc než dvanáct,“ dodal.
Pokračování na str.4

Lavička Václava Havla ožije. V
den jeho nedožitých osmdesátin

Lákalo ho lehce přístupné přízemí

Osobnosti se představují Na bustu se zřejmě nevybere
Chodov – Publikace Zapsali
se do dějin Chodova, zatím
v elektronické podobě,
představuje dvanáct historických osobností, které
utvářely Chodov tak, jak ho
dnes známe. Město plánuje
nejen vydání brožury v tištěné podobě, ale historik
města nevylučuje ani její
pokračování.
Osobnosti, které jsou v
publikaci, už se objevily v
kalendáři historických
osobností, který město vydalo v loňském roce. „Pokusil jsem se vybrat ty největší reprezentanty svých
oborů a odvětví, od šlechticů přes továrníky, významné obchodníky nebo uhlo-

Karlovarský kraj – Celostátní soutěž Nejkrásnější
radnice či obecní úřad už má za sebou skoro měsíc
hlasování. Je jisté, že ještě půjde o zajímavý souboj,
ve kterém náš kraj reprezentují za nejkrásnější
radnici města Boží Dar a Ostrov na Karlovarsku a
za obecní úřad Nové Sedlo na Sokolovsku. Hlasování potrvá ještě až do 31. října na webech
www.moravskehospodarstvi.cz, jež akci vyhlásilo.
Hlasovat můžete každý den jednou v každé z kategorií v pravé postranní liště na této stránce. Pokud
anketa není aktivní, znamená to, že z vaší IP adresy
už bylo hlasováno. Na těchto stránkách lze nalézt
také podrobné popisy soutěžících budov. (hni)

Osvinov, Karlovarský kraj – S prvním říjnovým
dnem se konala dobrovolnická brigáda spolku Zamenis, který je zaměřen na osvětu o našem největším hadu, užovce stromové, a její ochranu. Akce
se konala v okolí přírodovědného parku na Osvinově u Stráže nad Ohří a byla zaměřená na kontrolu líhnišť. Podařilo se najít téměř dvacet čerstvě
vylíhnutých mláďata užovky stromové a spousty
vylíhnutých vajec. V situaci, v jaké je tento vzácný
a chráněný tvor, jde o velmi potěšující zprávu. (hni)

O NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM porcelánky Thun v Nové Roli je velký zájem. Lidé si tady mohou pod
dohledem Růženy Dolinové (vlevo) vyzkoušet, jak se například dekoruje porcelán. Foto: dol

vána s účinností od ledna
2017 vedoucí návštěvnického centra.
„Mohu jen zaručit, že s
mým jmenováním nedojde
ke zdražení poskytovaných
služeb. Naopak bude zaveden další návštěvnický
okruh, který bude kratší a
levnější. Tímto programem

Rozhodněte o nejkrásnější
radnici či obecním úřadě

Padělání se nevyplatilo, chytli ji
Karlovy Vary – Žena ve středních letech zkusila
své štěstí a od listopadu 2014 do září 2015 uváděla
úmyslně v omyl místní úřad, který jí proplácel
dávky v hmotné nouzi. Žena se tak dopustila podvodu v podobě padělání dokladů. Tím, že uvedla
příslušný orgán v omyl, mu způsobila škodu ve výši
47 000 korun. V současnosti ženě hrozí vězení až
na dva roky. (šmu)

První říjnový víkend byl plný
nehod a neopatrných řidičů
Karlovarský kraj – Začátek října byl ve znamení
dopravních nehod. O víkendu se jich stalo celkem
dvacet. Nejčastějším problémem se ukázala neukázněnost řidičů, kteří nejsou schopni přizpůsobit
rychlost a jízdu stavu mokré vozovky. Vytrvalý déšť
způsobuje, že silnice jsou kluzké, k tomuto stavu
dopomáhá také
spadané mokré listí,
na kterém je
prakticky nemožné
zabrzdit. K
jedné z
nehod došlo
na silnici 1/6 u
sjeznu na
Chodov, kde
čtyřicetidvouletý
řidič
přecenil
své
schopnosti,
nepřizpůsobil
rychlost
stavu mokré
silnice a v
zatáčce u křižovatky přeletěl do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucí škodou, jejíž
řidič utrpěl lehká zranění. Ta mu byla po převozu
do nemocnice ošetřena. Škoda se nakonec vyšplhala až na 70 000 korun. K další nehodě došlo na
silnici 1/13 před Bočí směrem na Chomutov. Zde
sedmasedmdesátiletý řidič neodhadl stav vozovky,
přecenil své schopnosti a se svým vozem Octavie
během průjezdu zatáčkou dostal smyk na mokré
vozovce a skončil na krajnici, kde prorazil svodidla
a nakonec vyvrátil strom, do kterého narazil. Z tohoto karambolu nakonec vyšel s lehkými zraněními. Škoda se vyšplhala na astronomických 150 000
korun. (šmu)

