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Na kávu v Mariánské

Přesnost nade vše

Učitelé, učte se

Domov pro zdravotně postižené
v Mariánské otevřel
pro své obyvatale kavárnu.

Výrobků, jež prošly firmou
Fobeco z Rosnic,
si cení i ve Spojených státech.

Každý třetí učitel na základní a střední škole
je bez potřebného vzdělání.
Co s tím?
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Noviny jsou součástí projektu
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www.ceskydomov.cz

132 000 výtisků
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pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Karlovarský kraj: U nás se neplatí!
Kraj poskytuje finanční dary na úhradu regulačních poplatků ve výši 30, 60, a 90 korun za zdravotní
péči poskytnutou v krajských zdravotnických zařízeních občanům s trvalým pobytem na území kraje,
kteří mají české státní občanství. Schválila to Rada kraje na svém mimořádném zasedání 27. ledna.
Finanční dar kraj poskytne výlučně k úhradě poplatku. „Plníme tak slib daný občanům, kteří se mohou
svobodně rozhodnout, zda chtějí poplatek uhradit nebo využít možnosti, aby za ně kraj formou finančního daru záležitost vyřešil,“ sdělil hejtman Josef Novotný.

Poskytnutí finančního daru se
nevztahuje na výkon zubní pohotovosti. „Tu vykonávají privátní
lékaři a regulační poplatky jsou
jejich odměnou za práci lékařské
služby první pomoci,“ vysvětlila
krajská radní Berenika Podzemská. Kraj za své občany nehradí
poplatky ani v lékárně provozované soukromým subjektem
v areálu nemocnice v Sokolově.
Kraj prostřednictvím příslušného zdravotnického zařízení na
místě uzavírá s každou obdarovanou osobou písemnou nebo ústní darovací smlouvu, kterou se
zavazuje k poskytnutí finančního

daru ve výši regulačního poplatku bezprostředně po poskytnutí
zdravotní péče. Pracovník zařízení se zeptá pacienta, zda chce
přijmout dar od Karlovarského
kraje. Pokud ano, bude zkontrolován jeho občanský průkaz, tedy
zda je občanem ČR a má trvalé
bydliště v Karlovarském kraji.
Darovací smlouva (ať už ústní,
nebo na výslovné přání pacienta
písemná) se uzavírá v ambulancích, na odděleních a v lékárně
Karlovarské krajské nemocnice.
V lékárně občan zaplatí recept
včetně regulačního poplatku
a v pokladně v téže budově mu je
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Cestující mohou
využít novou
letištní halu

Nový terminál na letišti
v Karlových Varech za 98,1 milionu korun začal sloužit cestujícím. Přestože stavba není
úplně dokončena, souhlasil
Úřad pro civilní letectví s jeho
předčasným užíváním. Hala by
měla být definitivně dostavěna
zhruba za dva měsíce.
Hala má futuristickou konstrukci připomínající trup letadla bez křídel. Kromě prostor
určených pro odbavování cestujících v ní vznikne rovněž
místo pro komerční účely. Loni
v květnu skončila na letišti také modernizace staré haly, jež
vyžadovala úpravy po vstupu
Česka do schengenského prostoru. Tato stavba stála kolem
56 milionů korun.
Přestavba mezinárodního letiště v Karlových Varech – Olšových Vratech je první úspěšný
projekt na severozápadě Čech,
jemuž byla přiznána v plánovacím období 2007 až 2013 dotace z Evropské unie. Na stavbu
nového terminálu získal kraj z
Evropského fondu pro regionální rozvoj kolem 80,1 milionu
korun. Z karlovarského letiště
se pravidelně létá do Moskvy
a Petrohradu, v sezoně budou
moci cestující využít charterové
lety do Turecka, Egypta a na
KÚ
řecký Rhodos.

Zdravotnictví

poplatek vrácen na základě předložení účtenky z lékárny a občanského průkazu nebo plné moci.
V případě, že například s dítětem přijde cizí osoba (učitelka,
trenér apod.), nemocnice vystaví
uznání dluhu a pak se za účasti zákonných zástupců podepíše v pokladně zařízení písemná
darovací smlouva. „Radě kraje
bude jednou měsíčně předkládán soupis obdarovaných osob
tak, aby mohla příslušný finanční Od začátku února nabízí Karlovarský kraj svým občanům náhrady za reguFoto archiv
dar schválit,“ upřesnil náměstek lační poplatky ve svých zdravotnických zařízeních.
hejtmana Martin Havel.
K pokrytí výdajů na úhradu korun z fondu řízení likvidity. smluv a zdokumentovat veškeré
poplatků kraj využije 30 milionů „Jde o peníze čerpané z rezervy náklady související se zabezpea v žádném případě to neovlivní čením této činnosti. Kraj bude
hospodaření kraje,“ dodal Havel. pravidelně zdravotnická zařízení
S jednotlivými zdravotnickými odměňovat za realizaci úhrady
KDE SE POPLATKY NEPLATÍ zařízeními, jichž se to týká, bude poplatků a s tím související ná1. Karlovarská krajská nemocnice, a. uzavřena smlouva o hrazení re- klady na administrativní práce,
s. (včetně lékařské služby první
gulačních poplatků, která vyme- softwarové vybavení a podobně.
pomoci)
zí práva a povinnosti obou stran
„Naším cílem pro nejbližší ob2. Léčebna dlouhodobě nemocných
při naplnění záměru.
dobí ovšem nadále zůstává prosaNejdek
Zdravotnická
zařízení
budou
dit
plošné zrušení poplatků legis3. Územní zdravotnická záchranná
muset například vždy upozornit lativní cestou, což by znamenalo,
služba Karlovarského kraje
občany
na
možnost
poskytnutí
že
nebude
potřeba použít celých
4. Ústavní lékárna v areálu nemocnidaru kraje k úhradě regulačních 30 milionů vyčleněných pro rok
ce v Karlových Varech
poplatků, přehledně vyznačit mís- 2009,“ uzavřel Josef Novotný.
KÚ
to a způsob uzavírání darovacích

Primář Žák dostal
cenu za statečnost
Cena Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů za
statečnost za rok 2008 byla podle člena předsednictva LOK – SČL
Martina Engela primáři Žákovi udělena za to, že se stal počátkem
roku 2008 jedním z vůdců protestů proti tunelování karlovarské
nemocnice jejím tehdejším managementem.

S jakými pocity jste cenu
koncem ledna v Praze přebíral?
Se smíšenými. Vůči „medailím“
všeho druhu trpím nedůvěrou
a pokládám je za vnější a nepodstatné. Vážím si ale úcty k jednoznačnosti postoje lékařů a sester,
kterou ocenění vyjadřuje. Nebývalá jednota a vzájemná solidarita, s níž zdravotníci proti lumpům
vystoupili (a vyhnali je), přesáhla
obzor naší provincie. Soukromě

MEDIÁLNÍ PAR TNER
K A R L O VA R S K É H O K R A J E

pociťuji rozpaky: osobně bych
své jednání nenazval statečností,
ale prostou slušností. A protože jsem byl vychován „nebát
se a nekrást“, konal jsem jen
tak, jak jsem musel. Proto se
též necítím být vlastníkem ceny,
ale pouhým jejím převozníkem.
Převezl jsem ji zkrátka těm, jimž
patří doopravdy: všem statečným kolegům a sestřičkám naší
nemocnice.
Pokračování na straně 3

Členky Českého svazu
žen se sešly v Praze
V posledním čtvrtletí minulého
roku připravily ženy krajské organizace Českého svazu žen dvě
akce, kterými v Praze na celostátních setkáních žen prezentovaly
Karlovarský kraj. V říjnu odjelo
více než dvacet členek krajské
organizace do Prahy představit
v Kaunicově paláci zajímavosti, historii a krásy našeho kraje.
Pochlubily se také svojí činností
ve svazu, svým kulinářským uměním a šikovností svých rukou.
Společně s nimi jelo do Prahy 10 dívek tanečního souboru
z Chebu, taneční pár z Františkových Lázní, duo houslistů a dvě
recitátorky ze Sokolova.
Ve čtyřech krásných sálech pa-

láce se měly účastnice Ústředního shromáždění ČSŽ, které se
sjely z celé republiky, na co dívat.
V Hudebním sále probíhalo
komentované obrazové představování Karlovarského kraje,
které zvalo přítomné kolegyně
k návštěvě. Mezi jednotlivými
bloky prezentace tančily, hrály
a recitovaly děti a mladí z našeho kraje.
V Zeleném sále byly vystaveny
ruční práce členek, dárky od dětí
z Bražce, propagační a informační tiskoviny měst, obcí a podniků.
Několik firem zde představilo
své výrobky.
EVA VALJENTOVÁ (KSČM),
RADNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

Jaké úspory jsme zdědili po předchůdcích
Už několikrát jsem se v médiích setkal s informacemi o tom, jak vítěvých smluv a ručitelských závaz- v příštím období. Jen na úrocích
zové krajských voleb, sociální demokraté, převzali kraje s velkými
ků ve výši 2,341 miliardy korun. tedy kraj uhradí 457 milionů koúsporami, doslova miliardami korun.

Hejtman Josef Novotný

KRAJSKÉ LISTY VE FORMÁTU PDF

Foto archiv

Před nástupem sociální demokracie do čela Karlovarského
kraje měl kraj vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji ve výši 2,955
miliardy korun. Úspory činily
366 milionů korun, dluhy 103
miliony korun. Je ovšem důležité připomenout základní fakt.
Vzhledem k tomu, že chtěl kraj
čerpat finanční prostředky z Evropské unie, nastavila předchozí
krajská vláda takový úvěrový rámec, aby mohla předfinancovat
a spolufinancovat některé investiční akce.
Proto je skutečné stávající zadlužení tohoto kraje včetně již
uzavřených dlouhodobých úvěro-

Pro upřesnění: v současné době
Karlovarský kraj splácí jediný úvěr
přijatý z důvodu potřeby zajistit
financování projektů z fondů EU
a spolufinancovaných krajem pro
I. programovací období 2002-2006.
Při přijetí úvěru činil jeho rozsah
300 milionů korun, zbývá z něj
ještě uhradit 103 miliony korun.
Dále krajské zastupitelstvo
schválilo zhruba před rokem dva
účelově určené úvěry v celkové
výši 1,8 miliardy korun, z nichž
zatím sice nebyly ještě žádné
finanční prostředky z důvodu
zpoždění přípravy celého systému čerpání evropské finanční pomoci v ČR na úrovni centrálních
orgánů čerpány, ale s jejich čerpáním je nutno samozřejmě počítat

run. Dluhová služba v roce 2009
je 171 milionů korun, v roce 2010
pak 340 milionů korun.
Chtěl bych zdůraznit, že si
uvědomujeme nutnost disponovat penězi na akce financované
z evropských prostředků, ale
zároveň je tak na nás z předchozího vedení kraje přenesena
zodpovědnost za splácení takto
nastavených závazků. Považuji
za nutné tuto situaci osvětlit, aby
v budoucnu nikdo nemohl tvrdit, že jsme utráceli našetřené
peníze, nebo jsme úhradou regulačních poplatků ve výši 30
milionů (hrazených z rezervy)
zadlužili kraj.
JOSEF NOVOTNÝ, HEJTMAN
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Archiv měsíčníku Krajské listy a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) jsou přístupné a ke stažení
v internetových KRAJSKÝCH LISTECH http://www.kr-karlovarsky.cz/hl/. Zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek lze žádat na adrese andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

První prioritou vedení kraje je
reforma Krajské nemocnice, píše
radní pro zdravotnictví Berenika
Podzemská.
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Obnova venkova

Více než 23 milionů korun chce
letos dát Karlovarský kraj na
obnovu venkovské zástavby,
veřejných prostranství a zeleně.
strana 2

Pohlednice z obce

Představujeme novou rubriku
Pohlednice z obce: Začínáme v
Abertamech, krušnohorské obci
proslulé těžbou stříbra a uranu.
strana 5

Servis
Máte málo informací?
• Potřebujete lékařskou pohotovost?
• Nevíte, jak na to, když si potřebujete na Krajském úřadu
Karlovarského kraje cokoli
vyřídit?
• Leží vám na srdci rozvoj kraje?
• Chcete mít přehled o regionálním kulturním programu?
• Váháte, kam vyrazit na kole?
• Chcete znát poslední novinky ze světa regionálního cestovního ruchu?
• Nevíte, jak a kudy jezdí vlaky
a autobusy?
• Rádi byste se dozvěděli, kdy
uvidíte své oblíbené sportovce?
• Jste zvědavi na detaily vztahu mezi regionem a Evropskou unií?
• Chcete vědět, kdo vám na
krajské úrovni vládne?
• To všechno a mnoho dalšího se dozvíte z přehledných
internetových stránek Karlovarského kraje na adrese

www.kr-karlovarsky.cz

I nformace z úřadu
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Kraj dá peníze na obnovu venkova
Obce a mikroregiony Karlovarského kraje mohou žádat o příspěvky z Programu obnovy venkova. (POV). „Žádosti mohou podávat
do 25. února tohoto roku,“ upřesnil náměstek hejtmana Petr
Navrátil. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků
z Programu obnovy venkova pro rok 2009 schválilo krajské zastupitelstvo ve čtvrtek 22. ledna.

V letošním roce je na příspěvky
určeno z rozpočtu Karlovarského
kraje 23,3 milionu korun. Oproti
roku 2008 došlo k nárůstu o 2,
8 milionu. Dotační tituly určené obcím se v zásadě nezměni-

ly, pouze v letošním roce nebyl
vyhlášen dotační titul „Příprava
projektů pro získávání finanční
podpory“, který byl zaměřen na
podporu projektové připravenosti žadatelů o finanční prostředky

EU nebo státního rozpočtu. „Aktivity, které byly podporovány
v rámci tohoto dotačního titulu,
jsou v převážné většině uznatelným výdajem v jednotlivých
operačních programech a jejich
podpora z krajského rozpočtu
by byla tedy nadbytečná,“uvedl
náměstek.
K výrazné změně došlo u dotačního titulu určeného mikroregionům. V loňském roce byl
zaměřen na přípravu integrova-

Hrázděná stavení patří k cenným ukázkám venkovské architektury.

Foto archiv

KAM MOHOU JÍT KRAJSKÉ PENÍZE
Byly vypsány tyto dotační tituly:
1. Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
2. Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně
3. Rekonstrukce, opravy a výstavba místních komunikací, výstavba a údržba
cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce, opravy a výstavba veřejného osvětlení
4. Činnost manažerů mikroregionů

ných projektů, které však mohou být také spolufinancovány
z jednotlivých operačních programů. V letošním roce, na základě požadavku mikroregionů,
budou prostředky z krajského
rozpočtu určeny i ke spolufinancování mzdových nákladů na
činnost manažerů mikroregionů.
Dotační titul „Činnost manažerů
mikroregionů“ volně navazuje
na úspěšně realizované projekty
Karlovarského kraje „Partnerství

pro budoucnost 1 a 2“. Záměrem
titulu je podpořit rozvojový potenciál mikroregionů a napomoci vytvoření jejich řídící a administrativní struktury, aby byly
schopny realizovat dlouhodobé
projekty a postupně se staly na
pomoci kraje nezávislé.
Program obnovy venkova je
dotačním programem Karlovarského kraje již od roku 2004.
Stal se tradičním pomocníkem
obcí a mikroregionů při realizaci

záměrů obnovy a rozvoje Karlovarského venkova. V letech 2004
– 2008 bylo v rámci Programu obnovy venkova rozděleno obcím
a mikroregionům celkem 92, 6
milionu korun. Celé znění pravidel pro poskytování příspěvků
a hodnocení žádostí Programu
obnovy venkova 2009 a formulář
žádosti o příspěvek je k dispozici
na internetových stránkách www.
kr-karlovarsky.cz pod odkazem
Dotace-dotace KK.

projektu? Nemůže se stát, že
by obce termín nedodržely
z důvodu nedostatku finančních prostředků?
Na realizaci zřízení kontaktního místa mohou obce čerpat
finanční prostředky z fondů EU.
Jedná se o Integrovaný operační
program (IOP) a Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). V těchto fondech
jsou připraveny prostředky pro
financování projektu eGoverment ve výši několika miliard
korun.
Celý projekt však musí obec
z 15 procent dofinancovat vlastními prostředky. Pro mnoho,
především malých obcí to může
být vážný problém. Proto kraj
hledá způsob, jak pomoci obcím tento podíl financovat. Díky
dotačnímu programu „eGovernment v obcích“ budou moci v roce 2009 obce požádat o příspěvek
na uhrazení 15 procent vlastního
podílu a od 1. 1. 2010, pak i příspěvek na provoz systému, například připojení k internetu.

realizovat. V té chvíli kraj zvolí nejefektivnější řešení a obce
podpoří. Kraj může mimo jiné
nabídnou proškolení úředníků,
metodickou pomoc při administraci dotačního titulu a koordinaci jednotlivých etap zavádění
systému.
Cílem kraje je totiž nejen realizace zákonných povinností obcí,

ale také spokojenost občanů kraje, kteří budou z nového systému
a nových možností, které jim projekt přináší, nejvíce profitovat.

Ředitel krajského úřadu informuje
Každý z nás by si jistě přál jednodušší a dostupnější komunikaci
s veřejnou správou.Ať už potřebujete rychle výpis z rejstříku trestů,
výpis z živnostenského rejstříku, nebo podat žádost na úřad. Od
července by měli občané Karlovarského kraje vše vyřídit na kontaktním místě ve všech obcích a městech kraje. Současně budou mít
úřady možnost komunikovat mezi sebou prostřednictvím internetu.
Právě se realizuje projekt, který jim to umožní.

O projektu eGoverment jsme
hovořili s ředitelem krajského úřadu Ing. Romanem Rokůskem.

ta či obce, která byla vybavena
kontaktním místem, od prvního
července by měl potřebný dokument získat občan na kterémkoliv obecním úřadě za pár minut.
Pro občany to znamená, že kontaktní místo státní správy najdou
poblíž svého místa bydliště, bez
ohledu na velikost obce. Ušetří
tak čas, starosti a peníze.
V případě komunikace občana
s úřady přes datovou schránku,
kterou si může nechat zdarma
zřídit, neplatí lidé také žádné
poplatky za odeslání, tedy šetří
poštovné a podání je považováno
za doporučené.
Povinnost komunikovat prostřednictvím datových schránek
budou mít ze zákona také Pozemkový fond, zdravotní pojišťovny, notáři a soudní exekutoři,
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.

Jaký smysl má projekt, který
se právě zavádí a jaké výhody přinese občanům?
Smyslem projektu eGoverment je především přiblížit státní
správu blíže občanům. Ne každý
má doma počítač s připojením
k internetu a i pro tyto občany chceme učinit komunikaci
s úřady jednodušší a dostupnější.
Kontaktní místa, která znáte pod
názvem CzechPOINT, a která
dnes naleznete na každé poště
na městských úřadech nebo na
krajském úřadu, se mají výrazně
rozšířit. Od 1 července by tak
občané měli najít kontaktní místo CzechPOINT i v té nejmenší
obci v kraji.
Zatímco ještě nedávno museli
občané například na výpis z rejs- Jak je realizace projektu
tříku trestů čekat i několik dní daleko a myslíte, že skuteča kvůli žádosti cestovat do měs- ně všechny obce stihnout

spustit k prvnímu červenci
své vlastní kontaktní místo?
Kontaktní místo CzechPOINT
mají již v provozu v podstatě
všechna větší města a obce. Do
současné doby nemá povinnost
splněno 65 především menších
obcí našeho kraje. Obce však
mají ještě necelých půl roku k tomu, aby projekt realizovaly.
Realizace projektu je pro obce
povinnost daná zákonem. Přesto
je především na vedení obcí, zda
termín dokáží dodržet. Osobně
jsem přesvědčen, že velká většina obcí svou povinnost splní.

Podrobné informace o projektu eGoverment naleznete na
webových stránkách krajského
úřadu: http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/pro_obce/eGON

Jaké náklady v souvislosti se
zřízením kontaktního místa
Czechpoint obce čekají?
Maximální náklady pro zřízení kontaktního místa, na které
je dotace z fondů možné využít
jsou 93 927 korun a při aktualizaci a modernizaci současného
kontaktního místa 68 540 korun.
Z uvedené částky však musí obce 15 procent uhradit z vlastních
prostředků. Maximální náklady jsou zvolené tak, aby plně
postačovaly k nákupu nového Jak může kraj obcím pomoci,
počítače, skenovacího zařízení, aby zvládly v termínu splnězajištění připojení k internetu, ní svých povinností?
Důležité je, aby obce samy
software apod.
řekly, kde vidí problémy a co již
nejsou schopny vlastními silami
Jak je zajištěno financování

Roman Rokůsek

inzerce

prodej
a realizace

ŽALUZIE
JINDŘICH MOUDRÝ

Stínící technika - žaluzie, rolety, látkové roletky, markýzy, pergoly ...

BAZÉN + ZASTŘEŠENÍ od 172.900,- Kč
od 73.900,- Kč

-5%

od 99.000,- Kč

kompletní funkční sada obsahuje: oválný bazén PPR 5 mm, žebřík,
písková filtrace, písek, skimmer, vratná tryska, zastřešení klasik,
propojovací armatury do 1 m od bazénu, montáž, doprava, DPH

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ

www.kr-karlovarsky.cz

SC-90031/1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tel. : 353 230 513, mobil: 777 003 891, e-mail: pvpool@seznam.cz, www.pvpool.cz

PŘI PŘEDLOŽENÍ
TOHOTO KUPÓNU
SLEVA

ROLETY
SC-90032/1

KANCELÁŘ: Chebská 355/49, K. VARY – DVORY (u světelné křižovatky)

SAUNY

tel.: 602 236 321

e-mail: jindrich.moudry@seznam.cz
Počernická 120, 360 05 Karlovy Vary

ZIMNÍ AKCE (trvá do 27. 2. 2009) montáž – jaro 2009

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
Nebankovní půjčky
vyplacené do dvou dnů
Více informací na tel. čísle: 773 666 704

SC-90026/1

SPECIALISTA NA BAZÉNY
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První krok zdravotnictví? Restrukturalizace KKN

Radní Berenika Podzemská

Foto archiv

O tom, že je krajské zdravotnictví v hluboké krizi, není pochyb. Zdravotní péče je dlouhodobě podfinancována, příjmy od
zdravotních pojišťoven nekryjí
ani provozní náklady, natož investiční náklady na nutnou obnovu přístrojového a materiálového
vybavení. Dokládá to fakt, že například v letech 2006–2007 činily
výnosy ze zdravotního pojištění
55,4 milionu korun, osobní náklady, tedy především mzdy, ve
stejném období dosáhly 65,5
milionu korun. V letech 2007–
2008 se výnosy ze zdravotního
pojištění pohybovaly ve výši 41,1
milionu korun, osobní náklady
v téže době činily 38,3 milionu
korun. Z tohoto srovnání je patrné, že finance od zdravotních

pojišťoven stěží dokážou pokrýt
náklady na mzdy, ale nikoliv další nutné výdaje na spotřebu materiálu nebo služby a už vůbec
nelze uvažovat o investicích do
dalšího rozvoje a modernizace
krajské nemocnice.
Ani v budoucnu se výnosy ze
zdravotního pojištění razantně
nezvýší. Proto náklady nemocnice pod vlivem inflace, tlaku
pojišťoven na zvýšení objemu
a kvality péče při minimálním
navýšení úhrad naopak porostou.
„ Z těchto důvodů je nezbytné,
abychom zahájili proces skutečné restrukturalizace krajské
nemocnice a připravili takovou
zdravotní koncepci kraje, která
zabrání dalšímu hrozícímu zhoršení kvality i dostupnosti zdravotní péče pro naše obyvatele,“
uvedla krajská radní Berenika
Podzemská.
Restrukturalizace by měla
spočívat především ve zvýšení
efektivity, tedy aby byla krajská
nemocnice schopna s menším
počtem pracovníků a materiálových nákladů vykonat stejné
množství práce. Například při
dlouhodobě nedostatečném využití kapacity dvou stanic by mělo
dojít k jejich sloučení do jedné.
„V žádném případě nejde o snížení objemu a kvality poskytované
péče, ale spíše zredukování celkové kapacity nemocnice, což

Budova karlovarské nemocnice.

Foto archiv

naopak umožní zvýšení kvality
péče,“ vysvětlila radní.
Vedení nemocnice ve spolupráci s krajem urychleně začalo
řešit také personální nouzi, zejména v oblasti středního zdravotnického personálu. Za pomoci systému stipendií a spoluprací
s obcemi by mělo postupně dojít

ANKETA O ZDRAVOTNICTVÍ

Anketa: Jaké chcete zdravotnictví?
Odpověď na tuto otázku by
měla přinést anketa, kterou
chce Karlovarský kraj oslovit
širokou veřejnost. V polovině
února by mělo být pro pacienty
Karlovarské krajské nemocnice
a.s., ale i ostatní obyvatele kraje, připraveno deset základních
otázek ke koncepci krajského
zdravotnictví.

Vedení kraje chce tímto způsobem zjistit názory lidí na
krajské zdravotnictví a zároveň
otevřít veřejnou diskusí na toto
téma. „Je pro nás důležité vědět,
co si myslí veřejnost o budoucí podobě zdravotnictví v kraji,
protože právě veřejnost volí politiky, takže ti by měli jejich názor brát na zřetel,“ uvedla radní

?

kraje pro oblast zdravotnictví
Berenika Podzemská.
Konkrétní otázky zatím odborníci připravují. Podle Bereniky
Podzemské hodně záleží na formulaci otázek tak, aby nebyly
sugestivní a vzešly z nich jasné
odpovědi. „Budeme se ptát, zda
občané chtějí kvalitnější zdravotnictví. Nebo zda by byli ochotni
si do nové nemocnice kousek
popojet či jim postačuje ta nemocnice stávající,“ nastínila téma
ankety Berenika Podzemská.
Anketa má být v tištěné podobě k dispozici pacientům KKN.
Dále by měla být také umístěna na internetové stránky
krajské nemocnice i Karlovarského kraje. Lidé budou moci
v anketě odpovídat do poloviny
dubna. V květnu chce mít totiž
nové vedení kraje k dispozici
celou koncepci krajského zdravotnictví.
KÚ

ke stabilizaci personálu v jednotlivých částech nemocnice. Změnil by se měl i systém hodnocení
zaměstnanců, aby je účinněji
motivoval k práci. Krajský radní
Vratislav Emler rovněž zahájil
jednání s jednou z pražských lékařských fakult o možnosti zřídit
bakalářské studium pro absol-

venty Střední zdravotnické školy
v Karlových Varech a udržet je
tak v regionu.
Velký důraz klade vedení kraje na narovnání hospodářského
výsledku nemocnice, kterou převzalo od předchozí krajské vlády
se ztrátou 120 milionů korun.
Plánovaná ztráta pro letošní rok

by měla činit okolo 50 milionů.
„Uvědomujeme si, že není možné
narovnat hospodářský výsledek
nemocnice za jeden rok, protože nejprve musíme vytvořit zmíněnou zdravotní koncepci a její
hospodářské dopady se mohou
projevit až v roce 2010 a později,“
konstatovala Podzemská.
Podle generálního ředitele
KKN Jiřího Fojtíka se nyní nemocnice bude soustředit na realizaci projektu „Naše nemocnice“.
Ten by měl být zaměřen na zvýšení kvality zdravotní péče v první řadě optimalizací činnosti klinik, zamezením odlivu personálu
a zvyšováním spokojenosti pacientů. Už letos by měli lidé, kteří
do krajské nemocnice přijdou,
zaznamenat moderní orientační
systém. Bude zahájena stavba
centrálních příjmů v nemocnici
v Karlových Varech a v Chebu.
Pro nemocnici v Karlových Varech by měl být zakoupen modernější CT přístroj umožňující
přesnější diagnostiku. „Budeme
pokračovat ve zlepšování podmínek pro pacienty v čekárnách
a zvýšení ubytovacího komfortu,“
dodal Fojtík. Na pokojích vybavených moderními postelemi by
tak měli být umístěni maximálně
tři pacienti, kterým by bylo k dispozici vlastní sociální zařízení.
BERENIKA PODZEMSKÁ (DOKTOŘI),
RADNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

Primář dostal cenu za statečnost
Dokončení ze strany 1

Jaké jsou podle vás neodkladné kroky k řešení situace v krajském zdravotnictví?
Nejprve musím začít poděkováním všem zdravotníkům, kteří
se v posledních letech vydrželi
starat o nemocné i v tunelované
a špatně spravované nemocnici.
Že nedošlo ke zhoršení jakosti
zdravotní péče navzdory ztěžujípo
cím se podmínkách,
je pouze jezáslu
jich zásluhou.
Základním úkolem
nového vvedení je zabránit pokračujícímu odchodu sestřiček a lé(zvl
kařů (zvláště
cílově vzdělaných)
postupu
a postupujícímu
rozpadu odbortým Protože se však zdraných týmů.
n
votníků nedostává
v celé zemi a
podmínky v našem kraji jsou pro Primář Jaroslav Žák
ně horší, povede se to jen tehdy,
pomohou i politici.
pomohou-li
letech (nezájmem a chybnou
správou) vytvořil a dále se propovaž
Co považujete
za nejdůležitěj- hlubuje. Chátrání přístrojového
d
ší úkol dneška?
parku dokážeme zastavit jen jeho
Nepohn
Nepohneme
se z místa, ne- obnovou. Jakkoli nyní nemocnici
vyrovnám
vyrovnáme-li
ohromný vnitř- spravují lidé poctiví, schopní a
ní dluh, který se v posledních pracovití, „živá voda“ jim k jejímu

Foto archiv

vzkříšení stačit nebude. Věřím,
že s nimi potáhnou krajští politici
za jeden provaz. Jinak se totiž
naše nemocnice z okraje propasti, na němž nyní vrávorá, dostat
nemůže.
KKN

inzerce

Ústavní lékárna se na vracení poplatků dobře připravila
V první pracovní den, kdy se
otnických zařív krajských zdravotnických
ulační poplatzeních neplatí regulační
arského kraje
ky, hejtman Karlovarského
ně monitoroval
Josef Novotný osobně
situaci v ústavní lékárně KKN, a. s.
Podle jeho zjištění zatím zaznamenala ústavní lékárna v karlovarské

nemocnici zhruba třetinový nárůst pacientů, z toho 60 procent si
nechává poplatky vracet.
„Po předchozím jednání posílio
vedení nemocnice v lékárně per
personál o jednu magistru a jednu
laborantku, v současné době se
tedy klientům věnují čtyři magis-

try a sedmi laborantek. Rovněž
se zvýšil stav skladových zásob,“
uvedl hejtman Josef Novotný.
Pro klienty, kteří si lékárenské
poplatky chtějí nechat vrátit
vrátit, ne
nemocnice přehledně označila trasu mezi lékárnou a pokladnou
tak, aby pacienti nebloudili.

Ústavní lékárna v nemocnici
Karlový
v Karlových
Varech je jedinou
lékárnou v kraji, kde lidé si lidé
n
mohou nechat
poplatky proplatit Opačnou
Opačn situaci zaznamenala
tit.
KKN, a. s. v ambulancích, kde si
zhruba dvě třetiny pacientů poKÚ
platky hradí sami.

Návod: Jak (ne)platit regulační poplatky ve zdravotnictví?
Od 1. 2. 2009 je pacientům ošetřeným nebo hospitalizovaným varským krajem: v ambulancích Kdo v současné době hradí
v KKN, a.s., popř. těm, kteří si vyzvednou recept v lékárně KKN, (celé KKN a.s.), na odděleních regulační poplatky:
(celé KKN a.s.), v lékárně KKN a) Pacienti, kteří jsou státními
poskytnut dar na úhradu regulačních poplatků.

Jak se smlouva uzavírá:
Ústně – v nemocničním informačním systému (NIS) Medea
nebo Medicalc, do zdravotní
dokumentace pacienta se pouze zanese informace, že pacient
souhlasí s darem.
Na výslovné vyžádání pacienta se uzavře darovací smlouva
písemně – do NIS je vložen
formulář, do kterého se automaticky natáhnou identifikační
údaje o pacientovi ze zdravotní
dokumentace. Tento formulář se
pouze vytiskne a dá se podepsat
pacientovi.

příslušníky zemí EU a mají
evropský průkaz EHIC nebo
potvrzení dočasně nahrazující evropský průkaz.
b) Cizinci, kteří jsou státními příslušníky zemí EU, ale jako doklad o pojištění nemají průkaz
EHIC, mají pouze kartičku
jejich zdravotní pojišťovny.

Tito lidé i nadále platí regulační poplatky, protože nesplňují
podmínku být občany České republiky a mít trvalý pobyt v Karlovarském kraji.
V případě, že s dítětem přijde cizí
osoba, např. učitelka, trenér apod.,
nemocnice vystaví uznání dluhu a
pak se za účasti zákonných zástupců podepíše v pokladně nemocnice
písemná darovací smlouva.

www.kr-karlovarsky.cz

SC-90030/1

a.s. Od 1. 2. 2009 je v budově č. 1
nemocnice Karlovy Vary zřízena
speciální pokladna č. 1.
Pacient zaplatí v lékárně recept včetně regulačního poplatku a v této pokladně mu bude
poplatek vrácen na základě toho,
že předloží: účtenku z lékárny
KKN a.s., občanský průkaz nebo
plnou moc, která musí obsahovat: rodné číslo, jméno, příjmení
Odkdy Karlovarský kraj dar
a adresu trvalého bydliště.
poskytuje?
Pokud pacient nebude mít u
Od prvního února 2009.
sebe občanský průkaz, bude mu
vystavena dohoda o uznání dluhu.
Kdo může dar od KarlovarPacient může do 8 dnů v pokladně
ského kraje dostat:
nemocnice po předložení OP a doObčan České republiky s trvahody o uznání dluhu podepsat dalým pobytem v Karlovarském Kde se darovací smlouvy
rovací smlouvu. Takto podepsané
kraji.
uzavírají:¨
smlouvy budou jedenkrát týdně
Dle příkazní smlouvy s Karlo- odevzdávány do finanční účtárny.

Na co se vztahuje darovací
smlouva?
a) na ošetření v ambulanci – regulační poplatek 30 Kč
b) na hospitalizaci – regulační
poplatek 60 Kč/den
c) za ÚSP a LSPP (kromě zubní
LSPP)
d) na regulační poplatek 90 Kč

Š kolství
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Kraj chce více kvalifikovaných učitelů
Ve středních i základních školách Karlovarského kraje učí okolo 35
procent nekvalifikovaných učitelů. Nejlepší situace je v mateřských
školách, kde je kvalifikovanost okolo 90 procent, základní a střední
školy mají okolo 63 procent kvalifikovaných pedagogů.

„Ve středním školství jsme na
tom nejhůře s učiteli praktického vyučování a odborného výcviku, kde je polovina pedagogů
bez potřebné úrovně vzdělání,“
uvedl krajský radní Vratislav
Emler. Podle jeho slov proto
v porovnání s ostatními regiony
patří Karlovarskému kraji v této
oblasti poslední místo.
Kraj provedl mezi nekvalifikovanými učiteli průzkum zájmu o
studium a zahájil intenzivní jednání s vysokými školami pedagogického směru, které by mohly
nabídnout pomoc těmto pedagogům s doplněním kvalifikace.
„Proběhlo jednání s vedením
Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, která nám
hodlá maximálně vyjít vstříc a
přijmout potřebný počet studen-

tů z našeho kraje,“ doplnil radní.
Ten také s jednou z pražských
lékařských fakult řešil možnost
spolupráce na zřízení bakalářského studia v Střední zdravotnické škole Karlovy Vary.
Větší pozornost hodlá kraj věnovat provázanosti jednotlivých
stupňů vzdělávání od předškolních zařízení po střední a vysoké školy. „Rádi bychom obnovili každoroční porady s řediteli
základních škol, na nichž by se
mohla řešit problematika přímých výdajů, změn školské legislativy nebo spolupráce s místními samosprávami,“ vysvětlil
Emler. Školám i obcím je na
vyžádání poskytována metodická a odborná pomoc krajského
úřadu zejména v otázkách vzdělávání, dále v oblasti pracovně-

Každý třetí učitel je špatně kvalifikovaný.

právní, v oblasti rejstříku škol a
školských zařízení.
Za důležité považuje vedení
kraje na základě přesných a ověřených údajů ze základních škol
nastavit takovou nabídku oborů,
po nichž je poptávka ze strany budoucích žáků středních škol, ale
i zaměstnavatelů. Počítá se s tím,
že by v mnohem širší míře probí-

Karlovarský kraj rozdělí letos
zhruba 1,3 milionu korun obcím
na projekty prevence kriminality.
Peníze, které letos kraj rozdělí
loga. V loňském roce bylo v rámci
mezi žadatele, vychází z výše přislísjednocení identifikace škol zřizobené státní účelové dotace. Samy
vaných krajem rozhodnuto o poobce se na financování musí používání jednotného loga tak, aby
dílet nejméně 20 procenty. Z předbyla zdůrazněna příslušnost orgaběžně zjištěného zájmu u obcí
nizací ke kraji jako zřizovateli.
kraje a vzhledem k omezené výši
Spirála, která je součástí loga
Školská zařízení, jejichž zřizo- příspěvkových organizací vykodotace vyčleněné pro Karlovarský
kraj je účelné realizovat investiční vatelem je Karlovarský kraj, mo- návajících činnost škol a školprojekty. Kraj letos podpoří napří- hou z iniciativy hejtmana Josefa ských zařízení, má vyjadřovat
klad projekty kamerových soubo- Novotného používat svá tradiční symbol vzdělávání.
rů, mobilní kamery, zabezpečovací inzerce
a vyhodnocovací soubory, mříže,
osvětlení nebo oplocení rizikových
míst, pořízení softwaru nebo hardSTŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
waru pro preventivní a bezpečnostA VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHEB,
ní účely, ale i projekty sportovního
ŠKOLA EVROPSKÉ ÚROVNĚ S TRADICÍ A PERSPEKTIVOU
charakteru, hřiště a plácky.
Peníze na projekty prevence
kriminality mají přispět k řešení - praxe v Německu během studia
hlavních problémů v oblasti kri- - mimoškolní aktivity
minality v Karlovarském kraji, to - zajímavá práce
je zejména majetková, hospodář- - jistota uplatnění
ská a násilná kriminalita. O pení- - příjemné klima školy
ze od kraje mohly obce žádat do - stravování ve škole
13. února.
- profesionální přístup
V minulých letech s pomocí - bez přijímacích zkoušek
státních dotací vybavila ulice - možnost pokračovat ve studiu na VOŠ
kamerami většina větších měst - jistota zaměstnání
v Karlovarském kraji. Projekty
se ale zaměřují i na prevenci
Studijní obory:
mezi dětmi
a mládeží na - zdravotnický asistent
sociální péèe - peèovatelská èinnost
školách, jde
n a p ř í k l a d - masér sportovní a rekondièní
o boj s ši- - VOŠ - Sociální práce
kanou nebo - dálkové studium - zdravotnický asistent
dopravní vý- - sociální péče - pečovatelská činnost
chovu.
KÚ

Ekologická fakulta
ČZU informuje
Již dva roky působí v Karlovarském kraji Fakulta životního
prostředí České zemědělské univerzity v Praze (FŽP ČZU)
s bakalářským oborem Územní a technická správní služba.

Ilustrační foto archiv

haly pravidelné náborové akce či
dny otevřených dveří pro poslední ročníky základních škol. „Budeme se snažit motivovat střední
školy a odborná učiliště k větší
spolupráci s firmami a zaměstnavateli v regionu a ke společnému
postupu při přípravě kvalifikovaných sil,“ uzavřel radní.
KÚ

Vlastní, nebo krajské logo?
Školy si mohou vybrat

Kraj nabízí
peníze na
prevenci
kriminality
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Na základě telefonické domluvy vám školu kdykoli ukážeme.

V současné době je stav takový, že ne všechny příspěvkové
organizace v plné míře tato loga
využívají, mnohdy je kombinují
se svými tradičními logy nebo
souběžně užívají logo nové i své
původní. „Proto jsme rozhodli,
že ponecháme používání loga na
uvážení škol,“ vysvětlil radní kraje pro oblast školství Vratislav
Emler.
Tradiční loga školy využívají
nejen na svých úředních a propagačních dokumentech, ale i na
technickém vybavení, budovách
a pracovních oděvech.

Obor připravuje vysokoškolsky vzdělané specialisty pro výkon státní správy, pro působení
v orgánech ochrany přírody,
pro projekční a firemní sféru
i například pro policejní složky.
Po absolvování tří let studia
a obhajobě bakalářské práce
získá absolvent vysokoškolský,
mezinárodně uznávaný akademický titul Bc.
Pro zájemce z našeho kraje
je toto studium mimořádným
přínosem, neboť za ním nemusí v rámci tohoto dálkového
studia dojíždět na konzultace,
zápočty a zkoušky do Prahy
nebo jiných vzdálenějších měst.
Studují zejména o víkendech
v prostorách Krajského úřadu
v Karlových Varech kam za
nimi pravidelně přijíždějí vysokoškolští učitelé a významní
odborníci ze všech fakult České zemědělské univerzity.
V současné době studuje obor
Územní a technická správní služba v Karlových Varech téměř
stovka studentů ve dvou ročnících. První z nich získají vysokoškolský titul již v příštím roce.
Nečekaně velký zájem o toto
vysokoškolské studium a ambice našeho kraje založit v Kar-

lových Varech vlastní univerzitní areál vedl Krajský úřad
k vypsání soutěže na výstavbu
nového univerzitního kampusu
na pozemcích Krajského úřadu.
V těchto dnech probíhají práce
na zahájení územního a stavebního řízení tak, aby co nejdříve
mohlo studium probíhat v moderním, plně vybaveném areálu.
V dalších letech počítáme
v dohodě s FŽP ČZU i se studiem v navazujícím magisterském
studiu v oboru Regionální environmentální správa. Absolventi
studia získají akademický titul
inženýr (Ing.).
Budou kvalifikováni zastávat
i vedoucí funkce ve státní správě,
v podnikatelské sféře i případně
pokračovat ve vědeckovýzkumné činnosti v rámci doktorských
studijních programů.
V těchto týdnech probíhá podávání přihlášek uchazečů do
nového prvního ročníku bakalářského studia v oboru Územní
technická a správní služba. Rád
bych vám toto studium doporučil a těším se, že se na slavnostní inauguraci nových studentů
karlovarského univerzitního
studia společně setkáme.
FŽP ČZU

KÚ

SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia
již od 199 900 Kč,
ŠkodaRoomster
již od 269 900 Kč
a ŠkodaOctavia
již od 309 900 Kč
Využijte jedinečné příležitosti
koupit si nový vůz Škoda ze
skladových zásob roku 2008.
Pořiďte si moderní a spolehlivý vůz, s bohatou základní
výbavou, za dosud nevídanou
cenu! Neváhejte a obrat’te
se na nás. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Nabídka platí do 28. 2. 2009 nebo do vyprodání zásob. Uvedená cena vozu Fabia
platí při financování od ŠkoFINu.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
Škoda: 4,1–10,1 l/100 km, 109–235 g/km

NEJVĚTŠÍ VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH VOZŮ

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejců vozů Škoda:
Sokolov 356 05
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Křižíkova 1624
Tel.: 352 621 059
Fax: 352 350 920
e-mail: skoda@autoschoner.cz
www.autoschoner.cz

Cheb 350 02
AUTO SAEL s.r.o.
Truhlářská 14
Tel.: 354 431 551-2
Fax: 354 438 830
e-mail: prodej.cheb@sael.cz
www.sael.cz

Cheb 350 02
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Pražská 159/50
Tel. : 354 547 830
Fax: 354 547 833
e-mail: skoda.cheb@autoschoner.cz
www.autoschoner.cz

Chodov 357 35
AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská 140
Tel.: 352 666 987
Fax: 352 665 795
e-mail: prodej.chodov@sael.cz
www.sael.cz

Karlovy Vary – Tašovice 360 01
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Česká 225
Tel.: 353 361 710
Fax : 353 361 719
e-mail: autoschoner.kv@volny.cz
www.autoschoner.cz

Mariánské Lázně 353 01
Václav Červený – prodej – servis
Hlavní 384
Tel./fax: 354 625 422
e-mail: info@autocerveny.cz
www.autocerveny.cz

SC-90027/1

www.kr-karlovarsky.cz
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Abertamy, obec stříbra a smolince
Abertamy leží v Krušných horách 25 km severně od Karlových Varů
v nadmořské výšce 840–1000 m. Založili je horníci, kteří hledali stříbro
pro mincovnu hraběte Šlika; první zmínka o obci je z roku 1529.

20 kilometrů pod zemí
Podle velmi skromného odhadu
musela souhrnná délka všech středověkých důlních děl v Abertamech
dosahovat minimálně 15-20 kilometrů.
Hlavní šachtou revíru byla v 16. století Lorencova nálezná jáma (Lorenz
Fundgrube nebo Lorenz Tagschacht,
která se nacházela zřejmě poblíž kostela, bližší umístění je však bohužel
neznámé. Jen do roku 1562 bylo jen
z této šachty údajně získáno stříbro
za 209 992 zlatých. Lorencova šachta
byla již v roce 1544 hluboká 170 metrů
a podle jedné zprávy zde bylo možné
čerpat vodu až z hloubky 137 metrů,
což by odpovídalo hloubce 230 metrů
(popř. až 270 metrů podle toho, jaká
látra byla pro měření použita). To by
byla největší hloubka dosažená v 16.
století v Abertamech, ostatní šachty
byly obvykle mnohem mělčí a nešly

hlouběji než do cca 100 metrů. K šachtám provozovaným v 16. století patřily
například šachta Šesti bratří, Tři pera,
Schusterova, Samuel, Stříbrná růže,
Paulus, Reuchelova, St. Johann, Divoká svině, Jeroným, Křížová a mnohé
další, jejichž umístění je dnes také
neznámé. Nejbohatší žilou revíru byla
žíla Lorencova o mocnosti 15-50 cm,
která procházela od údolí Bystřice
(pod koupalištěm) pod celým městem
až do míst dnešního statku a která
v 16. století poskytla zhruba 15,5 tuny
stříbra, Teprve se značným odstupem
za ní, co do významu, následovaly žíly
Schusterova, Šesti bratří, Burianova
(hraběte Mauritia), Boží pomoc, Stříbrná růže, Bohatá útěcha, sv. Kříže,
Reichelova a další, jejichž celkový počet dosáhl několika desítek.

Smolinec nesl smůlu
Hledači stříbra často při svém kutání naráželi na černý, lesklý kámen,
který jim vždy naznačil, že stříbrná
žila končí. Protože jim tedy přinášel smůlu, nazvali jej proto smolinec.
Teprve Marie Curie-Sklodowská našla v tomto kameni a jeho rudách
vzácné radioaktivní prvky. V jistém
smyslu přinášel smolinec smůlu i dá-

Přední vydavatelství novin pro krajskou a místní
samosprávu přijme vhodného kandidáta na pozici

MANAŽER INZERCE
Krušnohorské Abertamy (logo z roku 1579).

le: kvůli němu se po druhé světové
válce začal v okolí Jáchymova těžit
uran ve velkém. Přímo v Abertamech
bývaly šachty Jeroným a Albrecht,
v okolí jich kromě „kutaček“ bylo
více. Za jiného režimu by to prostě
přineslo průmyslový rozvoj; v československé realitě padesátých let to
znamenalo kruté věznění domnělých
či skutečných nepřátel bolševismu. Žil
s uranovým zrudněním bylo v Abertamech objeveno několik desítek. Jejich
mocnost se pohybovala od několika
milimetrů až po 30-40 cm a délka dosahovala max. 600-700 metrů. Hlavní
těženou rudou byl smolinec (uraninit)
a blíže neurčené uranové černě (zřej-

Foto www.abertamy.eu

mě coffinit), základní stáří uraninitu
bylo určeno na 263 milionů let.
Necelých 20 let po druhé světové
válce stačilo k tomu, aby se podzemí
Abertam proměnilo v labyrint chodeb,
jejichž celková délka přesahuje rozsah
všech tras pražského metra. V honbě za uranem vyrazili horníci v letech
1946 až 1965 jen v katastru Abertam více než 53 kilometrů štol, jam a komínů
a dalších 17 kilometrů důlních děl se
skrývá v nitru vrchu Nový rok východně od obce. Stalinova říše potřebovala
válce zoufale uran a abertamské ložisko patřilo v tehdejším Československu
k nejbohatším.

Požadavky:
• minimálně SŠ vzdělání • komunikativnost •
samostatnost • obchodní talent • zkušenost
na obchodní pozici výhodou

Nabízíme:
zázemí stabilní společnosti • nadprůměrné
finanční ohodnocení • možnost profesního
růstu • zajímavou práci v místě bydliště
Své životopisy zasílejte na e-mail:

nabor@ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz

PETR VOVSÍK, INFOCENTRUM ABERTAMY

DOVOLENÁ 2009
Jižní Španělsko
Oropesa del Mar

3. 7.–12. 7.
odjezdy:

Karlovy Vary
Sokolov,
Cheb
CK AD plus
tel. 352 624 121
SC-90036/1
SC-90035/

Stříbrné doly přinesly kraji bohatství, jež by (při přepočtu přes
průměrnou mzdu) dnes přesahovalo šest miliard korun. Během třicetileté války ovšem těžba stříbra
upadla, zůstalo po ní pouze místy
dolování cínu, ze kterého se vyrábělo kuchyňské i mešní nádobí.

O původu jména Abertamy
Z čeho vznikl název Abertamy (v němčině nejčastěji Abertham), je dodnes nejasné.
Pověst praví, že jednou kolem budoucích Abertam projížděl jakýsi šlechtic a uviděl
muže, který stavěl na potoku hráz. Na otázku, co že to vlastně dělá, měl dostat odpověď: „Aber (einen) Damm“ (no přece hráz). Odtud byl už jen krůček k názvu.

Pozvánka do
Chorvatska
Baška Voda, kdysi rybářská osada,
dnes moderní turistické letovisko,
ale zároveň i městečko s bohatou lidovou architekturou a poklidnou pohostinnou atmosférou. Z hlediska zeměpisného leží ve střední Dalmácii,
konkrétněji na Makarském pobřeží,
55 km jihovýchodně od Splitu a 8 km
severozápadně od města Makarska.
Tato oblast patří k nejslunečnějším
místům na Jadranu. Teplota vzduchu
přes den se po 46 dní v roce udržuje
nad 30°C. Baška Voda se pyšní především svými překrásnými dlouhými
oblázkovými plážemi s borovými háji
a s pozvolným vstupem do vody, křišťálově čirým zelenomodrým mořem,
ale také fantastickou přírodní scenérií díky vysokému horskému masivu
Biokovo (až 1760 m) sahajícímu až
téměř k mořskému břehu. Středisko
nabízí širokou škálu vodních sportů,
velké množství restaurací, diskotéku,
půjčovny lodí a kol, směnárny. V národním parku Biokovo je možno podnikat horské túry. V místě se pořádá
celá řada výletů, ať už autobusem do
Splitu, Dubrovníku či na Biokovo nebo lodí na ostrovy Brač a Hvar (např.
oblíbený "rybí piknik"). Vydáte-li se
krásnou procházkou po promenádě
podél moře směrem na sever, dorazíte po cca 2 km do sousední klidnější
Brely se svými kouzelnými plážemi
a zátokami patřícími k nejkrásnějším
v Chorvatsku.

SC-90033/1

New York

13.840,-

Miami

16.840,-

Washington 15.750,-

Tampa

17.600,-

Chicago

Memphis 17.800,-

16.640,-

Los Angeles 18.450,Cena zahrnuje letenku včetně všech poplatků a cenu za pronájem vozu.
Cena platí, pokud cestují 2 osoby společně.
Více informací najdete na stránce www.letuska.cz/akce

Jako bonus k letence získejte jízdenku naším autobusem
na Letiště Ruzyně ZDARMA.

Letuska.cz - s námi ušetříte
Asiana Global Travel Service
Varšavská 11, Karlovy Vary, Tel.: 234 704 999, info@asiana.cz, www.letuska.cz

Portál Letuska.cz provozuje cestovní agentura Asiana - Nejlepší IATA agentura
v anketě TTG Travel Awards 2009

ING.M. ZRŮST ,CK CLARA

www.kr-karlovarsky.cz

SC-90034/1
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Firma kraje

Fobeco: kontrola na chlup přesně
Společnost FOBECO, s. r. o. byla založena v roce 1998. Zkušenosti s výstupní kontrolou však sbírá již
od roku 1993. Zabývá se kvalitativní kontrolou pro renomovaného zahraničního výrobce komponentů
v automobilovém průmyslu.

Fobeco má více než patnáct let
zkušeností v oblasti vizuální kontroly jakosti výrobků a jejich součástí.
V současné době se specializuje na
takzvané zušlechťovací práce, vizuální kontrolu a kompletaci včetně technických analýz u součástí
malých rozměrů se zaměřením na
automobilový průmysl.
Firma je certifikována od
června 2008 normou ČSN EN
ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO
14001:2005. Jednou jejích předností je, že dokáže své služby velmi flexibilně měnit dle požadavků
zákazníka. Díky zavedenému systému dvojí kontroly dokážou zkušení pracovníci zachytit, popřípadě roztřídit díly nebo součástky
až se stoprocentní účinností.
„Od založení naší společnosti
spolupracujeme s renomovaným
výrobcem pryžových dílů pro automobilový průmysl, mezinárodní
společností, která má své zastou-

to prostorách je možné instalovat
i malé stroje nebo měřící zařízení. Pro tento účel je k dispozici
napětí 230 V a 400 V a rozvod
tlakového vzduchu, stejně jako
švýcarský balící stroj STRAPEX –
kartonové páskovací zařízení.
Kromě toho jsou v areálu k dispozici i skladové prostory o rozloze 1200 m2, z toho je 250 m2 temperovaných. Součástí skladových
prostor je také veškeré technické Výstupní kontrolu Fobeka si chválí i v USA.
Foto www.fobeco.cz
zařízení pro nakládku a vykládku
kamionů. Sklady jsou střeženy za- • montáž a kompletace součástí dopravních společností. Tyto podbezpečovacím zařízením (PCO). • třídící práce
mínky jsou řešeny individuálně
• výstupní kontrola přímo u do- s každým zákazníkem.
Součástí firemní nabídky je:
davatele či odběratele – zajišVedení firmy však nezapomíná
• vizuální kontrola povrchu dílů
tění logistických služeb.
ani na životní prostředí. Je si vě• kontrola povrchu dílů pomocí
Veškeré práce probíhají v areálu domo toho, že „v dnešní době se
lup s několikanásobným zvět- společnosti. V případě potřeby však ekonomika a ekologie stále více
šením
firma nabízí, že po dohodě může přibližují. Ochrana životního pro• kontrola funkce výrobků a je- dopravit své zaměstnance i jinam. středí se stala nedílnou součástí
Areál společnosti
jich překontrolování na funkč- Stejně tak může zajistit dopravu naší firemní politiky a je chápána jaK dispozici je cca. 100 pracovnost
výrobků buď vlastními dopravními ko jedna z hlavních úloh firemního
ních míst na ploše 600 m2. V těch- • přeměření dílů
prostředky, nebo prostřednictvím managementu“, uvádí firemní web.

pení po celém světě. Výrobky této
mezinárodní společnosti, které
prošly výstupní kontrolou ve firmě FOBECO, získaly v USA ocenění kvality,“ uvádí firma na svých
internetových stránkách.
V současné době má Fobeco
více než 120 stálých zaměstnanců a několik zaškolených brigádníků. V roce 2007 prošlo jejích
lidí rukama 185 milionů dílů, jež
kontrolovali, třídili, zkoušeli a následně odeslali zpět zákazníkům
s kompletní dokumentací. Efektivita této služby je v oblasti technických kontrol zajištěna pomocí
systému dvojité kontroly. První
kontrola probíhá na všech dílech
a ve druhé fázi je provedena namátková kontrola určitého vzorku
se zaměřením na celý díl.

Údržba silnic Evropské hlavní město 2015
Ministerstvo kultury ČR slavEvropské hlavní město kultury
má pobočku nostně
vyhlásilo prestižní soutěž je považováno za jeden z nejú„Evropské
hlavní
město
kultuspěšnějších
EU. Jedná
na Božím Daru ry 2015“. Akce proběhla v úterý se o vysoceprojektů
prestižní akci, ja10. února 2009 od 9:00 hodin v Konírně Nosticova paláce, Maltézské
náměstí 1, Praha 1. Pozváni byli
koordinátoři soutěže z Evropské
komise, organizátoři, ale především zástupci měst České republiky, která se o titul mohou ucházet.
Nechyběli ani představitelé měst
kandidujících v předchozích letech,
kteří se podělili o své zkušenosti.
Uprostřed týdne bylo slavnostně otevřeno rekonstruované detašované pracoviště akciové společnosti Údržba silnic na Božím
Daru. Společnost nechala přestavět budovu na provozní zázemí
pro silničáře s novými garážemi
pro vozidla zimní a letní údržby.
Atraktivní polohu pracoviště navíc využila i k vybudování čtyř
apartmánů Cestář. Ty si mohou
pronajmout turisté.
Budova z roku 1920 byla ve
špatném stavu a navíc významně znečišťovala ovzduší ve městě.
Náklady na rekonstrukci hrazené
z vlastních zdrojů dosáhly 18 milionů korun. „ Z toho 14, 5 milionu
stála ubytovací část pro dvacet
osob, 3, 5 milionu středisko údržby,“ uvedl předseda představenstva společnosti Martin Leichter
s tím, že při obsazenosti apartmánů do 40 procent počítá s návratností investic do deseti let.
Podle hejtmana Josefa Novotného se podařilo rekonstrukcí
objektu skloubit nejen vytvoření
potřebných podmínek pro silničáře zajišťující údržbu silnic, ale
i napomoci cestovnímu ruchu na
Božím Daru.
KÚ

Kde může stát kampus? Kraj už tuší

KÚ

Potřebujete investovat do rozvoje svého podnikání, máte vizi a kvalitní investiční záměr? Pak můžete jako podnikatelé v Karlovarském
kraji požádat o dotace z operačního programu Podnikání a inovace.
Podávat žádosti můžete aktuálně v programech:
• Eko-energie – podání žádostí do 28. 2. 2009
• Školící střediska – podání žádostí do 28. 2. 2009
• Nově je vyhlášen program Rozvoj do nějž bude možné podávat
žádosti od 15. 4. 2009 do 15. 7. 2009
Prostřednictvím programu můžete získat dotaci státu na financování investic pro rozvoj svého podnikání. Dotace tak umožní podKÚ
nikatelům reálně snížit náklady na danou investici.

RED

Z variantní studie, která má popsat lokality, kde by mohl být zbudován univerzitní kampus, a vyčíslit předběžné náklady na jeho ha vytvořit podmínky pro rozvoj
vysokého školství v kraji a pro
realizaci, již vzešlo několik lokalit-kandidátů.

kousi „olympiádu v kultuře“, z
jejíchž plodů občané města a
regionu těží nejen v daném roce,
ale i v letech a desetiletích následujících. V minulosti se titulem
pyšnily jednak tradiční kulturní metropole jako třeba Athény,
Amsterdam, Paříž, Krakov i Praha, tak i menší města.

Stát podpoří podnikatele

Management společnosti sleduje, předvídá a reaguje na změny environmetální požadavků.
Zodpovědné zacházení s půdou,
vzduchem, vodou a surovinami
je – plně ve smyslu trvale udržitelného rozvoje – neoddělitelně
spjato s podnikatelskou a sociální kompetencí Fobeka. Proto také firma zavedla systém environmentální politiky, jenž vyhovuje
mezinárodní normě ISO 14001
Ve společnosti FOBECO se
klade důraz na prevenci znečišťování životního prostředí. Firma tak usiluje o minimalizování
dopadů svých činností na životní
prostředí i na zdraví svých zaměstnanců. Pravidelně se snaží
informovat o naplňování své environmentální politiky. Při svém
rozhodování se snaží vycházet
z principů ochrany životní prostředí a udržitelného rozvoje.

Jedná se o tři vhodná místa
– areál krajského úřadu (viz foto), bývalá kasárna Klimentov
u Velké Hleďsebe nebo okolí
budoucího jezera Medard. „Za
nejvýhodnější považujeme variantu výstavby kampusu v areálu
krajského úřadu v Karlových Varech – Dvorech, ať už vzhledem
k dobré dopravní obslužnosti,
umístění v centru regionu nebo
proto, že má kraj v areálu vlast-

ní pozemky,“ vysvětlil náměstek
hejtmana Petr Navrátil . V rámci
projektu se počítá rovněž s výstavbou ubytovacích kapacit pro
studenty a vyučující a stravovacího zařízení, které může sloužit
i zaměstnancům dalších institucí.
Se závěry studie, která by měla být hotova do konce března,
bude veřejnost seznámena během dubna. Hlavním důvodem
k vybudování kampusu je sna-

vznik vysoké školy, jež by sídlila
přímo v regionu. V kampusu by
se mohla v budoucnu soustředit
regionální vysokoškolská pracoviště. „Znamenalo by to také příležitost pro založení výzkumného
a vývojového centra či inovačního inkubátoru,“ dodal Navrátil.
V současnosti má v regionu
svá pracoviště devět vysokých
škol. Kraj uzavřel dohodu o spolupráci s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze, která k výuce v současnosti využívá prostory krajského úřadu a knihovny.
Zástupci ČZU při své únorové
návštěvě ujistili vedení kraje
o zájmu rozvíjet dále aktivity této
vysoké školy v regionu. „Hovořili jsme také o možnosti využít v budoucnu ve spolupráci
se Sokolovskou uhelnou plochy
v okolí dolu Medard pro výzkum
v oblasti rekultivačních prací,“
uvedl náměstek.
KÚ

Silničáři mají více peněz na investice Cenu „Spokojený zákazník“
Na provoz, investice a údržbu komunikací má letos Krajská správa
a údržba silnic téměř 1,5 miliardy korun. Objem finančních prostředků je v porovnání s loňským rokem o 600 milionů vyšší, a to
především díky dotacím z Evropské unie.

Nejvíce peněz si vyžádají investice do silnic II. a III. tříd.
Celkové náklady se vyšplhají na
více než 650 milionů korun. „Mezi nejnákladnější patří průtah v
Potůčkách za 40 milionů korun a
v Perninku za 32 milionů korun.
Na 32 milionů přijde také druhá
etapa rekonstrukce silnice mezi
Novým Sedlem a Chranišovem.
Modernizace silnice z Pstruží do

Perninku bude stát 29 milionů
a oprava průtahu Nejdkem 28
milionů korun,“ uvedl náměstek
hejtmana Petr Navrátil.
Dalších 330,5 milionu korun
použijí silničáři na neinvestiční
opravy a údržbu komunikací v
kraji. „Budou opravovat například mosty u Jakubova, ve Starém Sedle nebo v Kynžvartu. Obnova povrchů silnic druhé a třetí
třídy bude letos stát 30 milionů
korun. Náklady na běžnou údržbu těchto cest jsou pak vyčísleny
na 254 milionů korun,“ uzavřel
KÚ
náměstek Navrátil.

má šestnáct držitelů
Ocenění Spokojený zákazník už šestým rokem uděluje Sdružení
českých spotřebitelů těm podnikatelům a firmám v Karlovarském
kraji, které trvale poskytují své služby na vysoké úrovni a v potřebné jakosti. Regionální zástupci Sdružení českých spotřebitelů vybírali z téměř 40 návrhů.

Ve hře jsou další evropské peníze
Celkem 43 žádostí o dotace
z Regionálního operačního programu Severozápad předložili
žadatelé v rámci 4. výzvy, která
skončila 22. ledna. Jedná se
konkrétně o prioritní osy 1.2
(Podpora revitalizace regenerace středních a malých měst)
a 3.2 (Rozvoj dopravní obslužnosti regionu).

Střední a malá města zažádala o dotace na 38 projektů zaměřených na obnovu veřejných
prostranství a zeleně nebo modernizace knihoven či vzdělávací
infrastruktury. Z našeho kraje
přišlo patnáct žádostí. Celkem
je v této oblasti připraveno pro
žadatele z Karlovarského a Ústeckého kraje 242 milionů korun. Se svými projekty chtějí
uspět například Františkovy Lázně, které plánují výstavbu multifunkčního hřiště, nebo Aš se

Podnikatelé, kteří chtějí na své projekty čerpat peníze z ROPu získají
informace na stránkách Regionální rady regionu soudržnosti severozápad www.nuts2severozapad.cz.
V případě potřeby se mohou obrátit na ing. Marii Míškovou na
tel. 353 502 631 nebo na email marie.miskova@nuts2severozapad.cz.

záměrem postavit Dům česko
– německého přátelství, revitalizovat střed města a zbudovat
sportovní centrum.
Do oblasti podpory týkající
se rozvoje dopravní obslužnosti

bylo podáno pět projektů, z toho dva projekty Karlovarského
kraje. Oba regiony budou mít
k dispozici celkem 315 milionů
korun. „Kraj žádal o peníze v této oblasti na projekt Cyklostezka

Ohře, trasa z Chebu do Kynšperka a na výstavbu dopravního
terminálu v Sokolově,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.
V případě páteřní cyklostezky
se jedná o 13 kilometrů dlouhý
úsek z Chebu přes Chocovice
a Nebanice směrem na Kynšperk. Jeho zbudování si vyžádá
náklady v celkové výši 140 milionů korun. Druhým projektem je
dopravní terminál Sokolov s náklady okolo 100 milionů korun.
Stavba bude zahrnovat moderní
autobusové nádraží, parkoviště
pro 98 osobních vozidel, úpravy
příjezdové a odjezdové komunikace a zeleně. Podle ředitele Úřadu Regionální rady Petra
Vráblíka bude proces hodnocení
projektů podaných v rámci 4. výzvy ukončen přibližně v květnu
2009.

www.kr-karlovarsky.cz

KÚ

Hejtman Josef Novotný předává ocenění jednomu z výherců, Milanu
Dubjakovi z Chebu.
Foto archiv

Firmy mohly navrhovat nejen
oni, ale také kdokoliv z místních
samospráv a podnikatelských komor. Vítězům poděkoval hejtman
Josef Novotný: „Vím, že úspěšné
podnikání znamená především
tvrdou práci a boj o zákazníky.
Naším úkolem je vytvářet dobré
podmínky pro vaše podnikání.“
Ocenění je přiznáno na dva roky
a není spojeno s finanční odměnou. Podnikatelé ho mohou
používat například při prezentaci
své firmy a soutěže se mohou
účastnit opakovaně.
Následuje seznam držitelů
ceny „Spokojený zákazník Kar-

lovarského kraje“ za rok 2008
udělované SČS pod záštitou
hejtmana Karlovarského kraje
Josefa Novotného.
Miroslav Pelant (Bochov), Vojtěch Kufner (Cheb), Petr Krpenský (Cheb), Milan Dubjak
(Cheb), Stanislav Drofa (Aš), Ivana Lojínová (Loket), Josef Vimr
(K. Vary), Karel Beneš (Sokolov)
a Milan Illek (M. Lázně). Z firem
to byly Tadro (Březová), Altman
AZ (Cheb), Junus (Aš), Nelan
(Třebeň), Tekaz (Cheb), Skřivánek (K. Vary) a OK Orthos
(Cheb).
KÚ
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Program krajské knihovny KV na měsíc březen 2009
Pro veřejnost

A-klub:
1. 3.–31. 3. „Integrovaná střední škola Cheb – Houslařská škola“, výstava ukázek klasického
houslařského řemesla (části
houslí, rozpracované výrobky,
nástroje), pokračování výstavy
z února

Společenský sál Dvory
27. 3. Mezinárodní astronomický workshop pro odbornou veřejnost, pořádáno v rámci Mezinárodního roku astronomie 2009
Organizátor: Hvězdárna Karlovy
Vary
Plánované odpolední přednášky pro veřejnost od
16:00:
• Česká republika, nový člen
Evropské kosmické agentury
a Co to pro nás znamená
• Česká účast na kosmických
projektech Evropské kosmické agentury ESA
• dalekohledy Roboti

Studijní oddělení Lidická pro
děti:
4., 11., 18., 25. 3. 2009
Studijní oddělení Lidická:
14:00 VÝTVARNÁ DÍLNA
26. 2.–26. 3. „Tvorba studentů V KNIHOVNĚ – projekt „Moje
“ své kresby vystavuje Denisa kniha“ (vznik, výroba knihy, text,
Wágnerová
ilustrace, knižní vazba…)

Vzdělávací centrum Krajské
knihovny v Karlových Varech pokračuje v pořádání počítačových
kurzů pro veřejnost. Začátkem
února byly vyhlášeny termíny
kurzů na duben až červen. Z důvodu velkého zájmu o tyto kurzy
byl kromě tradičního středečního odpoledního termínu přidán dopolední termín na čtvrtek.
Termíny kurzů najdete na stránkách Krajské knihovny (www.
knihovna.kvary.cz). Cena kurzu
je 200 Kč, pro seniory 100 Kč.
V knihovně je od února také
možné zakoupit dárkový certifikát na počítačové kurzy. Certifikát zahrnuje tři počítačové
kurzy – základy práce na PC,
psaní textů a práci s internetem.
Kurzy jsou vhodné pro úplné
začátečníky, kteří se chtějí naučit
základům práce na počítači.
Udělejte svým blízkým radost
a kupte jim certifikát na počítačové kurzy. Cena certifikátu je
600 Kč. Více informací se dozvíte ve Vzdělávacím centru Krajské knihovny (tel. 353 502 846).
KKKV

Mezi regály
Taková je název občasníku
krajské knihovny, v němž můžete nalézt pravidelné rubriky – například o tom, co jsme/jste přečetli, o zajímavých časopisech,
které do knihovny přicházejí, o
novinkách v regionálním fondu
apod. a v každém čísle také představujeme literární osobnost. Od
loňského roku – tedy od doby
vzniku, bylo vydáno pět čísel,
další se chystá na únor.
Novinky ve fondu knihovny
teď můžete sledovat několika
způsoby z webových stránek
knihovny. Najdete je v záložce
„pro návštěvníky“ – podle oddělení. Nově jsou zařazeny v zápatí
katalogu – jako „nové přírůstky“, kde jsou uvedeny za každý
měsíc podle oboru. Můžete je
sledovat také pomocí RSS kanálu
nebo podle Vašeho vlastního profilu SDI. Budeme rádi za Vaše
náměty a připomínky k dalšímu
vylepšení služeb.
www.knihovna.kvary.cz



Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Úřední hodiny: Po, St 800–1700
Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400
(po předchozí domluvě)
E-podatelna:
epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Telefon: 353 502 111
tel.: 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)


ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek
tel.: 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz



Studijní oddělení Lidická pro
studenty:
Dětské oddělení Dvory:
9.–13. 3. 2009
2. 3. 2009, 13:30 EVROPSKÝ ON LINE KATALOG – celotýDEN – ŠPANĚLSKO
denní soutěž
Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů dané země, výtvarná dílna,
Pro seniory
tradice, kultura, soutěže.
Studijní oddělení Lidická
12. 3. 2009, 13:30
12. 3. 2009 10:00 Literární
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte klub pro seniory – „Paměť láká
si s námi knihovnickou obdobu i znepokojuje“
populárních televizních soutěží 26. 3. 2009 10:00 Literární
MILIONÁŘ
klub pro seniory – „Oblíbená
16. 3. 2009, 13:30
E V - kniha“
ROPSKÝ DEN – VELKÁ BRITÁPro zájemce
NIE
Pro děti od 6 do 10 let. Čtení auo anglický jazyk
torů dané země, výtvarná dílna,
Britský filmový klub:
tradice, kultura, soutěže.
17. 3. 17:00, sál
Chariots of Fire (Ohnivé vozy),
26. 3. 2009, 13:30
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte drama/historický, režie Hugh
si s námi knihovnickou obdobu Hudson, hrají Ben Cross, Ian
populárních televizních soutěží Charleson, Nigel Havers, v pů– PŘÍPADY DETEKTIVA PAC- vodním znění s anglickými titulky
Změna programu vyhrazena!
KALA

Pro děti

28. 3. Mezinárodní astronomický workshop pro odbornou veřejnost, pořádáno v rámci Mezinárodního roku astronomie 2009
Organizátor: Hvězdárna Karlovy
Vary
Plánované odpolední přednášky pro veřejnost od
16:00:
• Kosmické záblesky záření gama, největší exploze ve Vesmíru
• Rentgenové oči vesmíru: VesBudova karlovarské Krajské knihovny.
Foto archiv
mír, jak ho neznáme
• Magnetary a další záhadné
objekty Vesmíru
od 15 let, horní věková hranice 27. 2.–31. 3. „Klub přátel fonení omezena. Dětské verze her tografie v Karlových Varech“ auA-klub Dvory
jsou k dispozici v Dětském oddě- torská výstava
5., 12., 19., 26. 3.
H e r - lení
Hala Dvory
ní klub – Pro zájemce o hraní
31. 3.–10. 4. „Velikonoční výstrategických, logických a spoleVýstavy
stava“ 2. Mateřská škola Karlovy
čenských a deskových, od 15:00
Vary
her. Chytrá zábava pro každého Kavárna Dvory

Vzdělávací
centrum Krajské
knihovny nabízí

30. 3. 2009, 13:30
EVROPSKÝ DEN – BENELUX
Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů dané země, výtvarná dílna,
tradice, kultura, soutěže.

Kontakty
na Krajský úřad

KKKV

Přednášky k Mezinárodnímu roku astronomie, únor
20. 2. 2009 17:00 Meteorologie na
počátku 21. století
přednáší RNDr. Martin Setvák, CSc. (Český hydrometeorologický ústav), tlumočeno
do českého znakového jazyka (p. Boháčková)
MSG – Meteosaty druhé generace ve
službách meteorologie. Přednáška přináší
základní informace o konstrukci družice
a způsobu snímání obrazových dat, o využívaných spektrálních pásmech, o cestě
snímků ke koncovým uživatelům a základní
interpretaci snímků, ale i stručné informace
o organizaci EUMETSAT provozující tyto
družice a statutu ČR v této instituci.

27. 2. 2008 17:00 Kosmonautika převážně nevážně aneb Co dělají kosmonauti, když se řídící středisko nedívá
přednáší Milan Halousek (předseda Astronautické sekce České astronomické společnosti), tlumočeno do českého znakového
jazyka (p. Zatloukalová)
Létat do kosmu je zodpovědné a nebezpečné povolání – ale i při něm si kosmonauti
najdou čas na zábavu a odreagování. Co se
děje na oběžné dráze, když se řídící středisko nedívá, jak odpočívají, relaxují a baví se?
A je v kosmu místo třeba i na sex?
KKKV

Individuální projekt Karlovarského kraje
pro oblast poskytování služeb sociální
prevence v období let 2008–2012
Dne 22. 9. 2008 Karlovarský kraj informoval o schválení žádosti
o finanční podporu na Individuální projekt Karlovarského kraje
pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let
2008–2012.

Úvodní konference k projektu
se konala 3. 10. 2008 v Krajské
knihovně Karlovarského kraje,
za účasti poskytovatelů sociálních služeb, zástupců obcí a veřejnosti. Bylo vyhlášeno celkem
11 zadávacích řízení na výběr
poskytovatelů sociálních služeb.
Projekt zajistí financování
potřebných sociálních služeb –
především služeb sociální prevence po dobu tří let, jejich rozšíření a rozvoj v návaznosti na
strategické dokumenty Karlovarského kraje. Cílem projektu
je zkvalitnění a rozvoj sociálních
služeb. Ke dni 31. 12. 2008 byly
na základě ukončených výběrových řízení podepsány smlouvy
o sociálních službách.
V okrese Cheb zajistí sociální
službu Intervenčního centra –
Pomoc v nouzi, o.p.s., služby
Azylový dům pro jednotlivce a
Nízkoprahové denní centrum –
Diecézní charita Plzeň, službu
Azylový dům pro ženy s dět-

mi – Farní charita Aš, služby
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež, Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi a
Terénní programy – Kotec o.s.,
službu Sociálně terapeutické
dílny zajistí Chráněné dílny Joker, o. s. a 15. Přední hlídka
Royal Rangers v ČR (na základě
společné nabídky).
V okrese Sokolov zajistí sociální službu Azylový dům pro
jednotlivce, Azylový dům pro
ženy s dětmi, Dům na půl cesty,
Nízkoprahové denní centrum a
Intervenční centrum – Pomoc
v nouzi o.p.s., službu Terénní
programy – Kotec o.s., službu
Sociálně terapeutické dílny –
Denní centrum Mateřídouška
o.p.s..
V okrese Karlovy Vary zajistí
sociální službu Azylový dům
pro ženy s dětmi, Dům na půl
cesty a Sociálně terapeutické
dílny – Farní charita Karlovy Vary, službu Intervenční centrum

Zástupce ředitele Krajského úřadu,
vedoucí odboru stavební úřad
Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz



pověřen zastupováním vedoucí
odboru správních agend a dozoru,
krajský živnostenský úřad
Ing. Daniel Matějíček, tel: 353 502 469,
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel.: 353 502 141
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru
kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová
tel.: 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda
tel.: 353 502 190
bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru kontroly
Mgr. Jaromír Kruták
tel.: 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz



vedoucí ekonomického odboru
Ing.Dagmar Divišová
tel.: 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz



vedoucí majetkoprávního odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel.: 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru investic
a grantových schémat
Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432
radek.havlan@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Mgr. Vladimír Malý
tel.: 353502461
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil
tel.: 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy
Ing. Martina Klánová
tel: 353 502 443
martina.klanova@kr-karlovarsky.cz



– Pomoc v nouzi, o.p.s., službu
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež – Armáda spásy v ČR,
službu Terénní programy – Občanské sdružení Světlo Kadaň.
Karlovarský kraj připravuje
výběrová řízení na zbývající sociální služby – Azylový dům pro
jednotlivce okres Karlovy Vary,
Dům na půl cesty pro okres
Cheb, Nízkoprahové denní centrum pro okres Karlovy Vary,
Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež pro okres Sokolov, Podporu samostatného bydlení pro
okresy Cheb, Sokolov, Karlovy
Vary, Sociálně aktivizační služby
pro okres Sokolov a Karlovy Vary a službu Sociální rehabilitace
v Karlovarském kraji.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního
fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, a státního rozpočtu ČR.
Odborným garantem projektu
je odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje,
řízení a administraci projektu
zajišťuje Agentura projektového
a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková
organizace.
Další informace o projektu
budou postupně zveřejňovány
v tisku a na internetových stránkách http://www.kr-karlovarsky.
cz/kraj_cz/EU/OP_lids_zdroje/ a www.apdm.cz

vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
Jan Prudík
tel.: 353 502 230
jan.prudik@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková
tel.: 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
tel.: 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Bc. Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz



vedoucí oddělení interního auditu
Ing. Drahomíra Stefanovičová
pověřená zastupováním
vedoucího oddělení
tel.: 353 502 460
drahomira.stefanovicova
@kr-karlovarsky.cz
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Domov pro zdravotně postižené v Mariánské otevřel kavárnu
Kavárna a čajovna Sluníčko s knihovnou má být místem společných setkání a aktivit klientů Domova
pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské s jejich přáteli. Obyvatelé domova mohou v kavárně
posedět nad šálkem čaje nebo kávy a zapojit se do programu, v němž nechybí společenské hry, stolní
tenis, badminton, ale i tanec nebo arteterapie.

Vybavení kavárny domova v Mariánské přišlo díky značnému podílu svépomoci na pouhých 70 tisíc korun.

„Naši klienti se také podílejí na
chodu kavárny, obsluze a vyzkouší si tak činnosti, které jsou pro
ně nové a vymaní je ze zaběhlých
rituálů,“uvedl ředitel domova Pa-

vel Novák. Prostory kavárny si
v Mariánské upravili svépomocí,
vybavení přišlo asi na 70 tisíc
korun.
Pracovníci domova navázali

Foto archiv

spolupráci s krajskou knihovnou v Karlových Varech, která
poskytuje klientům zdarma odpisované knihy, z nichž vzniká
knihovna právě v prostorách ka-

várny. „Je vidět, že v příjemném
prostředí kavárny mají pracovníci domova s klienty k sobě blíž,
komunikace mezi nimi dostává
nový rozměr, což je oboustranně
přínosné,“ poznamenal náměstek hejtmana Miloslav Čermák,
který v Mariánské zahájil svou
cestu po krajských zařízeních
poskytujících sociální služby.
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské
má kapacitu 208 lůžek, většinou
plně obsazených. „Postupně se
nám daří naplňovat záměr kraje,
aby domov obývali lidé, kteří
mají nejvyšší stupeň závislosti
na pomoci druhých a potřebují
nepřetržitou zdravotní i sociální
péči,“ vysvětlil ředitel s tím, že
takových klientů je v současnosti v domově okolo 67 procent.
V loňském roce poskytl kraj
domovu téměř milion korun na
nákup speciálních rehabilitačních
van a spastické obtíže pomáhá
uvolňovat pobyt v relaxační místnosti s vodním lůžkem a uklidňující hudbou. Domov zabezpečuje
kromě zdravotní a sociální péče
výchovně vzdělávacích činnosti
a program přípravného chráněného a tréninkového bydlení, které
slouží k intenzivní přípravě klientů
na přechod do samostatného života
s návaznými sociálními službami.
Někteří z obyvatel domova se
zapojili do práce v prádelně, ku-

„Oficiální logo českého předsednictví je veřejnosti již známo,
na výstavě budou prezentovány
některé další grafické návrhy,“
říká Kateřina Telínová, vedoucí
Eurocentra Karlovy Vary, a vysvětluje: „Výběru loga předcháze-

la veřejná soutěž „Značka a logotyp předsednictví ČR v Radě EU“,
kterou v červenci 2007 vyhlásil
Úřad vlády ČR. Autoři z řad designérů, profesionálních grafiků,
studentů grafických oborů i veřejnosti zaslali na čtyři stovky
návrhů. Expozice zahrnuje 12
vybraných návrhů log na třech
panelech a představuje průřez
styly a směry návrhů zaslaných
do soutěže. Návštěvníkům bude „Jak vysvětlují své návrhy loga
k dispozici také informační list českého předsednictví Evropské

Foto archiv

ní,“ uvedla vedoucí aktivit a sociální podpory Hedvika Puškášová.
Klientům je poskytováno také
psychoterapeutické a sociální
poradenství. V uplynulém roce
absolvovali obyvatelé domova 98
kulturních a společenských akcí,
divadelních představení, koncertů výstav nebo besed.
KÚ

Kraj podpoří knihu o lázeňství

Návrhy loga českého předsednictví EU
Ve dnech 17.–26. února 2009
bude v sídle Eurocentra, v hale
Krajské knihovny Karlovy Vary,
vystavena putovní expozice grafických návrhů log českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Radní Miloslav Čermák osobně podpořil vznik kavárny.

chyni či do úklidové činnosti.
Dalších asi 13 klientů, kteří chtějí pracovat, ale jejich zdravotní
omezení jim brání v pravidelné
činnosti, dostávají jednou týdně
motivační odměny z darů určených pro klienty. „Odměňujeme
tak vůli a píli lidí vykonávajícících
poctivě svěřenou práci i přes své
mnohdy těžší zdravotní postiže-

unie 2009 sami autoři.“ Výstava je putovní, svoji pouť začala
v lednu v Praze, Karlovy Vary
jsou čtvrtým místem. Cílem je
představit veřejnosti průřez návrhů zaslaných do veřejné soutěže. Postupně se s logy seznámí
veřejnost ve všech krajích ČR.
Součástí expozice v Karlových
Varech je také banner s oficiálním (tedy vítězným) logem
českého předsednictví.
EC KARLOVY VARY

Celkem 50 tisíc korun uvolní
Karlovarský kraj ze svého rozpočtu na vydání vysokoškolské
učebnice „Klinická balneologie“.
Publikace, jejímž autorem je kolektiv odborníků pod vedením
karlovarského specialisty v oboru lázeňství Ladislava Špišáka, vychází v nakladatelství Karolinum.
„Vydavatelem zhruba třísetstránkové knihy je sice pražské
nakladatelství, učebnice ale bude sloužit především pro výuku
studentů magisterských a baka-

lářských programů lékařských
fakult i žáků středních zdravotnických škol v oboru, který je
pro náš region klíčový. Je tedy
předpoklad, že ji budou nevíce
využívat především lidé v našem
kraji,“ uvedl radní pro oblast
školství Vratislav Emler. Publikaci mohou rovněž využít ke zvýšení kvalifikace pracovníci v cestovním ruchu v rámci propagace
lázeňství. Zajímavé informace
v ní najde i široká veřejnost.
KÚ

Turisté dostanou peníze od kraje i letos
Finanční podpora Klubu českých turistů (KČT) od Karlovarského val Karlovarský kraj v letech 2005
kraje ve výši 446 tisíc korun je určena na pravidelnou údržbu -2008 pravidelný roční příspěvek
ve výši 200 tisíc korun. V letech
a značení nových tras, které klub každoročně zajišťuje.

Díky spolupráci s krajem došlo
k výraznému navýšení délky vyznačených cyklistických tras v Karlovarském kraji z 365 km v roce 2003
až na současných 1 315 km. „Klub
provede kontrolu a údržbu značených cyklistických tras a stezek
v celém rozsahu a dojde také ke
zpracování projektů a vyznačení
nových tras navazujících na v současnosti budované cyklostezky,“
uvedl náměstek hejtmana Petr
Navrátil. Konkrétně se jedná o trasy ve směru Kynšperk nad Ohří
– Dasnice – Citice – Sokolov, trasu na Mariánské Lázně – Mýtinu–
Slapany, trasu Nežichov – Luhov
– Komárov – Radyně – Sovolusky
– Údrč - Bochov a trasu směrem
na Třebeň – Hájek – Vonšov Starý Rybník – Skalnou. „Počítáme také se zpracováním projektu
a vyznačení dvou nových tras na
Žluticku na základě vyhledávací
studie, která je před dokončením,“
dodal náměstek.
Nově vyznačené trasy v délce cca 95 km budou sloužit domácím i zahraničním turistům
již v letošní sezóně a doplní síť
cyklotras Karlovarského kraje
v atraktivních oblastech, kde
dosud značení chybělo. Jde konkrétně o oblast SOOS, novou
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cyklostezku ve Skalné s hradem
Vildštějn nebo nový úsek cyklostezky podél Ohře mezi Kynšperkem nad Ohří a Sokolovem
s vazbou na cyklotrasy na rekultivované výsypce Boden Lítov
a Chlum sv. Maří.
Na obnovu poškozeného značení a na nové značení poskyto-

2007 a 2008 byla dotace navýšena na 325 tisíc. Pro letošek by
se měly náklady Klubu českých
turistů na tyto aktivity pohybovat
okolo 480 tisíc korun a právě od
této částky byla odvozena výše
podpory z krajského rozpočtu.
Příspěvek musí ještě schválit
krajské zastupitelstvo.

Karlovarský kraj na rozvoj cykloturistiky již tradičně dbá.

KÚ
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