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Projekt terminálu je hotov,
stavět se ale bude až za rok

OBJEKTIVEM NAŠICH ZPRAVODAJŮ

Miss mokré tričko 2009

CHEB - Stavba nového dopravního terminálu v Chebu bude zahájena až na podzim příštího roku, o rok
později, než se dosud počítalo. Termín dokončení, rok 2011 se tím ale
nemění.
Josef Šrámko

Foto: Jan Šimeček

Kuriózní nehoda u Slapan

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Sochaři rozšířili
galerii u Krakonoše

Bude totiž nutné autobusové zastáv- jící. Přechody k vlakovému nádraží
i k ostatním zastávkám po obvodu
ky přesunout do vedlejších ulic.
Novému terminálu, který vznikne plochy budou kryté.
Zastávky, kterých bude méně než
zhruba v místech stávajícího autobusového nádraží bude dominovat nyní, nebudou už napevno vyhrazecentrální vícefunkční budova ve tva- ny pro určité spoje a cestující zjistí
ru šestiúhelníku. Kromě dispečinku místo odjezdu jejich spoje z přehleda zázemí pro zaměstnance v ní bude ných elektronických informačních
také informační centrum pro cestu- tabulí.
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Přírodní divadlo ve Františkových Lázních bylo dějištěm
dalšího ročníku soutěže Miss mokré tričko a Missák mokré slipy. Chladné počasí donutilo organizátory akci odložit
z plánované soboty na středu, ale i v náhradním termínu
chvíli trvalo, než se přihlášení rozehřáli natolik, aby vstoupili pod sprchy. Vítězka (na snímku vlevo) byla odměněna
víkendovým pobytem pro dva v hotelu Babylon, vítěz se
musel spokojit s večeří za 500 korun v místní restauraci.

„Je vydáno stavební rozhodnutí,
žádost o třináct milionů korun z regionálního operačního program podáme ještě letos, stejně jako u terminálu v Mariánských Lázních“ informovala o aktuálním stavu projektu
ing. Pavla Brabencová.
Ta stojí v čele týmu Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, který dotace
na stavbu dopravních terminálů
v Sokolově, Chebu a Mariánských
Lázních zabezpečuje.
Kompletní stavební dokumentace
chebského terminálu dohotovilo
Sdružení Terminál (ing. arch. Tomáš Müller a společnost Dopravní
stavby a venkovní architektura ing. Petr Král) v červnu.
Odklad má i jednu příjemnou
stránku, cestující ještě nepostihnou
komplikace, které si stavba vyžádá.

KRÁTCE

Ing. Pavla Brabencová stojí v čele týmu, který zajišťuje dotace na projekt nového dopravního terminálu v Chebu (na
dolním obrázku podoba jeho centrální části) .

Foto: Sdružení Terminál

Vildštejn má hasičské muzeum
Foto: HZS KK

Foto: Hrad Vildštejn

Chebští hasiči zasahovali v polovině července u kuriózní
nehody. Ve Slapanech se převrátil autojeřáb IFA, který měl
do koryta Odravy usadit malý bagr. Protože z autojeřábu
unikly provozní kapaliny, hasiči nasadili do vody norné stěny, aby zabránili úniku ropných látek do nedaleké přehradní
nádrže Jesenice. K vyproštění bagru musela být povolána
těžká technika. Nehoda se obešla bez zranění, převrácený autojeřáb pouze vyvrátil část zábradlí mostku, z něhož
bagřík usazoval do koryta.

SKALNÁ (red) - Hrad Vildštejn
má další atrakci pro návštěvníky.
V květnu zde bylo slavnostně otevřeno Muzeum hasičské techniky.
Expozice je veřejnosti přístupná do
října denně od 11 do 18 hodin. Muzeum vybudovali skalenští hasiči ve
spolupráci s kolegy z německého
Neusorgu za podpory radnice a Euregia Egrensis, které na projekt získalo dotaci z programu přeshraniční
spolupráce Cíl 3 ve výši 21 700 eur.

Chebští jazzmani úspěšně vystoupili
Pěší zóna je už průchodná na festivalech v Nizozemí a v Porúří
CHEB (PR) - Známé seskupení
mladých chebských hudebníků Jazz
Big Gang podniklo počátkem léta
koncertní turné do Holandska a do
Německa.
Kapela se nejdříve představila
v holandském Apeldoornu na festivalu „Jazz in the Woods“. Svým

nadšením a vysokou uměleckou
úrovní přilákali chebští hudebníci
mnoho diváků a zaplnili tak hlavní
náměstí u apeldoornské radnice.
Před cestou do Německa stihla
chebská výprava ještě navštívit Rheden, partnerské město Chebu.
V další části turné chebský orches-

tr sklidil potlesk ve městě Ennepetal
v německém Porúří, kde uspořádal
úspěšný koncert v přírodním amfiteátru nedaleko města.
Víkendové turné chebských jazzmanů se uskutečnilo za finančního
přispění města Chebu, jemuž za to
náleží velký dík.

Čtyři studenti Střední průmyslové školy sochařsko-kamenické
v Hořicích vedení profesorem
Michal Moravcem se po roce
vrátili k mariánskolázeňskému
hotelu Krakonoš, aby tam přidali
další figury do svého kamenného betlému. „Loni jsme udělali
Josefa a Marii a Ježíška a dvě
zvířátka, což je teologicky přesné, a letos tři krále, což sice není
teologicky přesné, ale u betlému
běžné. A přidáme ještě jednu ovci,“ prozradil Moravec. Betlém
by měl mít nakonec až dvacet
postav. V předešlých čtyřech letních návštěvách studenti zkrášlili
park řadou pohádkových postav.
Slavnostní vysvěcení nových
soch se uskuteční při Svatováclavském setkání 26. září.

CHEB
Kroniku lze prohlížet
na internetu
Zápisy v chebské městské kronice z let 1993 až 2008 si už může každý zájemce přečíst, aniž
by vyšel z domu. Stačí na internetových stránkách www.mestocheb.cz zvolit v levém menu
rubriku Naše město a v něm pak
položku Kronika města Chebu.
Přístupné jsou tak zápisy od roku
1993, kdy se vedení kroniky ujal
Jindřich Turek. Za ručně psanou
a ilustrovanou kroniku byl již
několikrát oceněn. Jeho dílo je
unikátní také tím, že autorem je
povoláním řidič a vedení města
mu ponechalo zcela volnou ruku, zatímco jinde roční zápisy
procházejí schvalováním v radě
města.

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Město neuspělo ve
sporu s golﬁsty
Město Františkovy Lázně neuspělo u krajského soudu ve sporu s golfovým klubem v Hazlově,
který podle žaloby podané radnicí neoprávněně používá název
Golf resort Františkovy Lázně.
Jak zaznělo při přelíčení, před
sedmi lety radní na žádost klubu
o souhlas s použitím názvu města
odpověděli, že užití jména města
nemohou nijak omezit, pokud
nebude užíván znak nebo prapor.
Nové vedení města vzešlé z voleb
v roce 2006 je však jiného názoru
a žalobu odůvodnilo tím, že chce
vybudovat vlastní golfové hřiště. Název Golf klub Františkovy
Lázně už ale používají místní
minigolfisté. Město se proti verdiktu soudu odvolalo.

Aš
Stezky už budují,
fourcross počká

Foto: Josef Šrámko

Současně s revitalizací vrchu
Háj byla zahájena i související
výstavba odpočinkových zón podél přeshraniční naučné stezky
v Aši, Hazlově a Krásně. Vítězná
firma již usadila na místo herní prvky. Čtvrtá zóna vznikne
v místní části Schönlind města
Rehau v Bavorsku. Další akce, které měly být financovány
z vlastních prostředků Aše, ale
postihne nucené krácení výdajů
radnice. Plán daňových příjmů
města se kvůli hospodářské krizi
v pololetí naplnil jen z 44 %. Rada města proto zrušila i výběrová řízení na výstavbu areálu pro
fourcross na vrchu Háj.

První část chebské pěší zóny mezi Evropskou a Májovou
ulicí je už celá průchodná po nové dlažbě. Do konce srpna
má být úsek osazen i pouličními lampami, lavičkami a dalším mobiliářem. Osazení vzrostlými stromy přijde na řadu
až na podzim, s počátkem vegetačního klidu. Druhá etapa
rekonstrukce třídy Svobody od křižovatky na náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad bude zahájena ještě v tomto roce.

(šr)

PAUZA. Chebští muzikanti našli při turné čas i na prohlídku místních pamětihodností.

