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Počasí v kraji
ROZHOVOR Petr Navrátil
Byl jsem vždycky slušňák,
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KARLOVY VARY Festival Caminos
Cestovatelé se s návštěvníky dělí
o zajímavé zážitky ze světa strana B2

KARLOVY VARY (zed) S blížícím se
termínem schvalování městského
rozpočtu v Karlových Varech opět
sílí tlak hokejového klubu, aby rad-
nice přispěla víc na hokej. Prezi-
dent klubu Ladislav Trubač pouka-
zuje na to, že kvůli žalobě podané
vedením města na stavební firmy,
které postavily KV Arenu, přišel
klub o miliony korun.

O zvýšení dotací z
městské pokladny ten-
to týden jednal s primá-
torem Petrem Kulhán-
kem. „Peníze na hokej
jsou velký problém,
protože od firem, které
nám pomáhaly, teď ne-
dostaneme kvůli žalobě ani koru-
nu. Finanční propad odhaduji na
deset milionů korun,“ řekl Ladislav
Trubač. Navíc majitel HC Energie
Karel Holoubek oznámil, že už klub
sponzorovat nemůže.

V soudním sporu, který vedou
Karlovy Vary proti stavitelům KV
Areny - firmám Metrostav, Baustav
a Syner - jde o miliardu korun. Tuto
sumu chce vrátit město do svého
rozpočtu. Tvrdí, že smlouva o do-

dávce haly je neplatná na základě
takzvané karlovarské losovačky, při
které se vybírali dodavatelé investi-
ce. Pro letošní rok město přispělo
na hokej HC Energii 13,8 milionu
korun. Hokejový klub pak platí
městské společnosti KV Arena za
nájemné 12 milionů korun ročně.

„Chceme hokej ve Varech zacho-
vat. Návrh rozpočtu na
příští rok počítá s část-
kou celkem 14,8 milio-
nů korun, ale HC Ener-
gie požadovala 20 mili-
onů. Teď by jí stačilo
kompromisních 17 mi-
lionů korun. S tím ale
zastupitelské kluby bý-

valé koalice K20 nesouhlasí,“ ko-
mentoval výsledek jednání s HC
Energie primátor Petr Kulhánek.

V tom, aby peníze za pronájem
haly dostávala přímo KV Arena, pro-
blém podle něj není. Odpadly by
tak zpožděné platby od HC Ener-
gie.

Další jednání se uskuteční po se-
stavení nové koalice v zastupitel-
stvu. „Vyžádali jsme si oddychový
čas,“ řekl Ladislav Trubač

KARLOVARSKÝ KRAJ Nedomyšle-
ný projekt stáčírny minerálních
vod v Pramenech, nedokončený
aquapark v Bublavě a nepovedená
plynofikace a stavba rodinných
domků v Nebanicích vynesly zmí-
něné obce na nelichotivý vrchol
žebříčku míst ohrožených plateb-
ní neschopností. Přehled nedávno
zveřejnilo ministerstvo financí.

„Nejvyšší riziko platební ne-
schopnosti trvá u obcí Bublava, Ne-
banice, Pohled, Prameny a Rostě-
nice-Zvonovice,“ uvedl mluvčí mi-
nisterstva financí Ondřej Jakob.
„Tyto obce nedisponují dostateč-
nými rezervami pro včasné uhraze-

ní splatných závazků, vzniklých
především z důvodu chybných in-
vestičních rozhodnutí nebo z naří-
zeného odvodu za porušení roz-
počtové kázně,“ dodal Jakob.

Pro zadlužené obce to zname-
ná, že v nejbližších letech musí za-
pomenout na investice, ale i ome-
zit údržbu komunikací a další, jin-
dy běžné výdaje.

Po půlnoci se Nebanice ponoří do
tmy, veřejné osvětlení zhasne. „Zača-
lo to, když obec získala dotaci na ply-
nofikaci,“ zavzpomínal Miloslav Ši-
máček, který v Nebanicích chová
koně. Jenže se zvedla cena plynu a o
přípojky nemělo zájem dost lidí. Dal-

ší ranou byla předražená stavba ro-
dinných domků. Obec, která musí
vyjít s rozpočtem asi 3,7 milionu ko-
run, teď měsíčně splácí na vrácení
dotace a penále 75 tisíc korun měsíč-
ně. „Snažíme s obci pomoct, třikrát
nebo čtyřikrát ročně například odvá-
žíme v kontejneru odpad,“ pozname-
nal Miloslav Šimáček.

Více než osmdesátimilionové zá-
vazky má obec Prameny, která kvů-
li dluhům už v dražbách přišla o
většinu obecního majetku. Prame-

ny se na dluhovém tobogánu ocit-
ly kvůli nedokončenému projektu
stáčírny minerálních vod.

Stát sice Pramenům nabídl po-
moc při oddlužení, více než dva
roky už tam ale nefunguje obecní
zastupitelstvo, obec řídí správkyně
ministerstva vnitra. Ojedinělá situ-
ace by se mohla změnit v prosinci,
kdy v Pramenech po dvou letech
půjdou lidé k volebním urnám. Ne-
kandiduje ale nikdo z místních, ale
pětice lidí pod hlavičkou brněnské
strany Lidové fórum.

Dvacet milionů dluží státu kvůli
nedostavěnému aquaparku Bubla-
va. „Běžný chod obce udržujeme
jen tak tak. Kdybychom peníze
měli, tak obecní cesty nejsou v tak
katastrofálním stavu. Provoz Bub-
lavy je na hraně,“ řekl nedávno
místostarosta Jiří Vrtáček.

Michal Houdek
S přispěním Bohumila Zemana

Mezi pěticí obcí, které jsou v zemi nejvíc ohroženy
krachem, jsou hned tři z regionu. Bublava, Prameny
i Nebanice se potýkají s katastrofálním nedostatkem
peněz, o investicích si mohou nechat jen zdát.

Nadané děti změřily síly

Olympiáda prověřila
logické myšlení
Nadané děti se včera sjely do kar-
lovarské krajské knihovny, kde
se uskutečnil 4. ročník Logické
olympiády. Zúčastnili se jí jak
žáci základních, tak středních
škol. „Zájem o olympiádu byl le-
tos velmi vysoký. Přihlásilo se
nám přes 32 tisíc žáků z celé re-
publiky, v Karlovarském kraji
jich bylo 1181,“ říká Petr Čavoj-
ský, 1. místopředseda Mensy ČR,
která soutěž organizuje. O vítězi
olympiády nerozhodovaly jeho
naučené znalosti, ale schopnost
logického uvažovaní. Děti jej pro-
kazovaly při vyplňování inteli-
genčních testů. Do republikové-
ho finále, které se koná 28. listo-
padu v parlamentu, postoupili
dva žáci z prvního a dva z druhé-
ho stupně základních škol a tři
středoškoláci. (ple)

Zpravodajství
také na internetu
Sledujte také bohaté internetové
zpravodajství z celého
Karlovarského kraje
na adrese vary.idnes.cz.

Přidejte nám peníze na hokej,
žádá radnici HC Energie
Prezident klubu: Kvůli soudnímu sporu jsme přišli o miliony

»Obce nedisponují
dostatečnými rezervami
pro včasné uhrazení
splatných závazků,
vzniklých především z
chybných investic.
Ondřej Jakob, ministerstvo financí

Logická olympiáda v knihovně
Foto: Václav Šlauf, MF DNES

INZERCE

„Peníze na hokej
jsou problém.
Finanční propad
odhaduji na deset
milionů korun.“
Ladislav Trubač
prezident HC Energie

KARLOVY VARY (iDNES.cz) Sko-
kem z římsy ve čtvrtém patře karlo-
varského hotelu Pupp chtěl ukon-
čit v noci na pátek svůj život sedm-
advacetiletý muž. „Oznámení, že
mladý muž vylezl na objekt budo-
vy hotelu v Karlových Varech na
náměstí Míru, jsme přijali ve čtvr-
tek ve 21.40. Na místo okamžitě vy-
razili policejní vyjednavači a psy-
cholog hasičů,“ uvedla policejní
mluvčí Martina Hrušková.

„Nešlo o našeho hosta. Bylo
tady sice plno policajtů a hasičů,
ale chod hotelu to nijak neomezi-
lo,“ uvedl recepční Puppu. Většina
hotelových hostů v té chvíli spala.

Zásah skončil až v pátek nad rá-
nem. „Po pěti a půl hodinách se
podařilo muže přesvědčit, aby se
přiblížil k oknu zaměstnaneckého
pokoje, a následně byl vtažen do-
vnitř,“ popsala policejní mluvčí.
Muže převezli záchranáři do zdra-
votnického zařízení s ústavní péčí.

vary.idnes.cz

V zemi krachuje pět obcí.
Tři jsou z našeho kraje

Skokem z Puppu
chtěl mladík
ukončit svůj život


