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Studenti se činí

Hejtman odpovídá

Firma kraje

VŠMIE: Školné neznamená
předplacenku na diplom
a akademický titul.

Představujeme novou rubriku:
hejtman Josef Novotný odpovídá
na dotazy lidí.

Sedlecký kaolín, a. s.,
přední český dodavatel
plavených kaolínů.
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pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Krajské peníze směřují k zaměstnancům porcelánek
Situace porcelánek v Karlovarském kraji sdružených ve skupinách
Bohemia Crystalex Trading a Parcela Plus a jejich zaměstnanců se
vyostřuje. Stovky zaměstnanců stále čekají na prosincovou a lednovou mzdu. Zaměstnanci proto začali využívat pomoc kraje, která
jim pomůže překonat nejtěžší období, kdy se nacházejí zcela bez
finančních prostředků.

V prvním březnovém týdnu
evidoval Karlovarský kraj 31 žádostí zaměstnanců porcelánek
v Nové Roli, Chodově a Lesově.
Situace zaměstnanců v těchto závodech se však s postupem času
zhoršuje. Prodlužují se termíny
výplat a zvyšují dlužné mzdy.
V závodech, kde pracují převážně ženy, je také vysoký podíl
samoživitelek, které se dostávají
spolu se svými dětmi do neúnosné sociální situace.
I přesto, že stále nedostali
své mzdy, pracuje většina zaměstnanců s plným nasazením.
Stále totiž existuje naděje, že
se podnik z problémů dostane
a oni budou moci stále dělat
svou práci, ve které se zdokonalují často i desítky let. Ve
svém oboru tak představují zaměstnanci porcelánek skutečné
odborníky.
„Lidé zatím pracují a určitě by
vydrželi, kdyby měli jistotu, že

Výše částky – částka 10 tisíc
korun pomůže překonat nejtěžší období na nejnutnější výdaje
domácnost
Bezúročnost – půjčená částka je
absolutně bez úroku Zaměstnanec splácí jen to, co si skutečně
půjčil
Odklad splácení – až šestiměsíční odklad splátek umožní
zaměstnanci splácet až poté, co
se jeho situace zlepší, nejdéle
však po půl roce od převzetí
peněžní částky
Nízké splátky – splátky představují 500 korun měsíčně. Jedná
se o částku, kterou po zlepšení
své situace mohou zaměstnanci
bez problémů splácet.

se podnik vzchopí,“ vysvětluje
předsedkyně odborového svazu
Karlovarský porcelán Marcela
Dubová.

Kraj obětavost
a snahu lidí podpoří
Půjčka ve výši 10 tisíc korun,
kterou Karlovarský kraj poskytuje zaměstnancům krachujících
podniků, je určena především
pro překonání těžkého období,
kdy z důvodu nevyplacení mzdy
nemůže rodina platit za nájem,
energie, splátky úvěrů apod.
„Je na místě poděkovat obcím
a městům, kde zaměstnanci postižených podniků žijí, za podporu, kterou těmto lidem poskytují. Mám na mysli nevratný
příspěvek 500 korun určený na
úhradu poplatků za odvoz odpadu, odpuštění poplatků a další
formy pomoci,“ uvedl hejtman
Josef Novotný.

také byt správce, 2 příležitostné
apartmány a kancelář. Rekonstrukcí bývalé garáže pak vznikne venkovní ateliérová dílna.
Projekt Interaktivní galerie
Karlovy Vary – Becherova vila
je koncipován jako dvouetapový.
„První etapa rekonstrukce vily
bude zahájena v dubnu 2009
a ukončena v květnu příštího
roku,“ upřesnil hejtman Josef
Novotný. Stavební práce 2. etapy budou zahájeny v červnu
2010 a ukončeny v červnu 2011.
V této etapě budou provedeny především sadové úpravy,
rekonstrukce altánu, oplocení
a vybavení interiéru galerie.
Stávající objekt rodinné vily
Johanna Gustava Bechera byl
v roce 1914 postaven podle projektu arch. Karla Kellera ve vilové zástavbě karlovarské luxusní
lokality WESTEND. Stavba je
zapsána v seznamu nemovitých
kulturní památek Ministerstva
kultury ČR. Do roku 1989 byl
objekt využíván jako Dům pionýrů a mládeže, v devadesátých
letech byl uzavřen.

KRAJSKÉ LISTY VE FORMÁTU PDF

Náměstek hejtmana Miloslav Čermák a předsedkyně odborářů z Karlovarského porcelánu Marcela Dubová (uproFoto archiv
střed) dohodli systém pomoci zaměstnancům krachujícího podniku ze strany kraje.

Vyřízení půjčky se snažil kraj
lidem v závodech co nejvíce zjednodušit, proto pracovníci kraje vyplňovali a připravovali žádosti o půjčku přímo na pracovišti žadatelů.
Náměstek hejtmana a radní pro
sociální věci Miloslav Čermák pří-

mo v prostorách závodů porcelánek v Nové Roli, Chodově a Lesově
spolu s Marcelou Dubovou, předsedkyní odborového svazu Karlovarský porcelán, dohodli nejefektivnější podmínky pro poskytnutí
pomoci zaměstnancům, kterou pro

ně kraj připravil. „Zaměstnanci porcelánek projevují úžasnou vůli a patriotismus a rozhodně patří k tomu,
na co můžeme být v našem kraji
hrdí. Kraj se bude těmto lidem
snažit co nejvíce pomoci,“ uzavřel
náměstek Miloslav Čermák.

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

Císařské lázně

Na opravu historického objektu
v centru Karlových Varů bude
zapotřebí přibližně jedna miliarda korun, říká hejtman.
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Kraj chce lékárny v Sokolově a v Chebu

Becherova vila se
promění v galerii
Nové podoby se po dlouhých
letech dočká Becherova vila
v Karlových Varech. Díky rozsáhlé rekonstrukci s využitím prostředků z Evropské unie vznikne
interaktivní galerie, která bude
netradiční formou představovat
současné trendy výtvarné kultury. Obnova významného historického objektu si vyžádá téměř
89 milionů korun.
„Evropské dotace budou činit 77,7 milionu korun, Karlovarský kraj investuje ze svého
rozpočtu 11 milionů korun,“
uvedla radní pro oblast kultury
Eva Valjentová. Rekonstrukcí
objektu Becherovy vily získá
Karlovarský kraj polyfunkční
objekt pro galerijní, kulturní
a společenské účely.
Jeho provozovatelem bude
Galerie umění Karlovy Vary.
„V budově budou zřízeny výtvarné dílny a odborná knihovna,
víceúčelový společenský sál se
zázemím, chybět nebudou ani
výstavní sály, galerie, místnost
pro depozitář a komunikační
prostory,“ vysvětlil ředitel galerie
Jan Samec. Součástí areálu bude

VÝHODY PŮJČEK
OD KRAJE:

KÚ

Hejtman Josef Novotný slíbil v co
nejkratší době zřídit krajské lékárny
také pro občany Sokolovska a Chebska, kteří dosud musí za úhradou
regulačních poplatků cestovat do
ústavní lékárny v Karlových Varech.
„V Chebu nebude problém lékárnu v prostorách nemocnice zřídit,
v Sokolově budeme jednat,“ uvedl
hejtman Josef Novotný.
V areálu nemocnice v Sokolově
totiž funguje v pronajatý prosto-

rách soukromá lékárna, která má
prostory pronajaté na od roku
2004 na 10 let. Po vyřešení tohoto
problému nebude nic bránit zřízení krajské lékárny ani v Sokolově.
Vedení kraje tak chce nejen splnit
slib, který občanům dalo, ale současně efektivněji podpořit sociálně
slabé skupiny občanů a důchodce,
kteří proplácení poplatků nejvíce
využívají, ve všech okresních měsKÚ
tech regionu.

Nemocnice dostane od kraje 20 milionů
Karlovarská krajská nemocnice získá od svého zřizovatele 20
milionů korun, které se rovným
dílem rozdělí na nákup nového tomografického přístroje a na fond
odměn. „Deset milionů jsou peníze určené na stabilizaci mezd v nemocnici. Ty budou sloužit hlavně
pro nižší zdravotnický personál,“

uvedl hejtman Josef Novotný. Peníze jsou určeny na odměny za
kvalitní práci, nikoliv k navýšení
mzdového základu. „Chceme, aby
tato složka byla pro zaměstnance
opravdu motivační,“ dodal Josef
Novotný. Do fondu přispívá i sama
nemocnice dvaceti miliony korun.
Karlovarský kraj chce podpořit ne-

mocnici také při nákupu nového
CT přístroje do Karlových Varů.
„Ten současný je poruchový. Několik pacientů muselo například
kvůli poruše přístroje být převezeno do Sokolova. Proto musíme
tuto situaci řešit. Přispějeme na
nákup druhými deseti miliony koKÚ
run,“ řekl hejtman.

Úvodník
Vážení čtenáři,
Nepřetržitě sleduji vývoj na
denně se osobně setkávám s obytrhu práce v kraji a postavení
vateli našeho kraje, kteří za mnou
zaměstnanců, jejichž podniky
chodí se svými postřehy, požadavkrachují.
ky a návrhy. Rád bych také využil
Proto jsem na jednání v namožnosti komunikovat s vámi prošem regionu společně s poslanstřednictvím Krajských listů a inforcem parlamentu Milošem Patemovat vás o tom, co by pro každého
rou pozval ministra práce a soobčana regionu mohlo být důležité Hejtman Novotný (vpravo) jednal
ciálních věcí Petra Nečase. Ten
či zajímavé. Máme za sebou první s ministrem práce a sociálních věcí
přislíbil pomoc zaměstnancům,
Foto archiv
měsíc, kdy kraj hradí za své obyva- Petrem Nečasem.
kteří se ocitli v obtížné životní
tele formou daru regulační poplatky
situaci. Neshodli jsme se ovšem
v krajských zdravotnických zařízeních. Věřím, že jde na výši dotací pro poskytovatele sociálních služeb
o dočasné řešení, a že se podaří zrušit tyto poplatky v našem kraji. Dosud nám v této oblasti chybí od stálegislativní cestou plošně v celé republice. Zatím mož- tu 55 milionů korun a dále hodláme o věci jednat
nost úhrady poplatků krajem využila zhruba polovina
Chtěl bych vás také upozornit na novou rubripacientů v krajské nemocnici a 70 procent těch, kteří si ku internetových stránek kraje, kterou najdete na
vyzvedávali léky v ústavní lékárně v Karlových Varech. titulní straně informačního portálu pod názvem
Často se ptáte, zda kraj nehradí poplatky z peněz na Vy se ptáte, hejtman odpovídá. Tímto způsobem se
školství, dopravu nebo sociální věci. Ujišťuji vás, že ještě rozšíří možnost naší vzájemné komunikace,
jsme peníze na úhradu poplatků, konkrétně pro tento proto neváhejte a ptejte se, na vaše dotazy budu
rok je to 30 milionů korun, vyčlenili ze zvláštního průběžně odpovídat. Věřím, že náš úzký kontakt
fondu, neutrpí tím tedy žádná z uvedených oblastí. Za a vzájemná informovanost přispějí k důvěře mezi veprvní měsíc byl z této částky vyčerpán milion korun dením kraje a jeho obyvateli, neboť vaše potřeby jsou
a vzhledem k tomu, že od dubna nebudou plošně platit na prvním místě při rozhodování o každém kroku,
30korunový poplatek děti do 18 let, nebudeme muset který může ovlivnit budoucnost kraje a jeho rozvoj.
JOSEF NOVOTNÝ, HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE
pravděpodobně celé tyto prostředky využít.
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.

Chcete vědět, co si myslí, za co
bojuje a co prosazuje strana,
kterou jste volili? Čtěte novou
rubriku Názory.
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Pohlednice z obce

Habartov: město, v němž padly
první oběti druhé světové války
a jež se dnes zbavuje následků
těžby hnědého uhlí.
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 kraje
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Školné neznamená automaticky diplom
Se začátkem března začíná na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Sokolově letní semestr akademického roku
2008/2009. A současně s tím končí hlavní část zkouškového období, v němž studující mohli skládat zápočty a zkoušky. Byli jsme se
podívat a dotázat, jak se jim v prvním zkouškovém období daří.

Na konci zimního semestru
jsme od studentů slyšeli obavy
z předmětu Podniková ekonomika. A jejich zkušenost z probíhajícího zkouškového období jim
dává za pravdu. Již pravidelné
pondělní zápočtové testy, jež mají
někteří u ředitelky Miluše Bartoňkové absolvovány několikrát,
dávají tušit, že tento předmět může být tím pomyslným strašákem
prvního semestru. Což počet
těch, kteří již zvládli i zkoušku
u rektora Jiřího Dvořáka, potvrzuje. Na druhou stranu je fakt, že
i sám rektor vyjádřil velké uspokojení z úrovně znalostí u těch,
kteří zkoušku absolvovali.
To, že školné není „předplacenka na diplom“, dokazují i zkušenosti studentů ze zápočtových
testů v dalších předmětech. Například ti, kteří se rozhodli pro
obor Aplikovaná informatika,
zažili první „náraz“ v předmětu
Algoritmizace, kde požadavek
na sestavení krátkého programu v rámci zápočtového testu
dal jasně najevo, že se nepočítá jen s teoretickými znalostmi
vyčtenými z knih. Pozitivní je
to, že zpočátku vysoký poměr
těch, kteří u testu neuspěli, se
již otočil. Obdobně (byť ne s tak
vysokým počtem neuspěvších) to
zpočátku vypadalo mezi studenty
oboru Manažerská ekonomika

u zápočtového testu z Administrativních a prezentačních systémů. Praktický test z práce s kancelářskými aplikacemi, byť by se
mohlo zdát, že by pro studenty
měl být jeden z těch lehčích, také
zamíchal počtem těch, kteří se
snaží uspět při získávání zápočtů
a zkoušek napoprvé. A zmiňován
byl i předmět Základy účetnictví,
pro spoustu studentů také zcela nová oblast vědomostí, jíž se
musí zabývat. Snad jen získání
zápočtu z Angličtiny a Úvodu do
informatiky se nezdá studentům
natolik dramatické.
Od ředitelky Bartoňkové jsme
se dozvěděli následující průběžná čísla: „Všechny předměty
prvního semestru má prozatím
uzavřeno pět procent studentů,
nicméně dalším jedenadvaceti
zbývá poslední krůček. Uvedená
čísla opravdu potvrzují, že studium není procházka růžovou
zahradou a na zápočty a zkoušky
je třeba se učit. Na druhém konci statistických výsledků je 18 %
těch, kteří ještě nemají uzavřený
ani jeden předmět“.
Jakkoliv se může zdát, že je to
poměrně vysoké číslo, je třeba si
uvědomit, že někteří ze studentů
spadající do této části spektra, již
po prvních přednáškách pochopili, že studium bude nad jejich
síly. Někteří se také v průbě-

Vary a Mariánky mají
intervenční centrum

hu semestru dostali do složité
rodinné, zdravotní či pracovní
situace, kvůli níž museli rapidně
omezit či přerušit studium. Zbývající studenti, kteří sice studují,
ale k uzavření všech předmětů
zimního semestru jim chybí více
než jeden zápočet či zkouška,
spadají do kategorie studentů,
kteří budou chtít využít možnosti rozložit si celé studium ze
základních 3,5 roku na pět let.
„Přeci jen je kombinované studium při zaměstnání a rodině pro
spoustu studentů velice náročné.
Pokud bychom se podívali na
statistiku z pohledu předmětů,
pak se skutečně nejnáročnějším
předmětem stala Podniková
ekonomika, následoval předmět
Základy účetnictví. Naopak nejlehčím předmětem, který má drtivá většina studentů uzavřený, je
Úvod do informatiky,“ doplňuje
ředitelka.
Obecně lze dosavadní průběh
zkouškového období shrnout
slovy: vzhledem k tomu, že jde
o první „zkouškové“ a studenti
poznávají, nakolik musí napnout
síly při učení se, je dosavadní
vývoj očekávaný. Po prvotních
překvapeních z úrovně požadovaných znalostí a dovedností většina studentů pochopila, že úspěšný záznam v indexu není až tak
snadné získat. A je to jen dobře,

neboť vzdělání je hlavně o tom, co
mají studenti v hlavě, a ne na papíru. Z pohledu čísel se probíhající
zkouškové období (u kombinovaného studia prodloužené o celý
následující semestr) nevymyká
průběhu této formy studia na
obdobných školách. Spíše panuje spokojenost s tím, že čtvrtina
studentů stíhá uzavírat předměty
v obdobném čase jako studenti v
běžném denním studiu. „Musím
říci, že mám ze svých studentů
velkou radost a velmi je všechny
za jejich výsledky chválím,“ dodává Bartoňková.
Příjemným zpestřením pro
studenty v průběhu zkouškového období se jeví také motivační soutěž HUJER zimního
semestru 2008/2009, kterou pro
studenty připravilo vedení sokolovské pobočky spolu s Karlovarským rozvojovým institutem,
o.p.s. Smyslem bylo podpořit ve
zkouškovém období snahu studentů při přípravě na zápočty
a zkoušky tak, aby je měli zvládnuté co nejdříve a s co nejlepším oceněním. První tři studenti
budou odměněni příspěvkem
na školné na příští semestr od
sponzora soutěže. Na 27. března
2009 je naplánováno neformální
společenské setkání studentů
a pedagogů sokolovské pobočky,
kde bude jednak oslaven začátek
letního semestru, ale budou také
vyhlášeni vítězové soutěže a předány ceny.
Na to, kdo se stal prvním
oficiálním HUJEREM VŠMIE,
jak vypadají aktualizovaná čísla
v úspěšnosti získávání zápočtů

a zkoušek v dalším průběhu
zkouškového období během
letního semestru a co nového
připravilo vedení sokolovské pobočky Vysoké školy manažerské

100 tisíc korun, k dispozici je
zde lidem z Mariánskolázeňska
a Chebska sociální pracovnice
a jednou týdně také psycholožka.
Karlovarské pracoviště bylo zbudováno v nákladu okolo 80 tisíc
a naváže na konzultace, které
mohli ohrožení lidé absolvovat
jeden den v týdnu ve středisku
městské policie ve Staré Roli.
„Současná ekonomická krize
může mít vliv i na nárůst domácího násilí, proto jsem rád,
že náš projekt umožní rozvoj
intervenčního centra a ohrožení lidé najdou potřebnou pomoc
v blízkém okolí,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák
s tím, že by intervenční centrum mohlo metodicky pomáhat
podobným zařízením v ostatních
krajích, aby svou službu mohla
dále rozšiřovat. Provoz centra
v Sokolově a jeho detašovaných
pracovišť přijde na zhruba 4 miliony ročně.
KÚ

VŠMIE

Ředitel krajského úřadu informuje
Na krajský živnostenský úřad (KŽÚ) se lidé většinou obracejí jako na odvolací orgán, ale jeho úloha spočívá i v pomoci metodické nebo
koordinační. Na to, jak mohou využít spolupráce s KŽÚ podnikatelé a živnostníci v Karlovarském kraji, jsme se zeptali ředitele krajského
úřadu Ing. Romana Rokůska:

Lidé ohrožení domácím násilím mohou od letošního roku vyhledat
Pokud se živnostníci či podpomoc kromě sokolovského intervenčního centra také na detašovanikatelé obrátí na KŽÚ se svýných pracovištích v Mariánských Lázních a Karlových Varech.

„Rozvíjíme službu pomoci lidem, kteří jsou vystaveni různým formám domácího násilí,
a díky individuálnímu projektu
kraje zaměřenému na podporu
sociálních služeb máme zajištěno financování po dobu tří let,“
uvedla vedoucí centra Kateřina
Štěpánková.
Intervenční centrum je součástí obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi. Patří ke čtyřem nejvytíženějším pracovištím
v republice a jako první v zemi
zřídilo pobočky.
Jen během uplynulého roku
řešili odborní pracovníci centra
na dva tisíce dotazů. „Policie, se
kterou probíhá spolupráce na vysoké úrovni, loni v 46 případech
musela vykázat násilníka ze společné domácnosti, což je v přepočtu na obyvatele nejvíce z celé
republiky,“ doplnila Štěpánková.
Úpravy a rekonstrukce detašovaného pracoviště v Mariánských Lázních přišly asi na

informatiky a ekonomiky, a. s.,
svým studentům, se přijdeme
zanedlouho opět zeptat. A určitě
si to nenecháme pro sebe.

ku podnikatele s živnostenským
úřadem, kdy už není vázán na jediný místně příslušný obecní živnostenský úřad. Podnikatel tak
rovněž může učinit i prostřednictvím kteréhokoli kontaktního
místa veřejné správy, tedy Czech
POINTu. Značně se tak snížila
jak administrativní, tak i časová
zátěž podnikatelů a odbourala
se vzájemná závislost místa podnikání na správních obvodech
živnostenských úřadů.

mi dotazy či požadavky, úředníci
jim ochotně poradí stejně jako
na obecních živnostenských úřadech. Jako metodicky nadřízený
orgán se KŽÚ zabývá legislativními změnami v oblasti živnostenského podnikání. V současnosti
jsou asi nejaktuálnější změny týkající se živností dané především
novelizací živnostenského zákona.
Ta platí od 1. července 2008. Novelizací došlo k výrazným změnám jak pro stávající, tak i budoucí podnikatele, jejichž počty se
neustále v průběhu roku mění.
Evidence počtu podnikatelů a živností poskytuje přehled o situaci
v důsledku změny zákona.
Pro zajímavost, vezmeme-li
to podle statistických údajů
ke konci roku 2008, jaké
jsou počty podnikatelů a živností v Karlovarském kraji?
Trend je takový, že počet podnikajících lidí stoupá. Zatímco v roce 2007 bylo v našem kraji 61 813
podnikatelů a 108 669 živností,
o rok později to bylo 64 028 podnikatelů a 83 648 živností. Z uvedeného je zřejmý nárůst počtu
podnikatelů o 2215. Vývoj počtu
živností ukazuje, že v loňském
roce ubylo 25 021 živností.
Čím si takový vývoj vysvětlujete?
Jak už bylo řečeno, vývoj počtu živnostenských oprávnění je
ovlivněn novelizací zákona o živnostenském podnikání. Nejpodstatnější změna proběhla u živností volných, v tomto směru

Ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje Roman Rokůsek

došlo ke zjednodušení, protože
místo původních 125 živností byla zavedena jedna volná živnost
s názvem předmětu podnikání
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Všechny živnosti
volné tedy přešly do jediné volné
živnosti. Nová úprava se dotkla
rovněž živností řemeslných, vázaných a koncesovaných. Došlo ke
sloučení živností v oborech, jež
spolu svým odborným zaměřením souvisí. Změny zákona také
liberalizovaly vstup do živnostenského podnikání, zejména u řemeslných živností, u kterých je
zaznamenaný nárůst o 2405. Způsobila to především změna, týka-

jící se například povinnosti v řadě
oborů doložit praxi. Nyní je tedy
podnikání přístupné i čerstvě vyučeným a absolventům škol.
V souvislosti se změnami
živnostenského zákona došlo
i ke zrušení místní příslušnosti. Co to pro občany, kteří
chtějí podnikat, konkrétně
znamená?
Od 1. července 2008 může
občan, který chce podnikat nebo už podniká, činit veškerá
podání podle živnostenského
zákona u kteréhokoli obecního
živnostenského úřadu na území
České republiky. Tím dochází
k výraznému zjednodušení sty-

S čím se na krajský úřad
podnikatelé nejčastěji obracejí, jak jim můžete pomoci?
Shromažďujeme informace
o programech podpor a dotačních titulech v oblasti hospodářského rozvoje a podpory
podnikání a informujeme o nich
potenciální příjemce včetně zveřejňování informací na webových
stránkách kraje. Na úseku podnikání spolupracujeme s příslušnými správními úřady, v jejichž
působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské
podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy
a sdruženími. Nedílnou součástí
podpory podnikatelů je také metodická pomoc, kterou jim kraj
poskytuje při zpracování žádostí
o různé dotace.
inzerce

inzerce

Radní Miloslav Čermák a ředitelka intervenčního centra Kateřina
Štěpánková (vlevo).

tel./fax:
353 549 133
777 193 779
Foto archiv

e-mail: vary@consultants.cz

Pouze Ostrov nad Ohří a okolí.
Více informací na tel. čísle: 773 666 704

www.kr-karlovarsky.cz
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NEBANKOVNÍ PŮJČKY
Nebankovní půjčky
vyplacené do dvou dnů
SC-90141/1

inzerce v novinách
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Císařské lázně – co má kraj v plánu?

Anketa o zdravotnictví

Občané, rozhodněte: Jaké
zdravotnictví v kraji chcete?

Se záměrem rekonstruovat a obnovit jednu z historicky nejcennějších budov v Karlových Varech přišlo bývalé vedení kraje. O současných plánech, které kraj s objektem má, jsme hovořili s hejtmanem Josefem Novotným.

Budete dál pokračovat
v záměru bývalé krajské
vlády zachránit zchátralý, ale
nesmírně historicky hodnotný objekt Císařských lázní?
Do této chvíle jsem nikdy nikomu neřekl, že Císařské lázně
zachránit nechceme, je to přesně
naopak. Samozřejmě si uvědomujeme, že záměr kraje je možná poslední šancí na záchranu
této budovy, která po léta chátrá
a zatím se nepodařilo najít investora, jenž by vzal na svá bedra
její kompletní rekonstrukci. Na
druhé straně je to obrovská zodpovědnost vložit do jedné budovy
tak velkou investici a zajistit její důstojné využití. Neobejdeme
se bez peněz Evropské unie, ale
financování bude muset být vícezdrojové. Předpokládáme, že na
obnovu objektu bude vzhledem
k náročným kritériím památkářů
zapotřebí okolo 1 miliardy korun.

Ano, před časem jsem požádal
ministerstvo pro místní rozvoj,
aby se při mariánskolázeňském
jednání ministrů evropských zemí o Císařských lázních hovořilo.
Sám jsem navíc ministra Cyrila
Svobodu k prohlídce budovy pozval, protože si myslím, že by
se v budoucnu objekt mohl využít jako detašované pracoviště
pro některou z unijních institucí.
Mám na mysli například pobočku Evropského investičního fondu, výzkumné vědecké středisko
a podobně. Uvítali bychom, kdyby
evropští ministři vyjádřili podporu rekonstrukce Císařských lázní
z prostředků Evropské unie.

V souvislosti s obnovou
objektu se vynořily spekulace, že měla být rekonstrukce
údajně zahájena letos, zakládají se tyto informace na
pravdě?
Je to nesmysl, zahájení obnovy
O pomoc jste požádal dokon- Císařských lázní na letošní rok
ce i ministra Cyrila Svobodu… nikdy naplánováno být nemohlo.

?

Císařské lázně již léta chátrají.

Kraj se rozhodl napravit vážné problémy, kterými trpí krajské zdravotnictví. Cílem je, aby občané v budoucnu
získali co nejkvalitnější a nejdostupnější zdravotní péči na evropské úrovni.
Vedení kraje chce občany do rozhoví výrazně zapojit.
dování o budoucnosti krajského zdravotnictví
h zařízení v kraji,
Občané kraje jsou totiž klienty zdravotnických
yslí a jaká navrhují
a proto je důležité, co si o této problematice myslí
řešení.
jit občany
bč
d
„Jedná se tak o první krok, kdy se snažíme zapojit
do
rozhodování o řešení nejdůležitějších otázek a problémů našeho
kraje. O pomoc a rady občanů stojíme a potřebujeme je. Názory
a přání našich občanů budou politiku vedení kraje ovlivňovat stále
častěji,“ vysvětluje hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.
Vedení kraje proto připravilo anketu, která umožní občanům odpovědět na nejdůležitější koncepční otázky krajského zdravotnictví.
Výsledky zohlední radní při vytváření koncepce krajského zdravotnictví. Každý zodpovězený dotazník, každý individuální názor
je tak pro budoucnost zdravotnictví v kraji velmi důležitý.
„Ptáme se, zda občané chtějí kvalitnější zdravotnictví. Nebo zda
by byli ochotni si do nové nemocnice kousek popojet, či jim postačuje ta nemocnice stávající,“ vysvětluje Berenika Podzemská,
radní pro zdravotnictví.
Vyplnit anketu můžete na internetových stránkách kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj/anketa/anketakkn.aspx
Nebo zasláním vyplněného dotazníku na adresu:
Krajský úřad Karlovarského kraje, Mgr. Miroslav Zeman
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Foto archiv

Minulé vedení kraje mělo pouze
studii, jak by obnova Císařských
lázní mohla vypadat, a představu
o jejich využití. Nebylo vyjasněno
financování, pouze záměr využít
k obnově evropských prostředků
ve výši okolo půl miliardy, což
by k záchraně objektu sotva bylo
dostačující. Proto není možné hovořit o tom, že by se v tomto roce
mohla obnova objektu zahájit.

dokumentace k územnímu rozhodnutí. Ta by mohla být k dispozici na podzim. Kompletní projektová dokumentace k vydání
stavebního povolení by měla být
zpracována během dvou let. Mezitím bude kraj hledat možnosti
k zafinancování obnovy, chceme
zmapovat všechny reálné zdroje.
Teprve potom se můžeme bavit
o konkrétním termínu zahájení
rekonstrukce. To znamená nejV jaké fázi se tedy přípravy
dříve na konci roku 2010, ale
na obnovu budovy nacházejí? spíše počátkem roku 2011.
KÚ
V současnosti se připravuje

Kraj podporuje seniory a postižené, vláda na sociálních službách šetří
Situace v oblasti sociálních služeb v Karlovarském kraji a jejich finan- služeb, jsou poděkováním našim
cování je kvůli vládním úsporám velmi napjatá. Právě sociální služby seniorům i zdravotně postižeposkytují péči našim důchodcům a zdravotně postiženým lidem.
ným za jejich trpělivost a životní

Jen v Karlovarském kraji chybí
na péči a podporu lidem, kteří
jsou závislí na pomoci státu, desítky milionů korun. Hrozí likvidace poskytovatelů sociálních
služeb a zhoršení kvality péče.
Vedení kraje se proto rozhodlo
situaci starších občanů a zdravotně
postižených aktivně řešit. Přístup
vlády k těmto velmi sociálně ohroženým skupinám lidí žijících v pečovatelských ústavech je pro vedení kraje nepřijatelný. Proto se kraj
podporu starých a postižených lidí
snaží zajistit z jiných zdrojů.
Náměstek pro sociální věci Miloslav Čermák uvedl: „Stát chce
výrazně meziročně snížit dotace
určené pro poskytovatele sociálních služeb a to jak organizacím
zřizovaným kraji a obcemi, tak
i neziskovým organizacím. MPSV
v rámci svého dotačního řízení
navrhuje poskytnout pouze 5,6
mld. oproti loňským 7,1 mld. Krajům tak chybí 1,5 mld. a to převážně na pokrytí rozpočtů svých
příspěvkových zařízení poskytujících pobytové sociální služby.

Takové rezervy kraje v letošním,
již běžícím rozpočtu, nemají. Stát
je odpovědný za systém čerpání
finančních prostředků a měl by
zajistit jejich efektivnější využití.“
Vedení kraje chce využít všech
příležitostí a možností, které seniorům a zdravotně postiženým
pomohou překonat problémy
způsobené nedostatkem peněz
na sociální služby od státu.
Proto se kraj zapojí do programu podpory regionů, který vyhlásila nadace VIA ve spolupráci s bankami ČSOB a Poštovní
spořitelnou. Program umožní na
sociální služby a další projekty
v našem kraji čerpat celkovou
částku ve výši 600 tisíc až 1,5 milionu korun. Jednotlivé projekty
by mohly získat finanční podporu ve výši 70 tisíc korun.
„Tuto pomoc zejména v oblasti
sociálních služeb pro důchodce
a zdravotně postižené v našem
kraji v době klesající státní podpory na tuto oblast velmi vítáme.
Peníze z těchto programů, které
budou směřovat do sociálních

Na co můžete grant použít?
Na podporu komunitních sociálních služeb – Kraj doporučuje prioritně
využít granty na oblast podpory a péče o seniory a zdravotně postižené.

práci,“ říká radní pro oblast sociálních věcí Čermák.

Dále je možné žádat grant na tyto oblasti:
• obnovu a zachování památek
• rozvoj kulturního života a podpora tradic

Výdaje státu
na sociální služby
Výdaje státu na sociální služby
pro tento rok mají výrazně klesnout. Přímá péče o důchodce
a lidi se zdravotním postiženým
tak může být výrazně ohrožena.
Lidé, kteří se nacházejí v domovech důchodců, domovech péče
pro osoby se zdravotním postižením či domech s pečovatelskou
službou, by měli doplácet na
nefungující systém, který stát
zavedl v roce 2007.
Příspěvek na sociální služby je
určen organizacím, které přímo
pečují o důchodce a zdravotně
postižené, v domovech důchodců, v domovech pro osoby se
zdravotním postiženým, pro
domy s pečovatelskou službou
apod. Výdaje do této oblasti zaručují, že finanční prostředky
budou skutečně použity pro financování péče o postižené lidi
a důchodce
Příspěvek na péči je vyplácen

Můžete o grant žádat právě vy?
od roku 2007. Stát vyplácí jednotlivým postiženým lidem a seniorům příspěvek na péči ve
výši 2 000 korun až 11 000 korun.
Tento systém je však předmětem
kritiky, protože podle kontrol ministerstva práce a sociálních věcí,
neutrácí velká část příjemců tyto
prostředky za nákup sociálních
služeb, ale používají je na jiné
účely. K poskytovatelům sociálních služeb, kteří se o starají
o péči pro seniory a postižené,
se tak peníze z velké části nedostanou.
Celkový objem peněz vyplacených tímto způsobem loni činil
KÚ
asi 18 miliard korun.

Žádat mohou:
• obce a sdružení obcí
• příspěvkové organizace
• neziskové organizace (občanská sdružení, nadace, nadační fondy,
obecně prospěšné společnosti)
Co grantem získáte?
• Maximální výše příspěvku 70 000 Kč
• Neziskové organizace mohou požádat o příspěvek až do výše 90 %
• Obce a příspěvkové organizace mohou požádat o příspěvek do výše
50 % nákladů projektu
• Lze žádat o příspěvek 10 % na režii organizace
• Realizace projektu může být nejdéle 12 měsíců (1. 6. 2009 – 31. 5. 2010)
Vyzýváme všechny potenciální žadatele – obce, příspěvkové organizace,
neziskové organizace aby podali žádosti o grant na financování uvedených oblastí počínaje dnem 5. března 2009 až do 14. dubna 2009. Dne
29. května budou vyhlášeny výsledky.
Podrobné informace o programu naleznete na serveru www.nadacevia.cz

VÝDAJE STÁTU NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PŘÍSPĚVEK NA PÉČI V MILIARDÁCH KORUN
2006

2007

2008

2009

Sociální služby

Rok

7,9

7,1

6,7

4,5

Příspěvek na péči

5,1

14,9

19

18

Hejtman odpovídá

inzerce

Vybrali jsme z vašich dotazů v nové rubrice internetových stránek Karlovarského kraje
Vy se ptáte, hejtman odpovídá:
Dobrý den,
chci se zeptat jestli kraj pomůže sokolovským hokejistům?
Aby mohli hrát následujících sezonách.
JINDŘICH

Dobrý den,
kraj dlouhodobě podporuje sbory dobrovolných hasičů
v rámci dotací na akceschopnost a věcné vybavení. Ročně
takto podporuje sbory částkou kolem pěti milionů korun.
Bude tato podpora pokračovat? Konkrétně bude pokračovat
i dotace ve výši 1 mil. Kč pro jednotku, která získá státní
dotaci plus spoluúčast svého zřizovatele na pořízení nové
DÍKY, MARTIN KASAL, SDH HORNÍ SLAVKOV
zásahové techniky?

Vážený pane,
Rada kraje navrhla finanční podporu Baníku Sokolov ve výši 150 tisíc
korun. Příspěvek musí ještě schválit krajské zastupitelstvo, které má tento
bod na programu jednání 12. března.

Karlovarský kraj bude v podpoře jednotek SDH pokračovat tak jako
doposud. Pro zřizovatele jednotek SDH na podporu pořízení věcného
vybavení uvolní letos kraj 2,1 mil. korun, další 2 mil. korun pak
dostanou obce, které získají státní dotaci, jako investiční prostředky
na podporu projektu modernizace zásahové techniky.

Položit otázku hejtmanovi můžete kdykoliv
na internetové stránce:
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/nav_kraj_sprava/
samosprava/hejtman/otazky.htm

inzerce

HYPOTÉKY
Služby Hypotečního makléře:
• Kompletní vyřízení hypotéky od sepsání žádosti až po čerpání úvěru – služba ZDARMA
• Garance nejvýhodnější úrokové sazby na trhu
• Hypotéky až do 100 % hodnoty zastavované nemovitosti
• Přeúvěrování stávající hypotéky za výhodnějších podmínek (nižší splátky úvěru)
• Úplný aktuální přehled o podmínkách hypoték všech bank a nezávislé porovnání

SC-90178/1

Hypoteční kancelář: T. G. Masaryka 820/42, 360 01 Karlovy Vary
Ing. Petr Švec, tel. 776 861 711, e-mail: petr.svec@golemfinance.cz
www.svec.golemfinance.cz
SC-90181/1
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Jsme specialisté v oboru hypoték.

N ázory

strana

KRAJSKÉ LISTY

4 | B řezen

Jak se kraji daří plnit předvolební sliby
Josef Novotný (ČSSD),
hejtman Karlovarského kraje

Nové vedení kraje má za sebou
více než tři měsíce činnosti. Za
tuto dobu se podařilo realizovat
pro občany našeho kraje mnoho
pozitivních věcí.
Prvořadým úkolem mým i celé
rady kraje bylo uskutečnit přání
našich občanů a eliminovat negativní sociální důsledky povinnosti hradit zdravotní poplatky.
Částky zaplacené na poplatcích
tak již od února, vracíme pacientům v krajských nemocnicích
formou daru zpět.
I přes silný tlak vlády a dalších organizací na zrušení tohoto
opatření, ho našim občanům i do
budoucna garantujeme.
Podařilo se nám také rychle
zareagovat na následky hospo-

dářské krize, která dorazila také
do našeho kraje. Zřízením fondu
pro mimořádné sociální situace,
ze kterého vyplácíme bezúročnou půjčku ve výši 10 tisíc korun,
chceme pomáhat lidem v nouzi,
kteří ač pracují, tak několik měsíců nedostávají mzdu. Tito zaměstnanci zůstávají bez jakýchkoliv prostředků v době, kdy
musí platit nájem, energie a živit
své děti. Půjčka jim tak pomůže
překonat toto nejtěžší období.
Dalším úkolem, který realizujeme, je větší zapojení občanů
do rozhodování o rozvoji kraje.
O názory a nápady našich občanů velmi stojím a vážím si každé
jejich aktivity. Prvním projektem
je anketa, kde se mohou lidé vyjádřit k tomu, jaké zdravotnictví,
v jaké kvalitě by si v budoucnu
přáli. Výsledky ankety budou
zohledněny v krajské koncepci
zdravotnictví.
Chci požádat všechny obyvatele regionu, aby se co nejvíce
angažovali v rozhodování o záležitostech kraje a komunikovali
s námi. Zároveň aby se zajímali
co jejich kraj dělá, proč to dělá
a jaký to bude mít pro ně přínos.
Budu se snažit být všem těmto
aktivitám maximálně nápomocen.

Jiří Kotek (Alternativa pro kraj), zastupitel

K ustavení a práci nového
zastupitelstva kraje
Přestože uplynulo 100 dní hájení nového krajského vedení,
nezazní zde zdrcující kritika, kterou by ode mě asi někdo čekal.
Naopak musím přiznat, že první
kroky kormidluje nový hejtman

Dne 12. února 2009 jsem se
osobně setkal s panem ministrem kultury Václavem Jehličkou. Předmětem našeho setkání
byl můj návrh prohlášení dvou
karlovarských nemovitostí za národní kulturní památky. Jedná se
o objekt barokního chrámu sv.
Máří Magdalény v historickém
centru města, který byl postaven

Hejtman však slíbil otevřít téma atypických a prodražujících
řešení na jednání s vedením výstavby.
Na téma zdravotnictví a zmateného a populistického tance
s poplatky v krajských zařízeních jsem vyslechl účelovou obhajobu s hejtmanovými citacemi
z „Rathovy metodiky“. Zůstalo
tedy u záměru naplnění volebních slibů, ať to stojí co to stojí,
systém nesytém, zákon nezákon.
Doktorští politici mne zde zklamali a ani prosazením bývalého
ředitele pracoviště ministerstva
zemědělství, pana Knoba, do
představenstva nemocnice a do
odborné komise si naši důvěru
nezískali.
Mimoděk ještě stihl patrně
nejstarší radní pan Bradáč zkazit
dojem ze vstřícnosti pro práci

provozování švédské gymnastiky.
Svým rozsahem a honosným architektonickým řešením se jedná
o unikátní stavbu svého druhu
nejen na území Karlovarského
kraje, ale i celé České republiky.
Dospěl jsem k názoru, že intenzita stavební činnosti začíná
mít dopady na architektonické,
urbanistické a historické hodnoty území, které bylo právě pro
tyto hodnoty prohlášeno v roce
1992 za památkovou zónu. Tato situace může mít i negativní
vliv na snahu o prosazení zápisu
tzv. Západočeského trojúhelníku
Karlovarský kraj za svoji dona Seznam světového dědictví bu existence navázal celou řadu
UNESCO. Domnívám se, že pro
zabezpečení ochrany hodnot památkové zóny a úspěšný proces
zápisu je žádoucí, aby byly nejvýznamnější kulturní památky situované ve středu památkové zóny
prohlášeny za národní kulturní
památky.

kontaktů se zahraničím. Mnohé
jsou podloženy uzavřenými dohodami o spolupráci a o dalších se
jedná. Přirozeně nejintenzivnější
spolupráce je s těmi, kteří jsou
nejblíže a kteří rovněž umožňují
v rámci evropských struktur využívání různých evropských fondů.
Dobré výsledky vykazuje spolupráce s Vládním krajem Chemnitz (podepsána v roce 2002), ale
i spolupráce s Vládním krajem
Horní Franky (podepsána v roce
2004). Obsahem této spolupráce
je pořádání společných prezentací a výstav na obou stranách
hranice, ale též personální výmě-

Berenika Podzemská (Doktoři za uzdravení společnosti), radní pro zdravotnictví
ké procento umělých přerušení těhotenství. Výrazný výskyt
onemocnění dýchacího ústrojí.
Druhé místo u nově hlášených
vrozených vad v rámci republiky.
Druhé místo v počtu planých neštovic. Výskyt syfilis žen – 1. místo v ČR. Syfilis mužů – 3. místo
v ČR. Kapavka – 2. místo v ČR.
HIV pozitivní – 1. v ČR. Zhoršující se věkové složení lékařů. Počet hospitalizovaných – 3. místo
mezi kraji. Neexistence zařízení
paliativní péče, resp. hospice
v kraji. A na 100 tisíc obyvatel?
Vytvoříme funkční tým? Od- Nejnižší počet lékařů v ČR. Druliv mladých lidí z kraje. Vyso- hý nejnižší počet zubařů a farma-

opozice tím, že si přeci nemůžeme myslet, že návrhy předložené
na plénu mohou projít.
Mimo kontaktní jednání rady
zmíním neprůhlednost kolem
rozdělování stovek milionů korun z EU, na které má zásadní
vliv Regionální rada soudržnosti.
Do té nebyl vpuštěn náš zástupce pan Horník ani pan Plevný,
zato zde zůstali karlovarští majetkoví matadoři pánové Hybner
a Novák. Navíc složení rady
signalizuje téměř jednoznačnou
preferenci uhelných zájmů.
V podstatě ale mohu sdělit,
že nebýt zásadního kolapsu
s uvedením komunistů k moci
a uzavřeného prostoru kolem
evropských dotací, pak mám
z navozeného trendu pro práci v zastupitelstvu kraje vcelku
slušný dojem.

Václav Černý (KSČM), zastupitel

Josef Malý (KKK), zastupitel
v letech 1732 až 1736 podle projektu jednoho z nejvýznamnějších u nás působících barokních
architektů, K. I. Dienzenhofera.
Svým dynamickým architektonickým řešením vrcholného baroka se řadí mezi nejkrásnější
Dienzehoferovy stavby v českých zemích. Chrám, včetně staticky náročně řešeného suterénu přeměněného v 19. století na
kryptu, je přístupný veřejnosti
a pravidelně se v něm pořádají
koncerty vážné hudby.
Druhým navrženým objektem
jsou tzv. Císařské lázně, které
byly postaveny v letech 1893 až
1895 podle návrhu vídeňských
architektů Fellnera a Helmera
jako rašelinové lázně. Podle honosného císařského apartmá
s koupelnou a salonem byly lázně zvány Císařské. V prvém poschodí byl umístěn tzv. Zanderův
sál s tělocvičným zařízením pro

vcelku slušně. Oceňuji zejména
otevřenost a relativně bezproblémový přístup k informacím,
kterým nahradil téměř totalitní
praktiky svého předchůdce. Požádal jsem o Vánocích o kontakt
s vedením kraje, který mi byl
umožněn. Pominu-li 15minutový
limit, který jsem pro svou návštěvu rady dostal a jakousi mocenskou bariéru, pak jsem stihl
naznačit dva klíčové problémy,
poděkovat a jít.
Prvním byla kritika průběhu
výstavby R 6, jejího viditelného
předražování a mrhání prostředky na neúčelná řešení prvků či
doplňků stavby a na kritiku nadměrného zatížení a zásahů do
stávající dopravy na její sokolovské části. K tomu mi nejmladší
radní pan Navrátil vysvětlil, že
to zdědili, ale že je vše pořádku.

ceutů. Druhý nejnižší počet sester. Neexistence klasické krajské
nemocnice. Zadlužení KKN více
než 150 milionů Kč – to jsou jen
některá z analytických dat, jež
jsou součástí vytvářeného materiálu Koncepce zdravotnictví
Karlovarského kraje.
A druhá strana mince? Vytváření obhajitelné dlouhodobé
koncepce. Koncepce, jejíž tvorba
a podpora dostala od nového vedení kraje zelenou. Koncepce, na
jejíž tvorbě se podílí i značná část
vedení jednotlivých nemocnic
a primářů. Nové vedení nemocnice a jeho první úsporné kroky

v hospodaření a řešení kritické
personální situace. Skutečně každodenní kontakt, diskuse, spolupráce i ovlivňování dění v KKN
z titulu jediného akcionáře. Setkání pana hejtmana a vybraných
radních s primáři i personálem
nemocnic. Ochota, ale i reálné činy nejužšího vedení kraje s kompetentními v oblasti zdravotnictví
(VZP, poslanci, senátoři, hejtmani,
kolegové radní za oblast zdravotnictví, aj.) podílet se na řešení
operativních činností i koncepčních strategiích. Vůle naslouchat
(mnohdy kritice), diskutovat, ale
i vnímat, řešit a dále rozvíjet po-

zitiva, která z každého setkání vyplynou. Pocit, že z kraje-nepřítele
by se mohl zrodit kraj-společník,
zachránce, zodpovědný a moudrý partner. Partner s kterým je
oboustranně výhodné být v týmu.
A za tento pocit, tuto naději, víru v tuto chvíli děkuji a vynasnažím se, abych se svým nejužším
týmem lidí tuto šanci nepromarnila a společně jsme se mohli
– při vědomí podpory ostatních
radních, zastupitelů i vás občanů
– radovat z toho, že žijeme v kraji,
kde je zdravotnická péče poskytovaná na takové úrovni, kvalitě
a dostupnosti.

Chcete vědět, co si myslí, za co bojuje a co prosazuje strana, kterou jste v krajských volbách volili?
Zde je místo, kde mohou představitelé politických stran zastoupených v zastupitelstvu Karlovarského kraje
pravidelně přispívat svými názory, podněty, kritikou či pochvalou.
www.kr-karlovarsky.cz

na v oblasti dopravy, krizového
řízení, kultury apod. Z dalších
uzavřených dohod je možné jmenovat Protokol o rozvoji spolupráce s městem Moskva, Prohlášení
o přátelské výměně a spolupráci
s pekingským distriktem Changping či Dohodu o meziregionální
spolupráci s kazašským krajem
Akmola. V rámci dalšího rozšíření těchto kontaktů považujeme
za dobré navázat kontakt s některým z krajů sousední Slovenské
republiky či Rakouska. Náš kraj
má co nabídnout těmto partnerům a stejně tak i my chceme
využít jejich nabídky.

inzerce

www.provapo.cz
• Funkční

bez přípojky vody,
odpadu, el. proudu.
na dobírku.
• Sedm typů.

•I

prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414

VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA, Praha 3
Kouřimská 18

HZZ a.s., Brno
Gajdošova 82
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Habartov – zde začala druhá světová válka
Dnešní město Habartov se svými 5476 obyvateli se rozkládá
z větší části na mírném svahu severozápadního okraje Sokolovské
hnědouhelné pánve. Původně stála obec Habartov jižněji a s postupující těžbou zbyla jen malá část.

Do 1. dubna 1976 tvořilo město nové sídliště se zbytkem staré
obce a dvě místní části Kluč
a Úžlabí. V roce 1976 byla pak
k Habartovu připojena obec Lítov a osada Na Rovince a Horní
Částkov.
Město je situováno hlavně podél silnice, která směřuje od
Sokolova, vzdáleného asi osm
kilometrů, do Lítova a pak dále
na území chebského okresu. Povrchovým dobýváním v katastru
města byl značně narušen ráz
krajiny a přirozený vodní režim
několika potoků.

Těžba uhlí
Těžba hnědého uhlí se rozvíjela a začala jí ustupovat původní zástavba, dokonce musel být
zbourán místní kostel sv. Anny.
Současný Habartov je vlastně
novým městem. Na architekturu
se při budování příliš nehledělo,
takže se v Habartově setkáme
s jednou hlavní třídou obklopenou panelovou výstavbou a rodinnými domky za ní. Během
rozvoje důlní těžby zmizely stromy i potoky a hned za městem
byla vybudována obrovská, 50 m
hluboká jizva o 44 km2.
Město si však zachovalo i přívětivou tvář, kterou představuje
okolí na západ a sever. Na severu jsou rozsáhlé lesy Krušných
hor a přírodní park Leopoldovy
Hamry. Je zde klidný kraj, kde
se dodnes projevují následky vy-

sídlení pohraničí, což dokazují
dnešní torza původních vesnic.
Například obec Sněžná má z původních 111 domů jen devět
domů a 25 rekreačních chalup
a z původních 575 obyvatel jich
je dnes trvale přihlášeno jedenáct. Kolem Habartova jsou hluboké lesy, čisté potoky a pohodlné pěší a cyklistické trasy.

Lepší budoucnost

Od Sasů po Nostice
Poprvé se o Habartově zmiňuje v roce 1339 držba jistého Jana
Prisnera. Ještě za vlády Jana
lucemburského se stal lenním
statkem a jeho vrchním lenním
pánem byli saští vévodové. V 15.
století patřilo toto léno Perglerům z Perglasu, od roku 1573
Stolzům ze Simbsdorfu. Od nich
koupili habartovské zboží v roce
1668 Nosticové za 13 500 zlatých.
V témže roce jim propustil saský
vévoda Hořic Habartov z lenního svazku.
Nosticové drželi potom habartovský statek jako dědičné zboží
do roku 1719, kdy jej prodali za
33 tisíc zlatých Jindřichu Mulcovi z Valdova. V roce 1737 byl
připojen Habartov k hertenberskému panství, ale od roku 1790
byl samostatným statkem s jedinou vsí. V tomto roce jej koupili
habartovští poddaní, později jej
vlastnila řada měšťanských podnikatelů. Na konci feudalismu
byl Habartov vsí se 107 domy
a téměř 700 obyvateli.

Slavnostní uctění památky čtyř zavražděných habartovských četníků z roku 1938.

Díky rozvoji těžby uhlí a zpracovávání nerostů v těsné blízkosti Habartova došlo i k růstu obce, která měla na konci
19. století již 314 domů a téměř
1500 obyvatel. Po dalších třiceti
letech zde žilo ve 425 domech tři
a půl tisíce lidí.

Jak začínala válka
Při pokusu o fašistický puč
v českém pohraničí došlo 13.
září 1938 v Habartově ke známé
krvavé srážce, při níž se zdejší
henleinovci pokusili obsadit četnickou stanici. V dnešní době je
již zcela zřejmé, že druhá světová válka opravdu začala i skončila v Československu.

Peníze z programu přeshraniční spolupráce
O penězích pro dva projekty z Karlovarského kraje rozhodli členové Monitorovacího výboru programu Cíl 3/Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko v Drážďanech na zasedání 24. února.

Radní Petr Navrátil

Foto archiv

První z projektů je zaměřen na
podporu rozvoje odborných dovedností vedoucích pracovníků
Karlovarské krajské nemocnice.

„Obsahem projektu je zavedení
systému vzdělávání managementu na české straně i u saského
partnera, zkvalitnění přístupu
k paliativní péči v týmu lékařů
a sester a vytvoření standardů
ošetřovatelské péče na evropské
úrovni s důrazem na péči o seniory,“ uvedl náměstek hejtmana
Petr Navrátil s tím, že projekt by
měl také umožnit vznik nových
pracovních příležitostí v českosaském příhraničí a vytvoření
příručky potřebné při přijímání
česky a německy hovořících pacientů ve zdravotnických zařízeních partnerů.
Druhý projekt se soustředí na
průmyslové a energetické využití obnovitelných surovin, konkrétně na praktické zkoumání
průmyslového využití vláken
stonků olejných lnů v oblasti
Dolního Žandova. Na oba projek-

ty je z peněz Evropského fondu
regionálního rozvoje vyčleněno
pro české partnery zhruba 300
tisíc eur.
Celkem byla schválena realizace 17 projektů na podporu přeshraniční spolupráce s podílem
prostředků Evropské unie ve
výši cca 10,5 milionu eur. „Do
České republiky by se z této
částky mělo dostat přibližně 4,8
mil. eur,“ vyčíslil náměstek.
V rámci programu Cíl 3/Ziel
3 Česká republika – Svobodný
stát Sasko jsou pro Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj
vyhrazeny evropské prostředky ve výši 67 milionů eur na
programovací období 2007–2013.
V Karlovarském kraji je možné
konzultovat projekty a podávat
žádosti na oddělení přeshraničních projektů krajského úřadu.
Podávání žádostí je průběžné,
bližší informace lze získat na
internetových stránkách www.
kr-karlovarsky.cz.
KÚ

Nové Sedlo bude po revitalizaci v novém
V rámci rekonstrukce silnice II.
třídy bude rovněž probíhat revitalizace zastavěných ploch náměstí
v Novém Sedle. Celkové náklady
na rozsáhlou stavební akci činí
téměř 24 milionů korun. Občané
Nového Sedla se dočkají nového
veřejného osvětlení, zastavěné plochy na náměstí oživí zelené pásy.
Podél komunikace vzniknou
chodníky, plánuje se rovněž vybudování části dešťové kanalizace
do budoucí průmyslové zóny. Náměstí v Novém Sedle získá nový
povrch včetně osázení nové zeleně a výměny veřejného osvětlení.
Město Nové Sedlo na tuto
stavbu obdrželo dotaci z Regionálního operačního programu
Severozápad ve výši 92,5 procenta. Celkové náklady stavby
jsou 23 781 541 Kč. Stavba bude
KÚ
dokončena k 30. 11. 2009.

„Sešli jsme znovu do přízemí
a četnický důstojník otevřel dveře, z nichž před tím vyšel ten
první četník. Vstoupil jsem do
místnosti a spatřil jsem na zemi
čtyři mrtvoly,“ popisuje začátek
tragických let anglický spisovatel
Sydney Morrel. „Tři z nich ležely
nohama ke mně. Byli to četníci.
Paže jednoho, kterému jistě nebylo víc než pětadvacet let, trčela
do vzduchu. Ztuhl patrně dříve,
než ho sem odnesli. Byl střelen
do pravého ucha a měl jednu
stranu hlavy úplně rozbitou. Čtvrtá mrtvola ležela na zemi vedle
pryčny. Byl také střelen do hlavy. Zranění ostatních mužů jsem
neviděl, neboť jsem se rozhlížel
po místnosti. Byl tam hrozný ne-

Foto archiv

pořádek. V místnosti byly čtyři
pryčny a prostěradla jednoho lůžka byla potřísněna krví. (...)
Vedle byla druhá místnost
a obě světnice tvořily společně podobu velkého L. Obešel
jsem mrtvoly četníků, rozšlapávaje přitom střepiny na podlaze,
a nahlédl jsem do sousední místnosti. Na zemi ležela mrtvola
sudetského Němce. Měl obličej
jako z vosku, bezbarvé vpadlé
rty a dole na prsou, tam kde
ho zasáhla střela, byla kulatá
hnědočervená skvrna. Na paži
měl červenou pásku s písmeny
S.D.P. – Sudeten Deutsche Partei. Sehnul jsem se a obrátil pásku. Na druhé straně byl hákový
kříž. Té spořivosti s páskami.“

Dnes, kdy prakticky končí těžba
uhlí v našem okolí, provádí SUAS
rozsáhlé rekultivace lítovské výsypky a vytěženého lomu Boden.
Téměř celý svah až ke Chlumu
Svaté Maří bude zalesněn, buduje
se zde nová cesta z Habartova na
Chlum. V lomu Boden vzniknou
dvě jezera o velikosti asi 20 ha
a rekreační plochy, čímž se krajina v severní části katastru opět
změní, tentokrát k lepšímu.
V průběhu posledních let se podařilo parovodem připojit na ETI,
dokončila se výstavba kanalizace,
plynofikace a čistíren odpadních
vod, město se snaží podporovat
sport a přitáhnout k němu mládež. Byl vybudován nový sportovní areál s travnatou plochou pro
kopanou, volejbalové hřiště, opraveno kluziště, sauna a u ní fitcentrum a buduje se skateboard park.
V příštích letech se bude neustále
zlepšovat vzhled celého města
obnovou všech silnic, výstavbou
nových chodníků, nového náměstí
a opravou fasád všech budov.
V okolí Habartova mohou turisté navštívit poutní místo Chlum sv.
Maří nebo zříceninu hradu Hartenberk u obce Hřebeny, která se
již několik let usilovně renovuje.
RED

inzerce

SIMPLY CLEVER

Nezáleží na tom, jestli Vás baví in-line
brusle, bowling nebo třeba motokáry.
Zkrátka podstatné je, že máte spoustu
přátel a baví Vás žít naplno. A teď
Vás může opravdu bavit také řídit
auto. Nový vůz Škoda Fabia Sportline.
Dvoubarevný exteriér, tónovaná skla,
mlhové světlomety v Corner designu,
sportovní podvozek, 17" kola z lehké
slitiny Trinity, sportovní sedadla vpředu,
tříramenný kožený volant s chromovanou plaketou nebo kryty pedálů
z ušlechtilé oceli, to vše patří k základní
výbavě vozu. Navíc Vám jako Škoda
originální příslušenství nabízíme
Styling kit, který zahrnuje spoiler
předního nárazníku, střešní spoiler,
difuzor a koncovku výfuku z ušlechtilé
oceli. Rozjeďte to ve sportovním stylu
už při zkušební jízdě. Navštivte nás co
nejdříve, těšíme se na Vás.

Objednejte si prodlouženou záruku
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.

Škoda

ZÁRUKA
PLUS

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
Fabia Sportline: 4,6–7,5 l/100 km, 120–180 g/km

ŠkodaFabia Sportline

ROZJEĎTE TO VE SPORTOVNÍM STYLU

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

Ilustrační foto

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

Foto archiv
SC-90174/1

www.kr-karlovarsky.cz

E konomika

strana

KRAJSKÉ LISTY

6 | B řezen

Firma kraje

Sedlecký kaolin: tradice v moderním stylu
Společnost Sedlecký kaolin, a.
s., je předním českým dodavatelem plavených kaolinů a výrobků na bázi kaolinu určených
především pro keramický, papírenský a chemický průmysl.
Sedlecký kaolin rozvíjí dobré
jméno značky, která působí na
trhu nepřetržitě od roku 1892
a dnes zahrnuje keramické kaoliny, plnicí papírenské kaoliny,
pálené kaoliny a směsi, výrobu
štuků, omítkových směsí a malířských nátěrů, výrobu kameniny,
sanitární a zahradní keramiky,
těžbu jílů, zpracování bentonitických jílů včetně výroby steliva pro kočky a drobná zvířata,
těžbu a zpracování přírodního
pískovce a zeolitů.
Sedlecký kaolin, a. s., realizuje
výrobu ve 12 závodech a společnostech po celé České republice
a na Slovensku se stěžejní surovinovou základnou na Karlovarsku.
Vizí společnosti je nabídnout
zajímavou škálu kvalitních výrobků z kaolinů a dalších silikátových surovin. Chce navázat
na tradici, ovšem za využití nejmodernějších technologií a nových nápadů tak, aby uspokojila
zákazníky a zároveň byla šetrná
ke krajině. Staví na následujících
šesti základních principech.

JAK ŠLA HISTORIE FIRMY
1892, Založení
Úspěšná těžba kaolinu na Karlovarsku a vzkvétající porcelánový
průmysl iniciují vznik společnosti Zettlitzer Kaolinwerke AG, registrace ochranné známky „Zettlitzer Kaolin“ („Sedlecký kaolin“).

o malířské nátěry a štukové omítky. Upouští se od hlubinné těžby
a otevírá se nová plavírna Božičany.

1924, Mezinárodní standard
Na kongresu IUPAC v Kodani je „Sedlec Ia“ vyhlášen mezinárodním standardem pro kaolin. Registrovaná značka přetrvala
všechny následující změny organizace a vlastníků.

1995, Návrat k tradici
Firma se transformuje na akciovou společnost a jako pokračovatel původní firmy v přímé posloupnosti se vrací k historickému
názvu Sedlecký kaolin, a. s. Ve výrobě kaolinu se zavádí vysokointenzivní supravodivá magnetická separace.

1990–1993, Privatizace
V návaznosti na politické změny v Československu se státní
1892–1912, Převzetí konkurence
podnik rozděluje na samostatné závody. V roce 1993 je privaSpolečnost se rozrůstá a pod svá křídla přebírá starší producen- tizován a přejmenovává se na Keramické suroviny, Božičany,
ty kaolinu – firmy Zebisch & Pfeiffer, Lorenz, Mottl
spol. s r. o.

1927–1938, Nové závody
Rostoucí společnost získává další závody zejména v sousedním 1997–1999, Nové závody
Sasku. Roku 1938 již vlastní devět těžených ložisek, deset plavíren, Sedlecký kaolin, a. s., se rozšiřuje o společnost Prototypa, a.
dvě cihelny, uhelný lom a závod na výrobu porcelánu (Merklín).
s., v Brně zabývající se vývojem zbraní a prodejem výrobků
Sedleckého kaolinu, závod Únanov na výrobu kaolinu, závod PKZ
1945, Znárodnění
Rozpad původního podniku v důsledku války byl následován – Užitková keramika, a. s., závod Poštorná zaměřený na výrobu
znárodněním veškeré těžby i zpracování kaolinů na Karlovarsku. stavební, chemické, zahradní a kanalizační keramiky a závod
Činnost byla obnovena v národním podniku Sedlecko-vildštejn- Keramika Třemošná s obdobným výrobním zaměřením.
ské kaolinové a hlinné závody.

1. Kvalita

3. Flexibilita

1950–1967 Poválečný růst
Významná část těžby je realizována v hlubinných dolech. Reorganizace vede k rozložení výroby do 7 závodů – Sadov, Božičany,
Hlubany, Skalná, Provodín, Střeleč a Sedlecké doly. Společnost
je přejmenována na Keramické a sklářské suroviny, Sedlec
u Karlových Varů.

2003–2005, Nové výrobky
V závodě Sadov je zahájena výroba pálených kaolinů. Nový
provoz Božičany přichází na trh se stelivem pro kočky a v závodě
Poštorná začíná výroba sanitární keramiky.

Vysokou kvalitu výrobků zajišRozhodovací systém a soukro2006–2007, Nové závody
ťuje výběrem kvalitních ložisek mé vlastnictví umožňují pružně
Sedlecký kaolin, a. s., rozšiřuje počet svých závodů o závod
Loket a získává nová ložiska zeolitu.
surovin, využitím moderních reagovat na přání a požadavky
technologií a důsledným říze- zákazníků i trhu.
1972, Modernizace
2008, Modernizace
Výroba kaolinu se modernizuje a nabídka výrobků je rozšířena Zavedení moderní technologie ultrajemného mletí.
ním kvality dle mezinárodních
4. Spolehlivost
standardů.
Výrobcům keramiky, porcelá2. Tradice
5. Dlouhodobá
nu i keramických dlažeb stejně
výzkumu a vývoji u všech suro- co možná nejefektivnější využití
perspektiva
Navazuje na více než stoletou jako papírnám a stavebním spovin včetně nadložních materiálů. surovin. Její záběr sahá od těžby
Firma uvažuje strategicky
tradici ochranné známky Zett- lečnostem garantuje Sedlecký
přes mnohostranné zpracování
6. Všestrannost
litzer Kaolin, která má od roku kaolin, a. s., dodávky surovin nejen o využití rozsáhlých sumateriálů až po rostoucí portfoSpolečnost rozšiřuje všestran- lio hotových výrobků.
1924 statut světového standardu i výrobků v požadované kvalitě rovinových zdrojů, ale i o jejich
HTTP://WWW.SEDLECKY-KAOLIN.CZ
dalším rozšíření a nepřetržitém nost své výroby s ohledem na
i termínu.
pro kaolin.

O příspěvky z Programu Projekty cestovního ruchu mohou dostat peníze
podzim letošního roku se bude z Regionálního operačního
obnovy venkova je zájem Na
programu Severozápad rozdělovat téměř 770 milionů korun mezi postižené návštěvníky. Kromě nad Labem či Karlových Varech,“
Z rozpočtu Karlovarského kraje je na tento dotační titul v letošním roce vyčleněno 23,3 mil. Kč.
Oproti roku 2008 došlo k nárůstu
o 2,8 mil. Kč. Ani toto navýšení
nedokázalo pokrýt obrovský zájem obcí a mikroregionů o tento
tradiční dotační titul Karlovarského kraje.
Odboru regionálního rozvoje
Karlovarského kraje, který je administrátorem Programu obnovy
venkova, bylo doručeno celkem
150 žádostí. Výše požadovaných
příspěvků činila 49,2 mil. Kč. Zájem obcí tak více než dvojnásobně převyšuje možnosti rozpočtu.
Oproti roku 2008 stoupl počet podaných žádostí o 18 a celková výše
požadovaných příspěvků o rekordních 13,6 milionu Kč. Program
obnovy venkova, který je určen
obcím do 2000 obyvatel a mikrore-

gionům je u obcí a mikroregionů
oblíben především pro svou jednoduchost a transparentnost. Hlavní
filozofií programu je nezatěžovat
obce nadbytečnou administrativou
a poskytnout finanční prostředky, které budou efektivně využity
k obnově a rozvoji regionu.
O přidělení příspěvků jednotlivým žadatelům rozhodne
Zastupitelstvo Karlovarského
kraje. 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.

projekty zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. Výzva k jejich
předkládání do ROP Severozápad v rámci oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu bude
vyhlášena v září 2009.

Podporu z ROP Severozápad
mohou získat projekty zaměřené
například na výstavbu, obnovu,
rozvoj a rekonstrukce informačních center, turistických tras, naučných stezek, hippostezek nebo
lyžařských tras a areálů. Dotace
může být ale poskytnuta i žada-

telům, kteří chtějí modernizovat
či obnovit turisticky významné
objekty jako jsou rozhledny, muzea, expozice, galerie nebo které
se věnují modernizaci či úpravě
lázeňské infrastruktury včetně
realizace bezbariérových přístupů a dalších úprav pro zdravotně

ČTYŘI DOTAČNÍ TITULY:
• Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
• Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné
zeleně
• Rekonstrukce, opravy a výstavba místních komunikací, výstavba
a údržba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce, opravy a výstavba veřejného osvětlení
• Činnost manažerů mikroregionů

toho je možné podpořit i projekty zaměřené na dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost,
tedy komunikace, parkoviště
a chodníky.
„Informace o možnostech, které ROP Severozápad nabízí, najdou žadatelé na webových stránkách www.nuts2severozapad.cz.
Před zahájením přípravy projektu se také vyplatí záměr konzultovat přímo na pracovištích
Úřadu Regionální rady v Ústí

radí hejtman Novotný.
Žádat o finanční podporu pro
takto zaměřené projekty mohou kraje, obce, dobrovolné
svazky obcí, organizace zřízené
či založené krajem nebo obcí,
organizační složky státu, zájmová sdružení právnických osob
a podnikatelské subjekty s delší než dvouletou účetní historií
a u projektů s dopadem na obce
nad 2000 obyvatel také nestátní
KÚ
neziskové organizace.

Kraj poradí, jak na
evropské peníze

KÚ

Kraj se zapojí do programu podpory regionů
I v letošním roce se KarlovarSeznam projektů, které získaly granty v roce 2008:
ský kraj zapojí do programu podpory regionů, který připravily •
Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá – Občanské sdružení
Ostrovský Macík
ČSOB a Poštovní spořitelna ve
spolupráci s nadací VIA. Ban- •
Vlaštovko, leť! – podpora Dobrovolnického centra K. Vary –
ky udělí v sedmi krajích granty
Mateřské centrum K. Vary, o.s.
obcím, příspěvkovým a nezisko- •
Cheb Open 2008 – mezinárodní turnaj vozíčkářů ve stolním tenise
vým organizacím na projekty
– Sportovní klub vozíčkářů západočeského regionu SKVZR Cheb
týkající se zlepšování životního •
Významné zvelebení Denního centra Žirafa pro děti s těžkým komprostředí, společenského a kulbinovaným postižením a pro děti s autismem – o.s. Nejste sami
turního života obcí, měst i regi- •
Trénink rodičovských dovedností – jako podpora sociálně znevýonů nebo zvýšení kvality sociálhodněných rodin – Útočiště o.p.s.
ních služeb.
•
Devatero řemesel – Sdružení rodičů a přátel školy při Domu dětí
Maximální výše jednotlivého
a mládeže Bludiště v Chodově
grantu je 70 tisíc korun, celkem
budou v Karlovarském a Plzeňském kraji rozděleny dva miliony ty musí žadatelé zaslat v době od obce a organizace maximálně 12
korun.
5. března 2009 do 14. dubna 2009. měsíců. Vybrané projekty, kteŽádosti o grant spolu s projek- Na realizaci projektů budou mít rým bude grant poskytnut, tak

budou muset být realizovány
v době od 1. června 2009 do 31.
května 2010. „Tuto pomoc zejména v oblasti sociálních služeb pro
seniory a zdravotně postižené
v našem kraji velmi vítáme, zvlášť
v době klesající státní podpory
pro tuto sféru,“ uvedl náměstek
hejtmana Miloslav Čermák.
V loňském roce bylo šesti projektům z Karlovarského kraje
rozděleno 500 tisíc korun, jeden
z projektů, který realizovalo ostrovské občanské sdružení Macík, navíc získal speciální bonus
na základě internetového hlasování veřejnosti ve výši 50 tisíc
korun.
KÚ

Na karlovarském letišti je rušnější provoz než dříve
V loňském roce odbavilo letiště v Karlových Varech-Olšových Vratech
o 26,4 procenta více cestujících než v roce 2007. Pravidelné linky do
Moskvy či charterové lety k moři využilo na 82 tisíc cestujících.

Společnost očekává v roce
2009 náklady ve výši 50,7 milionu Kč, jedná se o nárůst o 9 procent. Výnosy by měly dosáhnout
54,5 milionu Kč, tedy nárůstu
o 9,2 procenta. Přestože celosvětová hospodářská krize zasáhla
řadu odvětví, dosavadní vývoj
počtu cestujících, a to zejména z Ruské federace, v poslední
čtvrtině loňského roku a v lednu
letošního roku zatím nevykazuje

žádné negativní trendy. Společnost v současné době neregistruje ani žádné zásadní signály
ze strany hlavních touroperátorů
a lázeňských zařízení o hrozícím
výrazném poklesu poptávky po
letecké přepravě.
Podle náměstka hejtmana
Petra Navrátila očekává letiště
nárůst výnosů oproti roku 2008
o zhruba 2 miliony korun. „K tomuto předpokladu jsme došli

vzhledem ke skutečnosti, že
dochází k nárůstu počtu linek
do Moskvy na celkový počet sedmkrát týdně, přičemž loni se
do Moskvy létalo pětkrát týdně.

Celoročně pokračuje linka do
Petrohradu. Dojde však k poklesu charterových letů do oblasti
Středomoří o lety do Monastiru
a Heraklionu. Zůstávají lety do
egyptské Hurghady, na řecký
ostrov Rhodos a na tureckou riviéru do Antalye. Očekáváme naopak další nárůst letů v segmentu privátní přepravy VIP hostů,“
uvedl náměstek Petr Navrátil.
Společnost očekává, že v roce 2009 bude na letišti Karlovy
Vary odbaveno více než 75 tisíc
cestujících.

www.kr-karlovarsky.cz

KÚ

Účastníci regionální konference přivítali příspěvek Miroslava Elfmarka
z ministerstva průmyslu a obchodu.
Foto archiv

Na regionální konferenci nazvané Operační program průmysl a podnikání 2004–2006 se
sešli zástupci hospodářských
komor, podnikatelských subjektů a ministerstva průmyslu
a obchodu. Účastníci setkání
hodnotili čerpání peněz z tohoto
programu v předchozím období
a dopady pro období 2007–2013.
„Z průzkumů a vyhodnocení
čerpání prostředků z Operačního programu Průmysl a podnikání v období 2004 až 2006 vyplývá, že podnikatelské subjekty
v Karlovarském kraji nevyužily
nabízených možností v dostatečné míře. S ohledem na tuto
skutečnost se Karlovarský kraj
rozhodl v novém programovacím období více spolupracovat
a komunikovat s podnikatelskou sférou a pomoci jí v hledání
vhodných příležitostí a námětů
pro konkrétní projekty,“ uvedl
hejtman Josef Novotný.
Jeho slova potvrdili i zástupci
ministerstva průmyslu a obchodu. To, že podnikatelé z regionu
podali v rámci republiky nejmé-

ně projektů, ale mimo jiné ovlivňuje skladba průmyslu a firem
v kraji. V minulém programovacím období bylo vyčerpáno celkem 37 miliard, v tomto období
byly zatím rozděleny 4 miliardy
korun. Podle Josefa Novotného se podnikatelské subjekty
mohou v případě potřeby obracet na regionální zastoupení
CzechInvestu, callcentrum
Karlovarského kraje či odbor
regionálního rozvoje Krajského
úřadu Karlovarského kraje.
„Naší zásadní aktivitou, která je
pro fungující a rozvíjející se podnikatelské prostředí v kraji nezbytná, musí být intenzivní vzájemná komunikace a mapování
potřeb firem a podnikatelských
subjektů. Na základě přesných
informací pak můžeme nastavit zejména zaměření učebních
oborů na středních školách tak,
aby jejich absolventi nacházeli
bez problémů uplatnění a firmy
nemusely hledat kvalifikované
síly za hranicemi regionu,“ uzavřel hejtman Josef Novotný.
KÚ
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K ultura a kontakty

KRAJSKÉ LISTY

Program krajské knihovny na duben 2009
Pro veřejnost

Kontakty
na Krajský úřad


Výstavy

Společenský sál Dvory:
2. 4. 17:00 Autorské čtení plzeňských
spisovatelů, L. Mikisek a M. Čechura
Literární pásmo s hudbou 60. let, beseda
s autory, autogramiáda
22. 4. 17:00 „Karlovy Vary 1938–1946“, přednáška s promítáním historických fotografií
a unikátních filmových materiálů (vyhnání
Čechů, nástup fašismu, nálety 1944 až 1945
– zničení čtvrtě Rybáře, ruská a americká armáda ve městě, odsun Němců), přednášejí
Libor Huml a Jiří Böhm, vstup zdarma
A-klub Dvory:
2., 9., 16, 23., 30. 4. od 15:00 Herní klub
– Pro zájemce o hraní strategických,
logických a společenských deskových
her, chytrá zábava pro každého od 15 let,
horní věková hranice není omezena.

houslí, rozpracované výrobky, nástro- Studijní oddělení Lidická pro děti:
Kavárna Dvory:
je)
1., 8., 15., 22., 29. 4. 2009 14:00 Výtvarná
3. 4.–30. 4. „Litografie “ autorská výstava
dílna v knihovně pro děti
Pro děti
Moniky Stock
Pro seniory
Dětské oddělení Dvory:
Hala Dvory:
2. 4. 2009 13:30 Den plný soutěží – za- Studijní oddělení Lidická
15. 4.–30. 4. „Kouzelný svět keramiky“ hrajte si s námi hry našich maminek 9. 4. 2009 10:00 Literární klub pro seni– výstava prací žáků (Základní škola, ma- a babiček - Batoh
ory
teřská škola a praktická škola Karlovy Va- 16. 4. 2009 13:30 den plný soutěží – za- 23. 4. 2009 10:00 Literární klub pro
ry, Vančurova ul.) hala Dvory Slavnostní hrajte si s námi knihovnickou obdobu seniory
vyhodnocení vítězných prací 20. 4. 2009 populárních televizních soutěží – Blu- Pro zájemce o anglický jazyk
v 10:00 hodin
Britský filmový klub:
diště
27. 4. 2009 13:30 Evropský den – Ně- 21. 4. 2009 17:00 Walkabout/Walkabout,
mecko, pro děti od 6 do 10 let. Čtení drama VB 1971, režie: Nicola Roeg, Hrají:
Studijní odd. Lidická:
autorů dané země, výtvarná dílna, tradice, Jenny Agutter, David Gulpilil, v anglicDuben
kém znění s anglickými titulky
kultura, soutěže
„Integrovaná střední škola Cheb – 30. 4. 2009 13:30 Den plný soutěží – za- Reading group:
Houslařská škola“ výstava ukázek kla- hrajte si s námi knihovnickou obdobu 28. 4. 2009 17:30 Reading group, čtení
sického houslařského řemesla (části populárních televizních soutěží – Kolotoč z anglických originálů knih

Kniha mého srdce v Krajské Jak dopadl druhý ročník literární soutěže
Krajská knihovna Karlovy Vary pořádala v roce 2008 již podruhé keramickou misku s logem a motknihovně Karlovy Vary
Literární soutěž. Patronem druhého ročníku byl mladý spisovatel tem soutěže vyrobenou studen-

Česká televize připravila ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a knihovnami ČR pořad Kniha
mého srdce, jehož cílem je nalézt
nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky a připomenout potřebu četby, literatury a vydávání knih.
Své nejoblíbenější knize mohou
zájemci dát hlas od 4. 4. 2009 přes
internet na adrese www.knihasrdce.cz nebo pomocí anketních lístků.
Od tohoto data budou také vysílány pravidelné pořady na téma
Kniha mého srdce v České televizi
a v Českém rozhlase.
Krajská knihovna Karlovy Vary
se do této akce aktivně zapojuje.
Návštěvníci knihovny mohou posílat své hlasy z počítačů v knihovně,
v knihovně také najdou propagační materiály - plakáty, záložky do
knih s logem „Kniha mého srdce“

David Zábranský, který je držitelem prestižního ocenění Litera 2007
(za objev roku) za svou prvotinu Slabost pro každou jinou pláž.

a také hlasovací lístky pro ty, kteří
chtějí poslat svůj hlas prostřednictvím České pošty.
Knihovna pro své návštěvníky
připravila také několik akcí zaměřených na knihy a čtenářství.
Všechny jsou koncipovány tak,
aby oslovily co možná nejširší veřejnost, mládeží počínaje a osobnostmi veřejného života našeho
regionu konče. Tváří celostátní
akce Kniha mého srdce je herec
Jaroslav Dušek. I Krajská knihovna Karlovy Vary má pro tuto příležitost svou „tvář“ – knihovnici
Petru Petrovou, která zájemcům
z řad návštěvníků knihovny může
podat potřebné informace. KKKV

Jak úspěšně žádat o peníze
ze zdrojů Evropské komise?
Veletrh komunitárních programů v Karlových Varech představí možnosti čerpání dotací z rozpočtu evropské komise.
Ve středu 18. března se v Karlových Varech uskuteční Veletrh
komunitárních programů. Komunitární programy představují
významný zdroj finančních prostředků Evropské unie. Programy se financují přímo z rozpočtu
Evropské unie, která na vybrané
projekty přispívá částkou v rozmezí 40–75 procent.
Série seminářů s prezentací zkušeností a praktickými radami, jak
lze získat finanční prostředky přímo ze zdrojů Evropské komise, je
určena mnoha cílovým skupinám
– neziskovým organizacím, veřejné
správě, školám, vzdělávacím institucím, hospodářským komorám, samosprávě, malým a středním podnikům, službám, agenturám apod.

Akce se koná v sídle Eurocentra, v sále Krajské knihovny Karlovy Vary-Dvory, pod záštitou
hejtmana Karlovarského kraje
Josefa Novotného.
Začátek je v 9:00, předpokládaný konec ve 14:20. Vstup zdarma.
Cílem veletrhu je seznámit veřejnost s možným získáváním
finančních prostředků ze zdrojů
Evropské unie prostřednictvím
úspěšně podpořených projektů
těchto programů:
• Evropa pro občany
• Program Progress
• CIP – Podnikání a inovace
• CIP – Inteligentní energie pro
Evropu
• Mládež v akci
Doprovodnou akcí je výstava
bannerů s prezentací úspěšně
podpořených projektů.
EC KV

Literární soutěž krajské knihovny byla určena začínajícím autorům z Karlovarského kraje a
zúčastnilo se jí celkem 33 osob
nejrůznějšího věku. Nejvíce příspěvků však bylo zasláno těmi
nejmladšími, a sice studenty mezi
14 a 20 lety.
Slavnostní vyhlášení výsledků
2. ročníku Literární soutěže se
konalo ve společenském sále krajské knihovny 11. 2. 2009 za účasti
patrona soutěže a dále pak členů
poroty (Martina Vejvodová – knihovnice, Petra Petrová – knihov-

nice, David Stefanovič – student,
vítěz literární soutěže sci-fi a fantasy literatury O železnou rukavici
lorda Trollslayera, Štěpán Podešt
– středoškolský učitel).
Porota vybrala z došlých příspěvků 10 nejúspěšnějších autorů, jejich soutěžní povídky budou
otištěny v Almanachu Literární
soutěže. Z povídek na 1.–5. místě vybral vítěze patron soutěže
David Zábranský. Všem pěti nejúspěšnějším předal svou knihu
Slabost pro každou jinou pláž.
Vítěz obdržel také hlavní cenu:

ty Střední keramické a sklářské
školy v Karlových Varech a dále
pak poukázku na knihy z nakladatelství Kompas v celkové hodnotě
1000 Kč.
Také čtenáři se mohli na webu
krajské knihovny účastnit hlasování a vybrat nejlepší povídku ve
čtenářské anketě. Vítěz čtenářského hlasování obdržel také poukázku na knihy nakladatelství
Kompas v hodnotě 1000 Kč.
Všechny oceněné povídky si
budou moci zájemci přečíst v Almanachu Literární soutěže, který
bude v prodeji v informačním středisku Krajské knihovny v dubnu
KKKV
2009.

Vítěz 2. ročníku Literární soutěže:
Tomáš Murár, povídka Umělec, prací prášek a smrt

Helena Hulešová, povídka Do třetice
Dagmar Svobodová, povídka Už jdu
Ondřej Vaněk, povídka Vědět, že je to naposledy…
Vítězka čtenářského hlasování:
5.–10. místo (bez udání pořadí)
Helena Hulešová, povídka Do třetice
Martina Havelková, povídka Zabijačka
Ostatní ocenění:
Stanislav Kameník, povídka Iluzionista
2.–4. místo (bez udání pořadí)
Petr Thürr, povídka Monolog téměř přednáškový
Samuela Jemon (vítězka 1. ročníku Literární soutěže KKKV), Terezie Vojtová, povídka Anděl z kavárny
povídka Hvězdný posel
Zíza, povídka Tichá účast

Čtenářská anketa bude ukončena 10. dubna 2009 a vítěz Kanzelsberger ceny čtenářů bude
vyhlášen v průběhu slavnostního
večera 19. dubna 2009 od 20:00
hodin na ČT2.
Seznam tisíce vylosovaných
čtenářů bude zveřejněn 30.
dubna 2009 na internetových
stránkách www.magnesia-litera.
cz. Tyto vylosované čtenáře odmění společnost Kanzelsberger
poukazem na libovolně vybrané
knihy.
Vítězové letošního osmého
ročníku v nominovaných osmi
kategoriích budou vyhlášeni na
slavnostním večeru 18. dubna
2009 ve Stavovském divadle.
Televizní přenos slavnostního
večera bude možné zhlédnout
v nezkrácené podobě 19. dubna
2009 od 20:00 hodin na ČT2.
Nominace na všech osm oceňovaných kategorií můžete najít také na webových stránkách
Krajské knihovny Karlovy Vary,
a to již počátkem března 2009.
KKKV


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



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



Jazykové kurzy lákají pedagogy ke studiu
V návaznosti na jazykové projekty, které Národní institut pro
vzdělávání realizoval pro pedagogické pracovníky karlovarského
regionu v minulých letech (národní projekt Brána jazyků, rozvojové
projekty MEJA a Jazyky hrou), se v průběhu února 2009 rozjel nový
projekt Brána jazyků otevřená, který je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Jeho cílem je pokračovat v rozvoji jazykových kompetencí pedagogických i nepedagogických
pracovníků základních škol,
základních uměleckých škol
a středních škol Karlovarského
kraje, a sekundárně tak přispět ke
zkvalitnění výuky cizích jazyků na
školách. Projekt původně předpokládal, že v období únor 2009 až
červen 2010 bude moci zhruba
150 pracovníků škol v celém kraji bezplatně navštěvovat 15 jazykových kurzů na různé vstupní
úrovni jazykových znalostí. Oproti
očekávání je však zájem o kurzy

nebývale velký – svou přihlášku do projektu podalo téměř 260
zájemců z celého kraje, nejvíce
z Karlovarska a Chebsku, naopak
poměrně málo učitelů se hlásí ze
Sokolovska.
Vedle jazykového modulu,
v rámci kterého učitelé absolvují
jazykovou třísemestrální výuku
v rozsahu 135 hodin, která by
jim měla umožnit zvýšit si úroveň
svých jazykových znalostí o jeden
stupeň Společného evropského
jazykového rámce, budou moci
zájemci z řad učitelů, kteří daný
cizí jazyk ve škole vyučují nebo

jej budou učit, absolvovat také
modul metodický, a to ve formě
týdenního soustředění zaměřeného na prohloubení didaktických
a metodických dovedností.
Karlovarsko je druhým regionem v České republice, který projekt Brána jazyků otevřená realizuje. ,,Naším cílem především je,
aby ti učitelé, kteří své jazykové
vzdělávání zahájili v rámci projektů pořádaných NIDV v minulých
letech (a to jak bezplatně, tak také
v určitém období jako samoplátci),
se mohli daný jazyk naučit na
odpovídající vysoké úrovni a případně své úsilí završit složením
mezinárodně uznávaných zkoušek a certifikátů,“ řekla hlavní manažerka projektu v Karlovarském
kraji Helena Plitzová.
KÚ

Hlasujte pro nejlepší českou beletrii Ředitelé škol jednali o volbě správného oboru
Krajská knihovna Karlovy Vary
se také letos zapojila do celostátní akce Magnesia Litera 2009. Na
webových stránkách knihovny
můžete najít veškeré informace
o soutěži Magnesia Litera a také
můžete přímo zde hlasovat ve
čtenářské anketě Kanzelsberger
cena čtenářů. Prolink na hlasovací formulář této ankety je umístěn na titulní straně webu krajské
knihovny (www.knihovna.kvary.
cz) pod logem soutěže Magnesia
Litera 2009. Hlasovat lze také pomocí e-mailu. Stačí odeslat svůj
tip na e-mailovou adresu soutez@
magnesia-litera.cz.
Svůj hlas pro nejlepší knihu
z původní české beletrie poprvé
vydané v roce 2008 můžete odeslat také prostřednictvím České
pošty. Hlasovací lístky ve formě
pohlednic si mohou uživatelé
Krajské knihovny Karlovy Vary vyzvednout ve všech jejích
odděleních, vyplnit a odeslat na
adresu Občanského sdružení
Litera (adresa je na pohlednici
předtištěna).

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)

Cílem akce bylo seznámit
zástupce základních škol s projektem „Správná volba oboru
– začátek dobré kariéry“. Projekt je určen především žákům
7. a 8. tříd základních škol v kraji,
ale také poradcům, kteří pracují
s dětmi na výběru vhodného
středoškolského oboru.
„Žáci 23 základních škol v regionu by měli být testováni za pomoci moderních testovacích metod
a podle výsledků se pak mohou rozhodnout o směru dalšího vzdělávání,“ vysvětlil krajský radní Vratislav
Emler. Celkem bude do projektu
zapojeno okolo 1800 žáků základních škol. V testech se postupně
ověřuje, zda má žák zájem o budoucí profesi, jaká je jeho nejvhodnější
profesní orientace, ale i všeobecný
přehled. Nechybí test osobnosti
a profesních předpokladů. Projekt může usnadnit poradcům pro
volbu povolání získávání informací
k vlastní podpoře žáků při volbě
středoškolského vzdělávání podle
jejich motivace, schopností a požadavků trhu práce.

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



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
Problematika správné volby oboru na konferenci táhla.

Konečné výstupy testů jsou
konzultovány individuálně s každým žákem, ale informovat se
mohou i rodiče. „Je na nás posílit schopnost dětí orientovat se
v nabídce studia podle vlastního
zaměření a osobních představ,
naučit je přebírat zodpovědnost
za vlastní rozhodování a vyrovnat se bez negativních důsledků

www.kr-karlovarsky.cz

Foto archiv

s přechodem z jedné životní fáze
do druhé,“ doplnil krajský radní.
Projekt, jehož partnery jsou
Regionální hospodářská komora
Poohří Sokolov a Republikové
centrum vzdělávání, je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a ze státního rozpočtu. Ukončen by měl být v lednu
2011. KÚ



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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Bezpečnostní rada jednala o summitu EU
Zástupci složek Integrovaného
záchranného systému (IZS), policie a armády vedení hejtmanem
Josefem Novotným jednali o bezpečnostní situaci v kraji, připravenosti složek IZS a o zajištění
mariánskolázeňského summitu
ministrů Evropské unie.
Ředitel Hasičkého záchranného sboru Karlovarského kraje
Václav Klemák předložil aktualizovaný krizový plán kraje a informoval členy rady o přípravách na
dubnové jednání evropských ministrů v Mariánských Lázních.
O tom, že situace v oblasti
vnitřní bezpečnosti a veřejného
pořádku je v regionu dlouhodobě
stabilizovaná, hovořil náměstek
ředitele krajské policejní správy
Oldřich Tomášek. „Trendem je
snižování počtu trestných činů
a zvyšování počtu objasněných
případů, přičemž v loňském roce

Premiérovému jednání bezpečnostní rady předsedal hejtman Josef
Foto archiv
Novotný (v čele).

bylo zaevidováno v kraji okolo 9
tisíc trestných činů, tedy o 1500
méně než v roce 2007, z toho se
přes 5 tisíc trestných činů podařilo objasnit,“ uvedl náměstek.
Škody způsobené trestnou činností v Karlovarském kraji byly

odhadnuty na zhruba 519 milionů korun, což je o 337 milionů
korun méně než ve stejném období roku 2007. Na úseku veřejného pořádku nebyl v roce 2008
zaznamenán v Karlovarském
kraji žádný případ jeho hrubého

narušení. K tomu přispěla i realizovaná bezpečnostní opatření
zajišťovaná převážně policisty
služby pořádkové a železniční
policie, zejména v rámci konání
sportovních a kulturních akcí.
Náměstek Tomášek také konstatoval, že obce projevují stále větší zájem o tzv. Program
prevence kriminality na místní
úrovni pod názvem PARTNERSTVÍ. V současné době tento
projekt pokračuje v rámci nové
strategie jako Program prevence
kriminality na městské a krajské
úrovni a je založen na úzkém
vztahu policie s obcemi, krajskými úřady a dalšími subjekty.
Program prostřednictvím státní
účelové dotace napomáhá v rozvoji preventivních aktivit a při
řešení problémů s kriminalitou
v zájmových lokalitách.
KÚ
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Ceny za práci pro postižené
Ceny rozdává Národní rada osob se zdravotním postižením lidem
a organizacím, které dlouhodobě pomáhají zdravotně postiženým
začlenit se do běžného života. Záštitu nad akcí převzala první
dáma země Livia Klausová.

Do letošního ročníku bylo
přihlášeno celkem 73 projektů
ve čtyřech kategoriích. Z Karlovarského kraje tentokrát nebyl
nominován nikdo, v uplynulém
roce na jednu z cen aspirovalo město Karlovy Vary. „Jsme
rádi, že akce probíhá v našem
kraji, protože tak můžeme vyjádřit dík a podporu všem, kteří
jsou vnímaví k potřebám lidí se
zdravotním postižením,“ uvedl
hejtman Josef Novotný, jenž předával jednu z cen.
Ceny Mosty se udělují od
roku 2003. Předsednictvo Národní rady osob se zdravotním
postižením vždy vybere ze čtyř
kategorií pět nejlepších projektů,
které jsou v druhém kole po-

suzovány hodnotitelskou komisí.
Z nich pak vzejde vítěz každé
z kategorií. Letos byly například
nominovány projekty týkající se
bezbariérových úprav ve městech, organizace společných kulturních a sportovních akcí pro
zdravé i postižené děti a dospělé
nebo projekty zaměřené na mimořádnou péči o těžce zdravotně
postižené.
KÚ

Kraj chce pomoci dětské léčebně Kynžvart Zachránci životů se sešli v Karlových Varech

Dětské zdravotnické zařízení léčebna Kynžvart
se potýká s úbytkem malých pacientů. Vedení
léčebny poukazuje na to, že rodiče dětí nemají na
úhradu regulačních poplatků, které musí platit po
celou dobu léčebného pobytu. Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný chce proto vyzvat krajské zastupitele k jednání o situaci v dětské léčebně
Kynžvart. Léčebna má podle jeho slov dlouhodobě
vynikající výsledky a její zánik by mohl negativně
ovlivnit vývoj celého regionu.
Do léčebny jezdí děti s nemocemi kůže, astmatem, poruchám ledvin a močových cest z celé republiky. V loňském roce jí ale ubylo 35 % pacientů.

Přestože léčebnu spravuje ministerstvo zdravotnictví, požádalo její vedení Karlovarský kraj o pomoc,
tedy o úhradu poplatků za nemocné děti.
„Budeme se tím zabývat. Je to důkaz, kam až
sahá absurdita zdravotnických poplatků. Léčebna
pomáhá dětem vracet se do života,“ řekl krajský
radní Jaroslav Bradáč. Jen na poplatcích stojí pobyt
nemocného dítěte přibližně 2,5 až 3,5 tisíce korun.
Dvakrát tolik, když s předškolákem jede do lázní
jako doprovod i rodič. Kdyby chtěl kraj rodičům
ulevit, stálo by to podle hejtmana Josefa Novotného tři miliony korun ročně. Ještě v roce 2007 se
v Kynžvartě léčilo 1530 pacientů. Vloni, kdy stát
regulační poplatky zavedl, jich přijelo už jen 1150.
Na pobyt dětí v léčebně se navíc nevztahuje
změna zákona. Novela sice od dubna osvobodí od
poplatků mládež do 18 let, ale jen v ordinacích dětských a ambulantních lékařů. Léčebných pobytů
se netýká ani snížení ochranného limitu, kdy pacient ze svého na poplatcích hradí ročně maximálně
2,5 tisíce místo dřívějších pěti tisíc korun.
Lázeňské pobyty přitom zlepšují kvalitu života
dětí. Jsou totiž podstatně šetrnější než klasická
léčba anitibiotiky a kortikoidy, jejichž účinky se
časem negativně projeví na fungování dětského
organismu.
KÚ

Zachraňují životy nám i našim spoluobčanům, občas je zahlédneme v houkající sanitce, přesto o nich
mnoho nevíme. Záchranná služba přitom jenom v našem kraji uskuteční desetitisíce výjezdů a pomáhá
tak zachránit stovky životů ročně.

Zvýšit povědomí o záchranné
službě, jejích úkolech a přínosech, a současně prezentovat odborné stránky této profese měl
za cíl Karlovarský kongres PNP,
který se v krajském městě konal
opět po roce.
Důležitost záchranné služby
a její zásluhy a obětavost oceňuje
i Karlovarský kraj, který převzal
záštitu nad touto akcí s cílem
přispět ke kvalitní komunikaci
mezi zdravotnickými organizacemi a k dalšímu růstu odborné
úrovně této služby.
Kongres zahájila radní pro zdra-

votnictví Berenika Podzemská
jako zástupce kraje, která ve své
úvodní řeči ocenila práci záchranné služby a zejména její důležitost
právě pro Karlovarský kraj, který
je ve specializované péči prozatím
odkázán na sousední regiony.
„Vhledem k povaze našeho regionu, který má malý spád, absenci skutečné krajské nemocnice a je odkázán ve specializované
a superspecializované péči na
ostatní regiony, chápu význam
záchranné služby jako ještě větší
než v jiných krajích,“ říká Podzemská.

A dodává: „A tak více než kdo jiný vnímám práci záchranné služby
jako nesmírně důležitou, odborně
i psychicky náročnou, která bezprostředně v terénu zachraňuje
život postiženému, ale přitom je
i mnohdy poskytována při nedostatečném materiálovém, technickém i technologickém zázemí.“
Kraj je rozhodnut přispět ke
kvalitě a efektivitě záchranné
služby Karlovarského kraje, jejíž
obětavá práce často rozhoduje
o životech občanů našeho regionu.
KÚ

Kraj rozdává ekologické popelnice
Jednou z více než stovky mateřských, základních a středních
škol v kraji, které zdarma získají
nádoby na tříděný odpad, byla
Integrovaná střední škola Cheb.
„Akce má pro nás dva efekty,
jednak nemusíme nádoby kupovat a navíc poslouží jako součást
výchovné práce zaměřené na třídění odpadu,“ uvedl ředitel školy
Jan Kot s tím, že díky široké škále oborů musí škola řešit také nakládání s odpadem biologickým
nebo ze stavebních prací.
Celkem asi 10 tisíc nádob, stojanů a dalších materiálů krajům

poskytlo ministerstvo životního
prostředí z prostředků technické
pomoci Operačního programu
Infrastruktura Evropského fondu
pro regionální rozvoj. „Tímto způsobem můžeme vhodně doplnit
realizovaný pilotní program Kar-

lovarského kraje a společnosti
EKO-KOM zaměřený na podporu
třídění odpadu v regionu,“ uvedl
krajský radní Jaroslav Bradáč.
Školy tak mohou vytvořit například ukázkové sběrné místo
doplněné o informační materiály. Zájem o nádoby ale projevila
i krajská knihovna a další instituce. Akce by rovněž mohla
iniciovat jednání škol s obcemi
o doplnění venkovních kontejnerových stání v okolí objektů,
kam by byl vytříděný odpad dál
předáván.
KÚ

Fotografická soutěž
Ze života národnostních menšin
Výbor pro národnostní menšiny při Krajském zastupitelstvu Karlovarského kraje a Krajský úřad
Karlovarského kraje vyhlašují soutěž pro fotografy na téma Ze života národnostních menšin – II. ročník.
Patronát nad soutěží převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák.

Jedná se o otevřenou soutěž,
do které může poslat každý
autor maximálně tři svoje fotografie na vyhlášené téma. Požadovaná velikost jedné fotografie:
na papíru od rozměru 13 x 18 cm
do 21 x 30 cm (A4). Elektronicky v rozmezí 1,0 až 1,5 MB,
formát JPEG. Fotografie mohou
být počítačově upraveny. Každá
fotografie by měla mít název.
Doručení fotografií na níže
uvedené adresy s požadovanými
údaji: jméno a příjmení, titul, celá
adresa bydliště (ulice, číslo, město a PSČ), telefon a e-mailová adresa je považováno za přihlášení
do soutěže.
Soutěž probíhá od 1. dubna do
30. září 2009. Fotografie doručené po tomto termínu nebudou do
soutěže zařazeny. Vyhodnocení
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bude provedeno 24. listopadu
a nejzajímavější snímky budou se
jménem autora vystaveny v měsíci prosinci v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Setkání pořadatelů soutěže
s autory vítězných snímků a předání cen proběhne na pozvání v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje v měsíci
prosinci 2009.
Autoři, kteří se umístí na prvních třech místech, budou oceněni diplomem a věcnou cenou.
Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách
Krajského úřadu Karlovarského
kraje – Výbor pro národnostní
menšiny, v Krajských listech
a v dalším regionálním tisku.
Fotografie s požadovanými
údaji lze posílat na adresy:

Poštou: Odbor sociálních věcí,
Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary. Na obálce bude uvedeno v levém horním rohu Ze života
menšin – II. ročník NEOTVÍRAT.
Elektronicky: na adresu zezivota@kr-karlovarsky.cz. V průvodním textu bude uveden kontakt na odesílatele, všechny další
požadované údaje a počet zasílaných snímků.
Za účast v soutěži není požadován žádný poplatek. Posláním
fotografií souhlasí jejich autor
s pravidly soutěže a s postoupením všech autorských práv na
zaslané fotografie pořadatelům
soutěže. Rozhodnutí posuzující
komise je konečné. Pořadatelé si
vyhrazují právo změny podmínek.
KÚ
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