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Počasí v regionu

Dobrá zpráva

pro Chebsko

Ašsko – Další atraktivní mís-
ta nejen pro turisty vznikla na
Ašsku. V době svého zrodu
měla přitahovat turisty z ce-
lého Karlovarskéhokraje.Řeč
je o pavilonech minerálních
pramenů ze sedmdesátých let
v Doubravě a o jednom v Dol-
ních Pasekách, který byl po-
stavený dokonce v roce 1930.
Jenže především interiéry pa-
vilonů během let začaly chát-
rat a téměř se na prameny za-
pomnělo. To se rozhodlo ne-
ignorovat město Aš a pustilo
se do oprav. A ty se zatím da-
ří! ...3

Reflexní vesty
dostávají zejména
u dětí zelenou
Chebsko – Ztížená viditel-
nost na komunikacích. To je
hlavní důvod aktivit k ochra-
ně zranitelných účastníků sil-
ničního provozu.

Ministerstvo dopravy se na
důležitost reflexních prvků
snaží upozornit formou kam-
paně, a začalo tak nabízet re-
flexní vesty do mateřských
škol.
„Skupinky dětí ze školky na
vycházkách dnes vídám už jen
v barevných vestách,“ uvedla
v anketě Chebského deníku
například studentka Barbora
Novotná z Chebu. ...2

ČTĚTE UVNITŘ

Chebanky odjížděly z Dubňan obtěžkány cennými kovy
Cheb – Vynikajících výsled-
ků dosáhly svěřenkyně Jaro-
slavy Novotné z chebského ta-
nečního studia MagicStar. Při
zemském kole mažoretko-
vých, pomponových formací,
sólech a duech získaly s 12 cho-
reografiemi úžasných deset
cenných kovů.

Konkrétně obdržely čtyři-

krát zlato, po třech kusech
stříbrných a třech bronzo-
vých medailí, a postupují tak
na mistrovství republiky,
které se uskuteční v květnu
příštího roku v Dubňanech.

„S výsledkem jsem nadmí-
ru spokojená,“ uvedla s nad-
šením ředitelka tanečního
studia Jaroslava Novotná.

„Tolik medailí jsem opravdu
nečekala vzhledem k tomu, že
děvčata nacvičovala pouze
měsíc po prázdninách. Byla to
zkouška, zda to zvládneme, a
povedlo se! Děvčata byla ve
skvělé formě,“ dodala s hr-
dostí v hlase Novotná.

Devítiletá Natálka je z vý-
sledků také nadšená. „V

Dubňanech se mi moc líbilo.
Když jsem tam byla loni, do-
stala jsem střevní chřipku a
nemohla vystoupit. To se bo-
hudík letos neopakovalo a
zvládla jsem to,“ uvedla s nad-
šením v hlase a pokračovala.
„Tancování mě velice baví.
Chtěla bych to dělat i místo
školy. Na tréninky chodím po-

řád s mamkou, takže jsem v tě-
locvičně v podstatě každý
den,“ dodala Natálka.

Skvělé výsledky svěřenkyň
tanečního studia nejsou oje-
dinělé, v červnu tohoto roku
získaly hned několik cen-
ných kovů při mezinárodní
soutěži 'Děti fitness aneb
Sportem proti drogám'. (rej)

DŮLEŽITÝM TÉMATEM BYLO
ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ZAHRANIČÍ

ProjednávanátématapřiMariánskolázeňskýchdialozích–zaměřenýchnazjednodušení zaměst-
náváníobčanůvpříhraničínaoboustranáchčesko-německéhranice–sepřevážnětýkají bu-
doucnosti.Proto dali organizátořiakcemožnostmladýmlidemvyjádřit sekotázkám z hospo-
dářskéoblasti aodstraňovánípracovníchpřekážek.Ateliérpromladébyl zřízenvůbecpoprvéa
zúčastnilo sehoněkolikdesítekosobzčeské iněmeckéstrany. Mladí se rozdělili domezinárod-
níchskupinek,kdeprojednávali rozličnéproblémy. NěmecMichaelKunz (nasnímkuvpravo)do-
jednával s ostatnímičlenyskupinypodrobnosti, kterépozději prezentovalipředvšemizúčast-
něnými.Více informacíoMariánskolázeňskýchdialozíchnastraně3. Foto: Deník/MartinRejsek

Drogy vařili
v centru
Chebu
Kriminalisté zadrželi tři Vietnamce, kteří
drogami zásobovali narkomany v regionu.
Narkotika jim dokonce i přiváželi

VÁCLAVA SIMEONOVÁ

Cheb – Kokain, pervitin, ma-
rihuana, zbraně a tři zadr-
žení Vietnamci. I tak by se dal
v bodech shrnout poslední zá-
sah chebských kriminalistů.
Pachatelé drogy vařili a pro-
dávali přímo v centru měs-
ta.

„Při domovních prohlíd-
kách kriminalisté zajistili dvě
desítky gramů pervitinu, ně-
kolik gramů kokainu, mari-
huanu a také jednu varnu na
výrobu drog,“ sdělila poli-
cejní mluvčí Andrea Kávo-
vá. „To ale nebylo vše. Při dů-
kladném ohledání byly nale-
zeny také dvě krátké střelné
zbraně, které jsou nyní podro-
beny balistickému zkoumá-
ní, a zajištěny byly i ostré ná-
boje,“ popisovala.

Cizinci se při výběru mís-
ta pro varnu drog nijak ne-
žinýrovali. Vybudovali si ji
totiž z bytu, který se nachá-
zel v domě nedaleko cheb-
ského náměstí Krále Jiřího –
tedy přímo v centru města.

Po frekventované Dlouhé
ulici projde denně mnoho li-
dí, jen málokdo si ale něče-

ho všiml.
„Pracuji nedaleko, a tak tu-

dy často chodím. Ale nikdy
jsem si nevšiml, že by se zde
něco dělo,“ řekl Miroslav No-
votný. Podobně reagovala ta-
ké jeho kolegyně, ani ta si ni-
čeho nevšimla.

Podle informací Deníku si
ale do bytu narkomani běž-
ně pro drogy chodili. Pacha-
telé navíc systém vypilo-
vali a drogy i roznášeli.

Jak uvedla mluvčí Andrea
Kávová, chebští kriminalisté
v rámci akce Krystal uza-
vřeli hned několik případů
najednou a během měsíce za-
vršili tři čtvrtě roku inten-
zivního vyšetřování. Vedle
varny provedli ještě další dvě
domovní prohlídky.

„Výsledkem je zadržení tří
pachatelů, kdy dva z nich jsou
již stíháni vazebně,“ sdělila s
tím, že o dalším se má roz-
hodnout v dalších hodinách.

„Pachatelé si vyslechli ob-
vinění z přečinu nedovolené
výroby a jiného nakládání s
omamnými a psychotropní-
mi látkami a jedy a hrozí jim
trest odnětí svobody až na pět
let,“ dodala mluvčí.

Sledge hokejisté Sharks se vrátili na druhou příčku
Karlovy Vary – Důležité
dvoukolo v rámci České sled-
ge hokejové ligy mají za se-
bou hráči karlovarského SKV
Sharks. V něm se střetli s
pražskou Spartou. Na své kon-
to si připsali jednu výhru a
jednu porážku. Ale mohly to
být výhry dvě. Na ostrov-
ském zimním stadionu totiž
Karlovaráci promarnili dvou-
brankové vedení, které neu-
dželi, a prohráli 2:4. V odvet-
ném utkání, které se odehrá-
lo na zimním stadionu v Ne-
ratovicích, hráči z lázní své-
mu soupeři porážku oplatili,
když brali výhru 3:1. Tím se
Sharks vrátili na 2. místo v ta-
bulce. více na straně 22

DRUHÉMÍSTO. Karlovarští sledge hokejisté se po jedné porážce a
jedné výhře navrátili v tabulce na druhémísto. Foto: Deník/D. Seifert

V našem kraji se nejlépe podniká v Sokolově
Karlovarský kraj – Ve čtvr-
tek bylo v Karlových Va-
rech vyhlášeno Město pro byz-
nys 2012. Ze sedmi hodnoce-
ných měst se v Karlovar-
ském kraji nejlépe umístil So-
kolov. Ocenění si město pře-
vzalo mimo jiné za dostup-
nost pracovní síly, rozsah a
kvalitu sítě dodavatelů, ce-
nu za odvoz odpadu nebo
rozpětí úředních hodin.

„Ocenění nás těší. Proje-
vila se dlouhodobá spolu-
práce s podnikateli jak ze stra-
ny vedení radnice, tak i úřed-
níků. V aktuálním volebním
období jsme dokonce založili
komisi rady města pro roz-
voj podnikání. Dále se dva-

krát ročně scházíme jak s
drobnými podnikateli, tak s
nejvýznamnějšími zaměst-
navateli,“ popsal práci rad-
nice místostarosta Sokolova
Karel Jakobec.

Na druhém místě skončily
ve srovnávacím výzkumu
Město pro byznys, který již pá-
tým rokem hodnotí 205 obcí
s rozšířenou působností a 22
městských částí hlavního
města České republiky, Ma-
riánské Lázně. Třetí příčku
obsadil Ostrov.

„Vítězný Sokolov si v obou
hodnocených oblastech – v ob-
lasti podnikatelského pro-
středí i v přístupu veřejné
správy – vedl velmi dobře. Ve

druhé jmenované kategorii
dokonce získal krajské pr-
venství,“ sdělil Petr Luton-
ský z firmy Communa.

Obce se ve srovnávacím vý-
zkumu Město pro byznys hod-
notí na základě padesáti kri-
térií rozdělených do dvou
oblastí: podnikatelské pro-
středí a přístup veřejné sprá-
vy.

VrámcivýzkumuMěstopro
byznys se odborníci zaměřili
také na zájem investorů o Kar-
lovarský kraj. V roce 2010 by-
ly na Karlovarsku nejnižší in-
vestice v ČR. V roce 2011 se
stav trochu vylepšil, ale zá-
jem investorů o region byl stá-
le druhý nejnižší. (roc)

Moje rodina
Kvůli ordinaci jsem si

půjčila na chůvu, říká

scenáristka Lucie Konečná

Návrat Šárky
Záhrobské
První závod
po vážné operaci ...19
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Východ a západ Slunce: 07:05 / 16:23

Východ a západ Měsíce: 02:29 / 14:17
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SOBOTA 10. LISTOPADU / NEDĚLE  11. LISTOPADU 2012 - ČÍSLO 264 14 KČ / PŘEDPLATNÉ 12 KČ
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