
Milí čtenáři,
v době, kdy 

se k vám do-
stane dubnové 
číslo Krajských 
listů, už snad 
dá o sobě jaro 
vědět naplno 

a bude vás inspirovat k pohybu 
a sportovním aktivitám. Jsou me-
zi námi lidé, kteří ovšem sportují 
neustále, bez ohledu na roční 
období, a ve svém oboru dosahu-
jí skvělých výsledků. Právě jim 
vzdal kraj hold při březnovém 
vyhlašování nejlepších sportovců 
Karlovarského kraje za uplynulý 
rok. Měli jsme příležitost společ-
ně s trenéry, rodiči a kamarády 
sledovat defilé mladých triatlo-
nistů, kickboxerů nebo hokejis-
tů, ale i těch sportovců, kterým 
ani zdravotní handicap nebrání 
ve snaze dosáhnout špičkové-
ho výkonu. K oceněným patřili 
pochopitelně trenéři a cvičitelé, 

jejichž trenérský rukopis si ve 
svém stylu nesou nové generace 
mladých sportovců. 

O to víc mě mrzí, že tuto vý-
jimečnou příležitost nevyužila 
řada starostů, z jejichž města či 
obce sportovci pocházejí. Neob-
těžovali se ani omluvit, byť byli 
všichni obesláni a pozváni. Nešlo 
přece o setkání politických kon-
kurentů, o nutnost zasednout 
v jednom sále vedle svého po-
litického rivala. Šlo především 
o to poděkovat těm, kteří svými 
sportovními úspěchy proslavili 
a ještě proslaví místo, kde se 
narodili nebo žijí. Byl bych rád, 
kdyby se příště všichni starosto-
vé, jichž se to týká, přidali napří-
klad k Ivo Zemkovi z Habartova 
nebo Josefu Horovi z Chodova 
a podpořili svou přítomností 
ojedinělou atmosféru oceňová-
ní sportovců. Protože tak, jako 
zná sportovní svět Boží Dar díky 
Lukáši Bauerovi (opět se stal nej-

lepším sportovcem kraje za rok 
2008) nebo Skalnou jako rodiště 
Pavla Nedvěda, tak mohou své 
město nebo obec zviditelnit ti, 
kteří onoho březnového večera 
přijímali gratulace za své výkony.

V krátkosti bych se chtěl na 
stránkách našeho měsíčníku 
také zmínit o svých pracov-
ních cestách po regionu. Prv-
ním cílem mé návštěvy se stal 
Kynšperk a okolí, následovalo 
Ašsko. Nemám potřebu někde 
budit pozornost nebo se nechat 
hostit. Chci se dostat do míst, 
která v našem regionu neznám, 
a slyšet o zásadních problémech, 
s nimiž se tam lidé potýkají. Ne-
hodlám se ohánět nesplnitelnými 
sliby, ale bude-li to v mých silách, 
pokusím se pomoci, kde je to 
zapotřebí. Rád bych také přispěl 
k tomu, aby se o hezkých, ale 
málo známých místech v našem 
kraji více mluvilo i psalo.

HEJTMAN JOSEF NOVOTNÝ

KRAJSKÉ LISTY VE FORMÁTU PDF
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-mailo-
vých schránek lze žádat na adrese andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

Zdravotnictví

Senátoři a poslanci se seznámili 
s kritickou situací zdravotnictví 
v Karlovarském kraji, kde chybě-
jí lékaři i sestry.
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Stříbrný řád

Mladí karlovarští gastronomové 
ze SOU pro stravování a služby 
získali v pražském hotelu Inter-
continental prestižní ocenění.
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M E D I Á L N Í  P A R T N E R
K A R L O VA R S K É H O  K R A J E

Pohlednice z obce

Jenišov byl založen v téže době jako 
Karlovy Vary, po Bílé hoře trpěl, za 
2. sv. války zažil vyhnání Čechů i 
Němců... Dnes prosperuje. 
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Ekopak Cheb
Chebská fi rma dokazuje, 

že plasty jsou kvalitní 

stavební materiál.
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Práce pro veřejnost
Obce by měly pro veřejně prospěšné práce 

více využívat 

nezaměstnaných. 
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Hejtmanovy cesty
Hejtman Josef Novotný 

drží slovo, 

navštívil Ašsko a Kynšpersko.
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Servis
Máte málo informací? 

Potřebujete lékařskou poho-• 
tovost? 

Nevíte, jak na to, když si po-• 
třebujete na Krajském úřadu 
Karlovarského kraje cokoli 
vyřídit?

Leží vám na srdci rozvoj kraje?• 

Chcete mít přehled o regio-• 
nálním kulturním programu?

Váháte, kam vyrazit na kole?• 

Chcete znát poslední novin-• 
ky ze světa regionálního ces-
tovního ruchu?

Nevíte, jak a kudy jezdí vlaky • 
a autobusy?

Rádi byste se dozvěděli, kdy • 
uvidíte své oblíbené spor-
tovce?

Jste zvědavi na detaily vzta-• 
hu mezi regionem a Evrop-
skou unií? 

Chcete vědět, kdo vám na • 
krajské úrovni vládne?

To všechno a mnoho další-• 
ho se dozvíte z přehledných 
internetových stránek Karlo-
varského kraje na adrese

www.kr-karlovarsky.cz

Úvodník

Tradiční anketu o nejúspěšnější-
ho sportovce vyhlásil Karlovarský 
kraj již poosmé. Návrhy na nomi-
nace nejlepších sportovců poskytly 
zástupci sportovních unií, tělový-
chovných jednot, klubů a občan-
ských sdružení v oblasti sportu. 

Anketu vyhodnotila komise pro 
tělovýchovu a sport při Radě Kar-
lovarského kraje. Celkem bylo no-
minováno 81 sportovců a 21 kolek-
tivů. V kategorii jednotlivců komise 
upřednostnila individuální úspěch 
v jednotlivých sportovních disci-
plínách. „Jsem velmi rád, že má 
tato akce v regionu tradici. Sport 
mne provází celý život. Vím, jaké 
nároky jsou kladeny na sportovce, 

trenéra i manažery klubů, proto 
si jejich práce velmi vážím,“ uvedl 
hejtman Josef Novotný. Nejlepším 
sportovcem Karlovarského kraje 
za rok 2008 se stal (a cenu hejtma-
na, unikátní porcelánový pohár 
kombinovaný s křišťálem od aka-
demického sochaře a designéra 
Jiřího Laštovičky, získal) už popáté 
Lukáš Bauer. Odchovanec Lyžař-
ského klubu Slovan Karlovy Vary je 
členem reprezentačního týmu ČR 
v běhu na lyžích. Dlouhodobě dosa-
huje vynikajících  výsledků. Cenu 
za Lukáše Bauera tentokrát převzal 
jeho manažer Martin Müller. „Lu-
káš si tohoto ocenění velmi váží, 
i když letos nemohl přijet osobně. 
Intenzivně trénuje v Horních Míse-
čkách,“ řekl Martin Müller.

Na závěr slavnostního večera, 
který moderovali Petr Čimpe-
ra a Luďka Kuralová, poděkoval 
hejtman Josef Novotný všem před-
stavitelům měst a obcí za podporu 
sportu i sportovních klubů.        KÚ

Vrch Vladař na Žluticku, chrám 
sv. Máří Magdalény a Císařské 
lázně v Karlových Varech, poutní 
kostel sv. Maří v Chlumu a histo-
rický statek v Milíkově navštívil 
na své cestě po regionu ministr 
kultury Václav Jehlička.

Karlovarský kraj by podle jeho 
slov mohl mít koncem letošního 
roku další dvě národní kultur-
ní památky. Jedná se o chrám 

sv. Máří Magdalény a Císařské 
lázně v Karlových Varech. „Mi-
nisterstvo kultury usiluje o roz-
šíření počtu národních kultur-
ních památek o chrám sv. Máří 
Magdalény a o Císařské lázně 
v Karlových Varech,“ uvedl mi-
nistr Jehlička s tím, že loni byl 
mezi národní kulturní památky 
zařazen klášter v Teplé na Kar-
lovarsku a důl Jeroným na So-
kolovsku. „O zařazení objektu 
na seznam národních kulturních 
památek rozhoduje na návrh 
ministerstva kultury vláda. Při-
pomínkové řízení by mohlo být 
ukončeno v závěru roku,“ dodal 
Václav Jehlička. 

Ministr zároveň ocenil snahu 
kraje o záchranu Císařských láz-
ní v Karlových Varech. „Právě 
se připravuje projektová doku-
mentace pro územní řízení,“ řekl 
hejtman Josef Novotný.

KÚ

Na příčkách pod první de-
sítkou pak z dosud zná-
mých kandidátů budou 
do Evropského parla-
mentu v červnu letoš-
ního roku kandidovat 
z Karlovarského kraje 
také dva zástupci ODS. 
Na kandidátce je primá-
tor Karlových Varů Werner 
Hauptmann na jedenáctém místě 
a Jaroslav Dolina, ředitel obecně 
prospěšné společnosti České láz-
ně v Evropě, který se uchází o hla-
sy voličů s pořadovým číslem 20.

Česká republika má v součas-
ném europarlamentu 24 zástup-
ců, po letošních volbách bude 
mít o dva méně. Celkový počet 
poslanců z 27 zemí Evropské 
unie je 785. Dosud Českou re-
publiku v Evropském parlamen-
tu zastupovaly ODS (devět po-

slanců), KSČM (6), SNK-ED 
(3) KDU-ČSL (2), ČSSD 

(2), Nezávislí (1) a Ne-
závislí demokraté (1). 
Šanci dostat se mezi 
poslance tak budou 
mít kandidáti na prv-

ních několika místech 
nejsilnějších stran ČSSD, 

ODS nebo KSČM a špičky 
kandidátek menších stran. 

Aby měl Karlovarský kraj ales-
poň jednoho zástupce v Bruselu, 
by si přál i hejtman Karlovar-
ského kraje Josef Novotný. „Bez 
ohledu na stranickou přísluš-
nost by to mohlo kraji pomoci. 
Nakonec většina investic, které 
Karlovarský kraj v posledních 
letech realizoval, nebo těch, kte-
ré chystá, je spolufinancována 
z evropských fondů. Mít svého 
muže přímo v centru dění by tak 

mohlo znamenat výhodu,“ řekl 
Novotný. 

I když hlasy poslanců z Čes-
ké republiky budou v celkovém 
počtu poslanců europarlamentu 
jen kapkou v moři, jejich práce 
může ovlivnit obrovské množ-
ství lidí. Spolu s poslanci z ostat-
ních zemí budou určovat, jakým 
směrem Evropská unie bude 
směřovat v následujících letech. 
A vzhledem k právě prožívané 
celosvětové ekonomické krizi 
to nebude jednoduché. Poslanci 
spolurozhodují o kvalitě života 
550 milionů Evropanů.

Volby do Evropského parla-
mentu se budou konat 5. a 6. 
června letošního roku. Celkově 
se letos v volbám do europar-
lamentu může dostavit v celé 
Evropské unii odhadem až 375 
milionů voličů.                        KÚ

Bauer obhájil sportovce roku

Do europarlamentu kandiduje nejvýše Pavel Poc 
Jen jediného zástupce bude mít Karlovarský kraj v první desítce kandidátů do Evropského parla-
mentu. Tím je biolog a jednatel zahradnické firmy Pavel Poc z Mariánských Lázní, který byl za ČSSD 
nominován na čtvrté příčce. Vzhledem k tomu, že Česká republika bude mít Evropském parlamentu 
22 zástupců, je tak zřejmě jediným, kdo by z kraje mohl zamířit do Bruselu.

Ministr Jehlička: Kostel 
a lázně budou památkami

„Kraj se snaží pomoci těm, kdo 
jsou v nejvyšší nouzi. Dosud jsme 
schválili 33 žádostí o půjčky a po-
skytneme je i dalším zaměstnan-
cům, kteří vyhoví podmínkám čer-
pání těchto peněz,“ řekl hejtman. 
Ve fondu určeném na pomoc lidem 
v mimořádné sociální situaci jsou 
celkem dva miliony korun. 

Deset tisíc korun od kraje obdr-
želo dosud třiatřicet lidí. Dalších 
sedmnáct žádostí vyhovělo všem 
kritériím; ještě je musí schválit 
krajské zastupitelstvo na svém za-
sedání 16. dubna, již o čtyři dny 
později si peníze mohou žadate-
lé vyzvednout od 9.00 v budově 
krajského úřadu. Naopak pouze 
čtyři žadatele o půjčku kraj odmítl. 
Nevyhověli vypsaným kritériím; je-
den z nich byl například v evidenci 
úřadu práce. 

O půjčky si zažádali především 
lidé, kteří nepobírají ani 70 procent 
mzdy a mají problém například 
zaplatit nájem a běžné výdaje na 

chod domácnosti. Využít mohou 
odkladu první splátky o půl roku, 
zhruba po pětistovce měsíčně by 
měli půjčku začít splácet v polovi-
ně října. 

Do okruhu žadatelů oprávně-
ných podat žádost o poskytnutí 
bezúročné půjčky patří především 
matky samoživitelky pečující o ne-
zaopatřené děti nebo osoba žijící 
osaměle s čistou mzdou vyplace-
nou do výše 70 procent průměrné 
měsíční mzdy, tedy v současnosti 
do výše 15 120 korun. Žádat mo-
hou také partneři žijící ve společné 
domácnosti a zaměstnaní u stejné 
firmy s vyplacenou čistou mzdou 
do výše 100 procent průměrné 
měsíční mzdy, tedy do výše 21 600 
korun. Partneři žijící ve společné 
domácnosti se považují za jedno-
ho žadatele o bezúročnou půjčku. 
Bližší informace o pomoci kraje 
zaměstnancům, jejichž podniky se 
ocitly v nouzi, najdete na krajských 
internetových stránkách. 

Recese nutí šetřit

Pomoc lidem v materiální nouzi 
od kraje přichází ve chvíli, kdy 
hospodářská recese ukrajuje z da-
ňových příjmů. Namísto letošního 
plánovaného růstu rozpočtových 
příjmů o jedno procento obdržel 
Karlovarský kraj o 46 milionů ko-
run (přibližně o desetinu) méně, 
než s čím počítá rozpočet.

Radní proto provedli první škr-
ty v rozpočtu kraje pro letošní 

rok a připravují krizový plán. Ten 
by měl krajskému rozpočtu ulevit 
o zhruba 10 procent, tedy o 200 
milionů korun. „Úspory jsme hle-
dali především přímo na krajském 
úřadě,“ uvedl karlovarský hejtman 
Josef Novotný (ČSSD). „Seškrtali 
jsme některé náklady jednotlivých 
odborů krajského úřadu,“ dodal 
Novotný.

Podle hejtmana by propad pří-
jmů v případě poklesu HDP o dvě 
procenta, jak předpokládá minis-

terstvo financí, byl asi 90 milionů 
korun. „Pokud by ale propad byl 
takový, jaký uvádějí odbory, tedy 
až pět procent, šlo by až o 200 
milionů korun,“ dodal. 

Podle hejtmanova náměstka Pet-
ra Navrátila (ČSSD) se v první fázi 
hledání úspor bude v případě KK 
jednat o dvacet až třicet milionů 
korun. „V rozpočtu kraje je připra-
veno 40 milionů korun na zavedení 
takzvané Karlovarské karty, která 
má sloužit k platbě v hromadné 
dopravě. Už nyní je ale jasné, že 
tolik peněz na tento projekt letos 
potřebovat nebudeme, takže jsme 
škrtali i tady,“ konstatoval Navrátil. 
„Dva miliony korun jsme ušetřili 
v nákladech na vzdělávání úřední-
ků, protože na tyto prostředky je 
možné dosáhnout v programech 
Evropské unie,“ dodal.

„Naštěstí už existuje dohoda me-
zi ministerstvem financí a předse-
dou asociace krajů, takže by se mě-
ly opět uvolnit toky peněz od státu,“ 
poznamenal hejtman. „Nicméně 
krizový plán náš ekonomický od-
bor již připravuje,“ uzavřel.

KÚ

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit
Desítky zaměstnanců krachující porcelánky v Nové Roli převzaly 
z rukou hejtmana Josefa Novotného bezúročné půjčky ve výši dese-
ti tisíc korun. Další desítky lidí o tuto formu pomoci žádají.

Hejtman Josef Novotný předává desetitisícovou půjčku zaměstnancům 
novorolské porcelánky.                                                                 Foto archiv

Kostel sv. Máří Magdalény 
v Karlových Varech.           Foto archiv

Lukáš Bauer.                      Foto archiv
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Ředitel krajského úřadu informuje

inzerce

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
Nebankovní půjčky 

vyplacené do dvou dnů
Pouze Ostrov nad Ohří a okolí.

Více informací na tel. čísle: 773 666 704

S
C

-9
0
3
2
5
/1

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

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

PŘI PŘEDLOŽENÍ 
TOHOTO KUPÓNU
 SLEVA-5%

ŽALUZIE
tel.: 602 236 321

SC-90323/1
prospekt bezplatně zašleme

volejte zdarma

800 100 414

www.provapo.cz

•Funkční bez přípojky vody,
odpadu, el. proudu.

 I na dobírku.•
• Sedm typů.

VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA, Praha 3

Kouřimská 18

HZZ a.s., Brno
Gajdošova 82

SC-90145/3

V úvodu seznámila radní kraje 
pro oblast zdravotnictví Berenika 
Podzemská a člen projektového 
týmu Vilibald Knob přítomné se 
současným stavem zdravotnictví 
v regionu. „Situace je opravdu kri-
tická, chybí nám 60 lékařů a 120 
sester,“ upozornila na alarmující 
nedostatek personálu v KKN, a. 
s., Berenika Podzemská. 

Přestože v kraji působí dvě střed-
ní zdravotnické školy, sestry do ne-
mocnice nenastupují. „U mladých 
sester je již velmi špatně nastaven 
systém vzdělávání, a není to o tom, 
že by sestry v regionu byly a od-
cházely jinam. Ony nejsou vůbec! 
Aby byly plnohodnotnými sestrami, 
musí dál na vyšší odbornou školu, 
která je v Plzni nebo v Praze. Po-
kud mladá absolventka po střední 
škole na tuto vyšší školu ve věku 
20 let odejde, zpravidla už po absol-
vování v Praze nebo Plzni i zůstane. 
Náborovými příspěvky můžeme 
sestry přetáhnout z jiných zařízení, 
ale především musíme řešit otázku 
školství. Letos ze ‚zdrávky‘ v Kar-
lových Varech vyšly čtyři sestry, 
jenomže podle nové legislativy Ev-

ropské unie to nejsou sestry, ale 
jen pomocný zdravotní personál, 
ale přitom mají stejné vzdělání ja-
ko starší sestry v nemocnici. Jsou 
však už jinak společensky a přede-
vším finančně hodnoceny,“ vysvět-
lila Berenika Podzemská.

Ekonomickou situaci zdravot-
nického zařízení a jeho podfi-
nancování především ze strany 
VZP podrobně popsal generální 
ředitel KKN, a. s., Jiří Fojtík. 

„Ukazuje se, že ztráta nemocnice 
činí 50 milionů korun,“ uvedl 
Fojtík. Hejtman Josef Novotný 
informoval o příspěvku kraje. 

„Nemocnici jsme uvolnili 20 mili-
onů korun. Polovina půjde na ná-
kup nového CT přístroje a druhá 
polovina do fondu odměn.“

Poslanec Pavel Hojda (KSČM) 
považuje za důležité dosáhnout 
toho, aby byla KKN, a. s., ohod-
nocována VZP jako krajská ne-
mocnice. „Pokud nedojde do bu-
doucna ke změně stavu v rámci 
KKN, a. s., – nemůže přežít,“ uve-
dl Hojda s tím, že současný neu-
těšený stav KKN, a. s., má dopad 
i na nedobrou personální situaci. 

Zároveň upozornil přítomné, že 
na případné změny v „úhradové 
vyhlášce“ nemají poslanci vliv. Se-
nátor Miroslav Nenutil (ČSSD) 
je jako člen zdravotního výboru 
ochoten se angažovat ve změně 
systému vzdělávání sester. 

K názoru na nutnost změny sys-
tému vzdělávání sester se přiklonil 
i poslanec Jaroslav Fiala (ČSSD). 
Poslanci a senátoři se rovněž do-
tazovali na variantu výstavby nové 
nemocnice „na zelené louce“. „Náš 
malý a chudý kraj nemá na to, pro-
vozovat ve všech třech nemocni-
cích  specializovanou péči v plném 
rozsahu. I kdyby nám nechyběly 
peníze, nezajistíme personál. Ne-

dojde-li k centralizaci drahé spe-
cializované a superspecializované 
péče, tak se jednotlivá oddělení 
začnou z personálních důvodů 
hroutit,“ odpověděla Berenika 
Podzemská. Zdravotnická koncep-
ce Karlovarského kraje navíc až 
dosud neexistovala. „Vytváříme 
koncepci, aniž existuje koncepce 
celostátní,“ konstatovala Berenika 
Podzemská. 

Dvouhodinovou diskusi ukončil 
hejtman Josef Novotný poděková-
ním všem přítomným. Všichni by 
se měli opět sejít za dva měsíce 
a diskutovat nad hotovou Strategií 
rozvoje zdravotnictví Karlovarské-
ho kraje.                                     KÚ

Karlovarskému kraji byla 
schválena žádost o finanční pod-
poru na Individuální projekt Kar-
lovarského kraje. Název projektu: 
Poskytování sociálních služeb 
v Karlovarském kraji, které jsou 
dostupné a kvalitní z pohledu 
uživatele. Zaměření: Základním 
cílem projektu je podpořit proces 
přechodu osob se zdravotním po-
stižením z pobytových ústavních 
zařízení do potřebných alternativ-
ních sociálních služeb. Schválený 
objem prostředků: 39.440.325,- Kč. 
Délka trvání projektu: 1. 5. 2009– 
30. 4. 2011. Úvodní konference 
o projektu: 30. 4. 2009 v Krajské 
knihovně Karlovarského kraje. 

Na konferenci zazní odborné 
přednášky, jejichž náplní bude 

prezentace zkušeností s proce-
sem transformace sociálních slu-
žeb v jiných krajích. Odborný ga-
rant projektu: Odbor sociálních 
věcí Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje. Řízení a administra-
ce projektu: Agentura projekto-
vého a dotačního managementu 
Karlovarského kraje, p. o. Fi-
nancování projektu: projekt je 
financován z prostředků Evrop-
ského sociálního fondu prostřed-
nictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR. Informa-
ce budou postupně zveřejňovány 
v tisku a na internetových strán-
kách  http://www.kr-karlovarsky.
cz a www.apdm.cz.

KÚ

Financování Karlovarské kraj-
ské nemocnice stejně jako ostat-
ních nemocnic v zemi je založeno 
na úhradách od zdravotních po-
jišťoven z veřejného zdravotního 
pojištění. Úhrada z veřejného 
zdravotního pojištění však nesta-
čí pokrýt ani náklady na provoz 
nemocnice – tedy osobní náklady, 
peníze na materiál, služby, natož 
na prostou obnovu majetku, zdra-
votnické techniky, opravy budov 
a investiční rozvoj. Zatímco v ro-
ce 2007 činily tržby KKN ze zdra-
votního pojištění 1,116 miliardy 
korun, na provoz nemocnice by-
lo třeba vynaložit 1,449 miliardy 
korun. V roce 2008 byly tržby 
ze zdravotního pojištění ve výši 
1,227 miliardy korun, provozní 
náklady v nemocnici vyšplhaly 
na 1,443 miliardy korun. 

V případě obnovy a investic je 
KKN zcela odkázána na dotace. 

„Zatímco nemocnice financované 
státem získávají ze státního roz-
počtu masivní dotace, a mohou 
si tak udržet vyrovnaný hospo-
dářský výsledek, krajské a měst-
ské nemocnice jsou v nevýhodě, 
protože dominantní výnos z daní 
stále směřuje do rozpočtu státu a 
ne do kasy krajů a obcí,“ vysvětlil 
generální ředitel KKN Jiří Fojtík. 
Podle něj mají určitou výhodu 
také soukromé nemocnice, které 
si mohou vybírat jen takové typy 
péče, které přinášejí nejvyšší zisk. 
Jedná se například o provoz labo-
ratoří, o magnetickou rezonan-
ci, CT nebo kosmetické zákroky. 

„Za poslední tři roky ovšem došlo 
k postupnému snížení státních 
výdajů na zdravotnictví, což vede 
k dalšímu podfinancování systé-
mu,“ doplnila krajská radní Be-
renika Podzemská. V roce 2007 
byla nastartována výrazná změ-

na v systému úhrad především 
lůžkové péče. Jde o to, že se 
každému pacientovi přiřadí dia-
gnóza, která zároveň vyjadřuje 
i nákladovost případu. V KKN 
tuto změnu zachytili včas, a mají 
tak konkurenční výhodu, pro-
tože své plánování od počátku 
přizpůsobili novému systému 
úhrad a při přerozdělování peněz 
by měli z této situace profitovat. 
Nemocnice nyní bude sledovat 
ekonomiku každého primariá-
tu či stanice. Primariáty budou 
fungovat podle plánu sledujícího 
nákladovost a výnosovost, ale ta-
ké množství poskytnuté zdravot-
ní péče sledované pojišťovnou. 

„To vše se ve výsledku odrazí 
na zkvalitnění služeb poskyto-
vaných pacientům a v možnosti 
dopřát jim příjemnější prostředí 
v ambulancích a lepší vybavení 
na pokojích,“ dodala radní.

V posledních letech bojuje Čes-
ká republika s trvalým úbytkem 
zdravotníků. Jen loni opustilo ně-
kterou z profesí ve zdravotnictví 
na 20 tisíc lidí z celkových 240 
tisíc pracujících v oboru. „Přesto, 
že občas slýchám výhrady vůči 
vysokým platům lékařů v naší 
nemocnici, díky dobrému ohod-
nocení náročné práce neodešlo 
z oněch 20 tisíc lidí třeba 500 
zdravotníků od nás,“ poznamenal 
Fojtík s tím, že v současnosti se 
v nemocnici formuje tým lékařů 
i sester, kteří se aktivně zajímají 
o možnosti zlepšit ekonomické 
podmínky fungování nemocnice. 
Podle slov radní Podzemské řada 
lékařů v KKN odpracuje měsíčně 
množství přesčasových hodin a je-
jich ohodnocení je adekvátní často 
stresujícímu a mimořádnému vý-
konu, který musejí odevzdat.

KÚ

Vzhledem k novelizaci škol-
ského zákona dochází od 
letošního školního roku 
k několika důležitým změ-
nám v systému přijímacího 
řízení na střední školy; 
o jaké změny jde?

Minulý rok mohl uchazeč po-
dat v prvním kole přijímacího 
řízení na střední školy pouze 
jednu přihlášku, letos má mož-
nost podat přihlášky tři. Další 
změnou, kterou by mohli žáci 
ucházející se o vzdělávání na 
středních školách ocenit, je no-
vá povinnost ředitelů škol vy-
hlásit pro první kolo přijímacího 
řízení nejméně dva termíny při-
jímacích zkoušek. Dále je třeba 
zdůraznit, že každý uchazeč má 
podle zákona jen jednu možnost 
vzít zpět zápisový lístek a tím 
se vzdát práva stát se žákem pří-
slušné střední školy. Nyní také 
uchazeč nebo zástupce nezletilé-
ho uchazeče odevzdává přihláš-
ku přímo řediteli střední školy 
sám, tedy ne prostřednictvím 
základní školy, jak tomu bylo 
dříve.

Dá se odhadnout, kolik 
uchazečů v Karlovarském 
kraji letos absolvuje přijíma-
cí řízení na střední školy?

Přesný počet samozřejmě ne-
lze uvést – část uchazečů se hlá-
sí na střední školy i několik let 

po ukončení základního vzdělá-
ní. Z posledních ročníků základ-
ních škol v Karlovarském kraji 
by letos mělo vyjít asi 2700 žáků, 
což je přibližně o 300 méně než 
v loňském roce a o 500 méně 
než předloni; uchazeči tedy mají 
větší šanci dostat se na střední 
školu i díky úbytku žáků.

Co ještě letos žáky a jejich 
rodiče v rámci přijímacího 
řízení čeká?

V této době již mají uchazeči 
podány přihlášky do 1. kola při-
jímacího řízení na středních ško-
lách a také mají vyzvednuté zápi-
sové lístky (nejpozdější termín 
podání přihlášek a vyzvednutí 
zápisových lístků byl 15. břez-
na). V nejbližších dnech mohou 
očekávat pozvání na přijímací 
zkoušku, případně informaci 
o splnění kritérií k přijetí bez 
zkoušek. Toto pozvání má přijít 
nejpozději dva týdny před termí-
nem zkoušky.  Pokud škola při-
jímací zkoušky nepořádá, zasílá 
uchazeči rozhodnutí o přijetí/ 
nepřijetí v termínu 22. 4.–7. 5.
Pokud budou na škole v 1. kole 
přijímací zkoušky probíhat,  bu-
de tak v termínu 22. 4.–7. 5. 2009 
a uchazeči obdrží rozhodnutí 
o přijetí/nepřijetí do 3 pracov-
ních dnů po ukončení zkoušky. 
Úspěšní uchazeči musí poté do 5 
pracovních dnů zaslat  zápisový 

lístek řediteli školy, na kterou 
byli přijati. Pokud byli přijati 
na více škol, mohou si vybrat, 
které škole zápisový lístek ode-
vzdají. Pokud nebude lístek do 
uvedené doby doručen, může 
ředitel školy místo obsadit jiným 
uchazečem. 

Jaké jsou možnosti rodičů 
a žáků v případě neúspě-
chu uchazeče v přijímacím 
řízení?

Uchazeč nebo zákonný zá-
stupce nezletilého uchazeče má 
možnost podat odvolání proti 
rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání 
se podává řediteli střední školy, 
a to nově do tří pracovních dnů 
od doručení rozhodnutí. Ředitel 
školy poté odvolání spolu s kri-
terii přijímacího řízení a dalšími 
náležitostmi postoupí na kraj-
ský úřad, který o odvolání dále 
rozhodne. U soukromých a cír-
kevních škol je odvolání plně 
v kompetenci ředitele školy.

Díky možnosti tří přihlášek 
je virtuálně třikrát tolik ucha-
zečů,  část obsazených míst se 
tedy uvolní, protože v případě 
úspěchu v přijímacím řízení na 
více školách si uchazeč zvolí jen 
jednu z nich. V případě neúspě-
chu v prvním kole přijímacího 
řízení má ovšem uchazeč ještě 
šanci uspět v dalších kolech, ve 
kterých již není počet přihlášek 
omezen. Informace o dalších 
kolech přijímacího řízení jsou 
vyvěšeny na krajských webo-
vých stránkách – http://www.
kr-karlovarsky.cz/kraj_cz; pří-

padně na stránkách jednotlivých 
středních škol. 

V současné době nabídka 
středních škol v některých obo-
rech výrazně převyšuje poptáv-
ku, uchazeči tedy mají velkou 
šanci uspět. 

Jaké kompetence má krajský 
úřad v rámci přijímacího 
řízení?

Kromě již popsané role v od-
volacím řízení ještě krajský úřad 
vydává zápisové lístky těm ucha-
zečům, kteří již nejsou žáky zá-
kladních škol. 

Senátoři a poslanci probírali zdravotnictví v kraji
Na společném jednání, jehož tématem byla Strategie rozvoje 
zdravotnictví Karlovarského kraje, se s vedením kraje setkali regio-
nální poslanci a senátoři a představitelé Karlových Varů, Sokolova 
a Chebu. Cílem schůzky bylo informovat všechny zúčastněné 
o problémech, s nimiž se potýká krajské zdravotnictví, a diskutovat 
o připravovaném dokumentu. 

KKN je připravena na nový systém financování Kraj dostane téměř 40 milionů 
na sociální služby

Tak jako každý rok mají v tomto období žáci posledních 
ročníků základních škol před sebou velkou životní zkoušku – 
přijímací řízení na střední školu.

Ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje Roman Rokůsek

Vážený pane hejtmane,
gratuluji k svátku a mám dotaz: Co mám udělat pro to, abych do-
stal KÚ proplacené roční příspěvky na basketbal, které musím platit, 
abych mohl v klubu hrát? Provozováním tohoto sportu dbám o své 
zdraví, a tudíž nezatěžuji téměř vůbec zdravotní systém. Doslechl 
jsem se, že vracíte jakési regulační poplatky, a tak nevidím rozdíl 
mezi poplatkem u lékaře a poplatkem za sport, neboť naopak ten 
mi pomáhá, abych se k tomu lékaři dostával co nejméně. Děkuji 
mnohokrát.                                                                   JAROSLAV NICKA, SOKOLOV 

Vážený pane Nicko, děkuji Vám za blahopřání. Úhrada regulačních 
poplatků se podle zákona týká pouze zdravotnických zařízení. 
Protože Karlovarský kraj spravuje nemocnice v Chebu, Sokolově, 
Karlových Varech, karlovarskou ústavní lékárnu a Léčebnu dlouho-
době nemocných v Nejdku, může občanům hradit poplatky formou 
daru jen v těchto zařízeních. Jak vidíte, výdaje na sportovní činnost 
do této kategorie nespadají. Podporu sportu ale rozhodně nijak 
nezanedbáváme. Na sport a tělovýchovu jsme ze svého rozpočtu 
letos vyčlenili 10,5 milionu korun. Váš klub tedy může zažádat o do-
taci. Podmínky k jejímu získání najdete na našem webu /kraj_cz/
Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/volnocas.htm. Funkcio-
nářům klubu pak můžete navrhnout, ať Vám poplatek kompenzují. 

Dobrý den,
chci se zeptat, jestli už nějak uvažujete o zrušení regulačních poplat-
ků v dětské lázeňské léčebně Kynžvart? Děkuji.                BROŽKOVÁ 

Vážená paní Brožková,
V současné době se o zrušení poplatků v dětské lázeňské léčebně 
Kynžvart jedná na úrovní Asociace krajů České republiky. Spo-
lečně s mými kolegy z ostatních regionů hledáme způsob, jakým 
tyto poplatky hradit.

Položit otázku hejtmanovi můžete kdykoliv 
na internetové stránce: 

http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/nav_kraj_sprava/
samosprava/hejtman/otazky.htm

 Hejtman odpovídá

Mezi jednajícími byli i člen projektového týmu ke zdravotnické koncepci kraje 
Vilibald Knob a radní pro zdravotnictví Berenika Podzemská.               Foto archiv
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              HYPOTÉKY
Služby Hypotečního makléře:

Zprostředkování hypoték všech bank a nezávislé porovnání jejich podmínek• 
Kompletní vyřízení hypotéky od sepsání žádosti až po dočerpání úvěru • 

– služba BEZ POPLATKU
Garance nejvýhodnější úrokové sazby na trhu• 
Hypotéky na výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti BEZ DOKLÁDÁNÍ FAKTUR• 
Hypotéky až do 100% hodnoty zastavované nemovitosti při koupi nemovitosti• 

Přeúvěrování stávající hypotéky za výhodnějších podmínek (nižší splátky úvěru• )

Jsme specialisté v oboru hypoték. 
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-90324/1

inzerce v novinách Krajské listy
                                        tel./fax: 353 549 133 777 193 779
                                                         e-mail: vary@consultants.cz
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Obyvatelé Domova pro seniory 
v Hranicích a Domova pro osoby 
se zdravotním postižením PRA-
MEN Mnichov patří odnynějška 
k těm, kteří mohou sledovat své 
oblíbené pořady v televizorech 
věnovaných hejtmanem Josefem 
Novotným.

„Kraj využil nabídky k odběru 
27 zánovních televizí, které jsme 
rozdělili mezi 12 domovů a soci-
álních zařízení. Věřím, že lidem 
udělají radost a budou jim dobře 
sloužit,“ uvedl hejtman. 

V Hranicích mají lidé z domova 
k dispozici i pět počítačů s připo-
jením na internet, na jejichž po-
řízení rovněž přispěl Karlovarský 
kraj. „Zpočátku jsme si mysleli, 
že naši klienti nebudou počítače 
příliš využívat, ale zájem je obrov-
ský,“ konstatoval ředitel domova 
Libor Syrovátka. Od podzimu ma-
jí v Hranicích satelit ke zlepšení 
příjmu televizního signálu. Teď jej 
tedy využijí i ti, do jejichž pokojů 
televize poputují.

V mnichovském domově předal 
Josef Novotný televizory a set top 
boxy ředitelce Monice Šumové, se 
kterou také diskutoval o nedosta-
tečném financování poskytovatelů 
sociálních služeb státem. Domov 
v Mnichově získal pro letošní rok 
pouze okolo 40 procent z požado-
vané dotace od ministerstva práce 
a sociálních věcí, a ocitl se tak 
v nelehké situaci stejně jako řada 
dalších podobných zařízení.

KÚ

CHYŠE – STAROSTA MIROSLAV DORŇÁK: 
Zaměstnávání evidovaných uchazečů se nám velice osvědčilo. Za 

poslední čtyři roky zaměstnáváme průměrně okolo 17 lidí, což je vět-
šina u nás evidovaných nezaměstnaných. Uchazečům přidáváme na 
odměnách dle odvedené práce, a pokud je třeba, proškolíme je k prá-
ci s nástroji a stroji na úpravu zeleně. Díky tomu se nám daří udržovat 
město i osady v čistotě a bez problémů se starat o údržbu zeleně.

OLOVÍ – STAROSTA MIROSLAV FILANDR: 
Obecně mohu říci, že je to pro nás přínos. V loňském roce jsme 

měli takto zaměstnáno pět lidí, které jsme si sami vybrali, a tento 
rok hodnotím jako pozitivní. Letos máme lidí 12, z toho polovina 
je přímo z Oloví a polovina dojíždí. 

PLESNÁ – STAROSTA MILOSLAV POSPÍŠIL:
Zaměstnávání evidovaných uchazečů se nám osvědčilo velice dob-

ře. Pracovní morálka některých uchazečů sice není úplně ideální – 
u některých dlouhodobě nezaměstnaných je znát, že odvykli pracov-
nímu režimu, ale celkově jsem s jejich prací spokojen. Nedovedu si 
představit, jak bychom situaci řešili po finanční stránce, kdybychom  
museli na úklid města zaměstnat pracovníky na plný úvazek. 

JÁCHYMOV – MÍSTOSTAROSTA ING. PETR BOHDÁLEK:
V této chvíli uchazeče nevyužíváme - v současné době probíhají 

přípravy a organizace celé záležitosti tak, abychom evidované 
uchazeče mohli co nejdříve využít.

SOKOLOV – VEDOUCÍ PERSONÁLNÍHO ODD. HANA REINIŠOVÁ
Město Sokolov založilo jako jediný společník, společnost SOTES, 

s. r. o., Sokolov, která má mimo jiné na starosti úklid města, tj. údrž-
bu veřejného prostranství, úklid a údržbu komunikací, péče o zeleň 
apod. Společnost SOTES, s. r. o., tato pracovní místa vytváří a dle 
našich informací s ÚP spolupracuje. Jedná se o práce termínované, 
zejména v letních měsících. KÚ

Vyplynulo to z jednání zástup-
ců vedení kraje s řediteli úřadů 
práce, které proběhlo v druhém 
březnovém týdnu. „Chceme 
apelovat na obce, ale i krajské 
příspěvkové organizace, aby vy-
užívaly v mnohem větší míře 
evidované nezaměstnané k ve-
řejně prospěšným pracím ať už 
na údržbě zeleně, úklidu obec-
ních prostranství nebo jiných 
činnostech,“ řekl hejtman Josef 
Novotný. 

Za dobrý nástroj k řešení na-
růstající nezaměstnanosti ozna-
čil veřejně prospěšné práce také 
ředitel Úřadu práce Sokolov Mi-
lan Niebauer: „Úřad uhradí ob-
cím veškeré náklady spojené se 
zaměstnáním evidovaného ucha-
zeče o práci, v případě veřejně 
prospěšných prací se jedná o ná-
klady na zdravotní a sociální po-
jištění a na mzdu.“ Pokud si obec 
vybere evidované nezaměstnané 
k veřejně prospěšným pracím, je 
k tomu zapotřebí nejprve uza-
vřít s příslušným úřadem prá-
ce smlouvu a poté každý měsíc 
vykazovat vynaložené mzdové 
náklady na umístěné uchazeče 
o zaměstnání. Na základě těchto 
údajů je pak úřadem práce zpět-
ně zaměstnavateli poskytnuta 
úhrada za tyto náklady.

Nezaměstnaný přitom nemusí 
mít trvalé bydliště v obci, která 
si jej vybrala. Veřejně prospěšné 
práce jsou především práce ne-
kvalifikované, spočívající v údrž-

bě veřejných prostranství, úklidu 
a údržbě veřejných budov a ko-
munikací nebo jiných obdobných 
činnostech ve prospěch obcí ne-
bo státních nebo jiných obecně 
prospěšných institucí. Hejtman 
poukázal i na možnost, že by ško-
ly mohly využít uchazeče o práci 
s potřebným vzděláním k mimo-
školní činnosti s dětmi a mládeží 
nebo ke spolupráci při individuál-
ní péči o problémové děti. 

Ředitelé úřadů práce také in-
formovali o podpoře  vzniku spo-
lečensky účelných míst. Podle 
nich dosud většina firem, které 
zažádaly o dotace na zaměstnání 
evidovaného uchazeče o práci, 
zatím peníze dostala. „Na tato 

místa, pro která si firmy neza-
městnané vyberou, přispívají 
úřady práce půl roku až 8 tisíc 
korun do mzdy,“ uvedl ředitel 
ÚP Cheb Jaroslav Bíba s tím, že 
musí jít o dlouhodobě nezaměst-
naného člověka spíše vyššího vě-
ku, jehož uplatnění na trhu práce 
je obtížnější. 

Z pohledu kraje  by mělo aktivní 
politiku zaměstnanosti významně 
podporovat rovněž ministerstvo 
práce a sociálních věcí. To připra-
vuje v současnosti program pro 
firmy, které nemohou v důsledku 
ekonomické krize zajistit dosta-
tek práce pro své zaměstnance 
na celý pracovní týden. Podstata 
programu spočívá v tom, že by 

lidé čtyři dny v týdnu pracovali 
za obvyklou mzdu, pátý den by 
absolvovali odborné školení a za 
účast na něm by dostali zaplace-
no jako za běžný pracovní den.

V Karlovarském kraji v posled-
ním měsíci opět přibylo lidí bez 
práce a v únoru míra nezaměst-
nanosti stoupla na 9,4 procenta. 
Úřady práce v kraji evidovaly kon-
cem února přes 16 tisíc uchazečů 
o práci. Za současným růstem 
nezaměstnanosti stojí především 
světová hospodářská krize. Žád-
ná z firem v kraji ale zatím nepro-
pouštěla hromadně. Karlovarský 
kraj má dlouhodobě třetí nejvyšší 
nezaměstnanost mezi regiony. 

KÚ

V důsledku celosvětové hos-
podářské krize a nastávající 
hospodářské recese dochází ke 
změnám na trhu práce. Větši-
na podniků přichází o zakázky, 
které zajišťují stěžejní předmět 
činnosti jednotlivých firem, a to 
vše v prostředí vzájemné syner-
gie. Dochází k omezení výroby 
ve všech hlavních průmyslových 
odvětvích (automobilový, sklář-
ský, textilní, strojírenský a elek-
trotechnický). Ve velké míře 
firmy omezují výrobu ve svých 
provozech a jejich zaměstnan-
ci zůstávají doma za poměrnou 
část mzdy. Tato situace je pro 
obě strany velmi nevýhodná. 
Je proto důležité motivovat za-
městnavatele k podpoře dalšího 
vzdělávání svých zaměstnanců 
a samotné zaměstnance k aktiv-
nímu přístupu k celoživotnímu 
učení, ke zvyšování své odbor-
nosti, dovedností a kompetencí 
nezbytných pro flexibilitu uvnitř 
firmy i na trhu práce – jedná se o 

„obecné vzdělávání“. 
Projekt Vzdělávejte se! rea-

guje na tento stav a poskytne 
zaměstnavatelům a jejich za-
městnancům možnost rozšířit si 
své dovednosti a zkušenosti pro-
střednictvím vzdělávacích kurzů 

a částečnou úhradu mzdových 
nákladů. Projekt je reakcí na ak-
tuální situaci ve společnosti, na 
změny na trhu práce a poskytuje 
nový moderní nástroj, kterým 
je komplexní systém vzdělávání 
a poradenství.

Projekt Vzdělávejte se! je určen 
pro zaměstnavatele, kteří v dů-
sledku hospodářské recese mu-
seli nebo budou muset omezit 
výrobu ve svých provozech, tzn. 
zaměstnavatele, kteří a) z důvodu 
celosvětové finanční krize a hos-
podářské recese museli přistou-
pit k omezení výroby ve svých 
provozech a jejichž zaměstnan-
cům náleží snížená náhrada mzdy 
podle § 209 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, a to buď na 
základě dohody zaměstnavatele 
s odborovou organizací, nebo na 
základě rozhodnutí úřadu práce, 
nebo b) kterým počet jejich vý-
robních zakázek začíná vlivem 
celosvětové finanční krize klesat, 
nechtějí však ještě aplikovat usta-
novení § 209 ZP (tuto skutečnost 
doloží např. snížením počtu zaká-
zek, snížením počtu zaměstnanců, 
organizačními změnami, pokle-
sem tržeb) a zároveň c) chtějí 
využít dobu, kdy nemohou svým 
zaměstnancům přidělovat z těch-
to důvodů práci v rozsahu týden-
ní pracovní doby, pro vzdělávání 
svých zaměstnanců a zvyšování 
jejich odbornosti, znalostí, do-
vedností a kompetencí k výkonu 
jejich pracovních činností (dále 
jen „odborný rozvoj“, jako aktivi-
ta projektu Vzdělávejte se!).

V rámci projektu mohou za-
městnavatelé získat finanční pro-
středky na realizaci vzdělávacích 
kurzů (včetně doprovodných 
opatření) pro své zaměstnance, 
kterým nemohou z uvedených 
důvodů přidělovat práci, a záro-
veň finanční prostředky na úhra-
du mzdových nákladů nebo ná-
hrad mezd těchto zaměstnanců.

Projekt není určen pro „podnik 
v obtížích“ (viz příloha Žádosti 
o příspěvek na úhradu nákladů 
účasti zaměstnanců v projektu 
Vzdělávejte se!).

Základní informace o pro-
jektu:

https://portal.mpsv.cz/sz/po-• 
litikazamest/esf/projekty
Formulář žádosti o příspěvek je • 
umístěn na internetové adrese : 
http://portal.mpsv.cz/sz/za-
mest/kestazeni
Definice a příklady Obecného • 
vzdělávání, znevýhodněných 
osob a velikosti podniku viz 
Příručka D7 – Veřejná podpora 
a de minimis, s.22-25 (http://
www.esfcr.cz/07-13/oplzz/de-
satero-op-lzz).
O poskytnutí příspěvku žádá 

zaměstnavatel nebo fyzická oso-
ba. Žádosti mohou být podávány 
již od 23. 3. 2009 na místně pří-
slušném úřadu práce. Místně pří-
slušným úřadem práce je úřad 
práce, v jehož správním obvodu 
se nachází provozovna žadatele, 
tj. místo výkonu práce zaměst-
nanců, kteří se mají účastnit od-
borného rozvoje. O poskytnutí 

příspěvku rozhoduje místně pří-
slušný úřad práce. Příspěvek lze 
poskytnout na úhradu skutečně 
vyplacených mzdových nákladů 
včetně částky pojistného na so-
ciální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti 
a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, které zaměstnavatel za 
sebe odvedl z vyměřovacího zá-
kladu zaměstnance, a to za kaž-
dou hodinu účasti zaměstnance 
na odborném rozvoji, maximálně 
však ve výši trojnásobku mini-
mální mzdy, tj. 24 000 Kč měsíč-
ně. Příspěvek lze dále poskyt-
nout na úhradu jízdních výdajů, 
stravného a výdajů na ubytování. 

Příspěvek lze poskytnout na 
úhradu nákladů zaměstnavatele 
vynaložených na zajištění odbor-
ného rozvoje jeho zaměstnanců 
na území České republiky. Od-
borný rozvoj zaměstnanců za-
bezpečuje zařízení, které doloží 
oprávnění k poskytování vzdělá-
vacích služeb (např. živnosten-
ský list, výpis z obchodního rejs-
tříku nebo zřizovací listiny) nebo 
doklad o akreditaci MŠMT ČR, 
MZ ČR, popřípadě jiného orgánu. 
Odborný rozvoj zaměstnanců 
formou projektu Vzdělávejte se! 
může zabezpečit také zaměstna-
vatel svými zaměstnanci nebo 
jinou fyzickou osobou. V tomto 
případě doloží odbornou způso-
bilost fyzické osoby zabezpečují-
cí vzdělávání (např. výuční list či 
doložení potřebné praxe).

VERONIKA ROHOŠKOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ 

ÚŘADU PRÁCE V KARLOVÝCH VARECH

Hejtman daroval televize 
seniorům a postiženým

Kraj: Obce, dejte práci nezaměstnaným Anketa

Jak se vám osvědčilo zaměstnávání 
evidovaných uchazečů o práci ve 

veřejně prospěšných pracích?

Karlovarský úřad práce představuje vzdělávací projekt

Obce dosud využívají nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce relativně zřídka (ilustrační foto).         Foto archiv

Hejtman rozdává televize.  Foto archiv
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Podělte se s námi o Vaše zážitky z dovolené a vyhrajte tu letošní!
Nejlepší fotka vyhrává  každý den. Soutěž probíhá od 1/4/2009 
do 31/5/2009. 
Pravidla soutěže a další informace na www.nasekarlovarsko.cz
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Politické zviditel-
ňování se přes po-
skytovanou státní 
sociální výpomoc 
zaměstnancům kra-

chujících porcelánek je přinejmen-
ším záležitostí politicky nechutnou 
a neetickou.

V podání placené inzerce před-
sedy regionálního sdružení ODS 
Josefa Pavla je to o to absurdnější, 
že existenční problémy porcelá-
nek nejsou záležitostí posledních 
měsíců, ale naopak posledních 
let – to tedy především za vlády 
ODS v Karlovarském kraji. Co 
tehdy pro porcelánky, které se mi-
nimálně již poslední dva roky řítily 
do záhuby, udělal bývalý hejtman 
Josef Pavel, ministr Nečas a vláda 
vedená ODS? Je si třeba po pravdě 
odpovědět, že vůbec nic. Panu mi-
nistru Nečasovi není třeba place-
nou inzercí děkovat a s jeho opě-
vovaným chlapstvím při vyplácení 
sociální výpomoci už to doopravdy 
nemá nic společného. 

Naopak vláda, včetně ministra 
Nečase, si problémy v lehkém 
průmyslu dlouho nepřipouštěla 
a v podstatě vládla mimo sku-
tečnou realitu. Osobně jsem na 
plénu Senátu nejednou kritizoval 
opatření současné vlády, která 
ještě více finančně zatěžovala vý-
robce z oblasti lehkého průmys-
lu včetně porcelánek a i tak jim 
pomohla k hospodářskému dnu. 

V případě Karlovarského por-
celánu, a. s., ke všemu ještě pro-
kázala trestuhodnou neschop-
nost zastupovat majetková práva 
státu v této společnosti. Je třeba 
jen doufat, že obdobně nedo-
padne i státem vlastněná společ-
nost Thermal-F, a. s., provozující 
lázeňský hotel Thermal, jehož 
ředitelem je nyní Josef Pavel. 

Ten místo toho, aby se mu 
plně věnoval, objíždí s minist-
rem a dalšími placenými politi-
ky z ODS krachující porcelánky 
a nechává se coby spasitel s nimi 
oslavně fotografovat. 

Ještě mu asi nedošlo, že hejtma-
nem Karlovarského kraje je již pět 
měsíců někdo jiný, a že právě na 
jeho bedrech visí starost o zajiš-
tění pomoci zaměstnancům por-
celánek, kteří se dostali do složité 
životní situace. Exhejtman Josef 
Pavel svou šanci pomoci porcelán-
kám a jejich zaměstnancům při-
tom již měl, ale v té době měl jiné 
zájmy, a tak zklamal na plné čáře. 

Jím často opakované heslo, že 
vše vyřeší trh, jaksi lidem v por-
celánkách a jiných krachujících 
firmách nepomohlo. 

Je dobře, že zaměstnancům 
porcelánek bylo, sice pozdě, ale-
spoň v omezené míře pomoženo, 
ale za to neděkujme ministru Ne-
časovi a už vůbec ne Občanské 
demokratické straně. To jenom 
ministr Nečas koná svou povin-
nost danou ministerským slibem, 
solidárně pomoci z našich peněz 
tam, kde je to nejvíc zapotřebí.   

JAN HORNÍK, SENÁTOR PČR, KRAJSKÝ 

ZASTUPITEL ZVOLENÝ ZA ALTERNATIVU

Proč studovat obor Zdra-
votnický asistent na Střední 
zdravotnické a vyšší odborné 
škole v Chebu a v Karlových 
Varech?

Důvodů je více. Předně se ce-
lý svět potýká s hospodářskou 
krizí a ve většině oborů se za-
městnanci propouštějí. Ne tak ve 
zdravotnictví. Navíc nové vedení 
Karlovarského kraje zdravotnic-
tví jako svou předvolební prioritu 
podporuje. Prvním důvodem je 
tedy jistota zaměstnání. Dále – 
není přeci špatné mít v rodině 
zdravotníka. Studenti si osvojí 
mnoho dovedností, získají návy-
ky  a vědomosti, jež uplatní např. 
i v péči o své blízké. Také víme, 
jak složitý je dnešní svět, kolik 
nástrah a nebezpečí na mladé 
číhá. U nás se naučí zvládat ná-
ročné životní situace, pochopí, 
jak důležitý je zdravý životní styl 
a jak si ho vytvářet. Nejsme ob-
rovská škola, takže problémy br-
zy odhalíme a úspěšně řešíme.

Je tento obor ukončen matu-
ritou?

Samozřejmě.
Mají absolventi vaší školy 
dost pracovních příležitostí?

Ano. Naši absolventi se málo-
kdy stávají klienty úřadů práce, 
neboť zdravotnických pracovní-
ků je nedostatek, zvláště v Kar-
lovarském kraji. Podmínky ve 
zdravotnictví se zde také mají 
zlepšit. Pokud náš absolvent 
nechce dále studovat, práci 
v oboru, pokud chce, zde jistě 
najde.

Dnes musí mít sestra vyso-
koškolské studium?

Studijní obor sestra již na 
středních školách neexistuje, 
nahradil ho obor zdravotnický 
asistent. Absolventi pracují pod 
dozorem registrovaných všeo-
becných sester. Ty vystudovaly 
po maturitě vyšší odbornou, pří-
padně vysokou školu. Náš absol-
vent pochopitelně může studovat 
též a získat pak  samostatnost při 
výkonu povolání. Má tak větší 
šanci dosáhnout vedoucího po-
stavení.

Mohou vaši absolventi  po 
ukončení školy pracovat 
v zahraničí?

Ano, řada našich bývalých 
žáků našla zaměstnání ve zdra-
votnictví nebo v sociálních 

službách v mnoha evropských 
státech. Důležitá je pro ně sa-
mozřejmě znalost cizího jazyka. 
V rámci projektů, do nichž se 
škola zapojuje, vyjíždějí žáci na 
praxi i do německých zdravot-
nických či sociálních zařízení. 
Zkušenosti tedy získají již v prů-
běhu studia.

Co nabízíte studujícím na 
vaší škole?

kvalitní výuku všeobecných • 
i odborných předmětů
praktickou výuku ve zdravot-• 
nických a sociálních zařízeních 
(nesedíme jenom ve škole)
studium v moderně vyba-• 
vených učebnách a školní 
knihovně
práci v redakční radě školního • 
časopisu
využití počítačové a interneto-• 
vé sítě
účast na lyžařském a sportov-• 
ním kurzu s možností zapůjče-
ní sportovního vybavení
účast v zájmových kroužcích • 
a reprezentaci školy v různých 
soutěžích a olympiádách
bezplatné využití učeben ve • 
škole i mimo vyučování (po-
silovny, tělocvičny, relaxační 
místnosti aj.)
účast na projektech pořáda-• 
ných školou
rodiče mohou sledovat studij-• 
ní výsledky a docházku žáků 
na internetu

a další se dozví ev. zájemci při • 
návštěvě naší školy, kterou lze 
kdykoliv telefonicky domluvit

Jaké další studijní obory 
nabízíte?

V Chebu mohou zájemci studo-
vat sociální péči-pečovatelskou 
činnost, masér sportovní a re-
kondiční; to jsou klasické středo-
školské obory, jejichž studium je 
zakončeno maturitní zkouškou. 
Dále nabízíme těm, kteří již ma-
turitu mají, vyšší odborné vzdě-
lávání v oboru Sociální práce. 
V Karlových Varech mohou kro-
mě zdravotnického, laboratorní-
ho  a nutričního asistenta studo-
vat obor masér sportovní a re-
kondiční, asistent zubního tech-
nika. To jsou obory s maturitou. 
Dále nabízíme studium na VOŠ 
(vyšší odborné škole) v oboru 
diplomovaná sestra, diplomova-
ný zubní technik, diplomovaný 
zdravotní laborant, diplomovaný 
farmaceutický asistent a diplo-
movaný nutriční terapeut.

Je možné se ke studiu na 
vaší škole ještě přihlásit?

Ano, ředitelé škol vypíší dru-
hé kolo přijímacího řízení. Infor-
mace získáte včas na webových 
stránkách školy.

MGR. ZDENĚK HRKAL, 

ŘEDITEL SZŠ A VOŠ CHEB 

A PHDR. EVA PRŮCHOVÁ, ŘEDITELKA SZŠ 

A VOŠ ZDRAVOTNICKÉ KARLOVY VARY

Vážení čtenáři, v příspěvku pro 
Krajské listy bych chtěl znovu při-
pomenout práci dobrovolných hasi-
čů a na zkušenosti z loňského roku 
demonstrovat nezbytnost podporo-

vat ty složky záchranného systému, které nároč-
nou práci dělají dobrovolně, ve svém volném čase, 
přesto vysoce profesionálně. Kromě hasičů to 
jsou jistě i členové Horské služby.

Koalice pro Karlovarský kraj v loňském roce 
nabídla Radě velitelů Karlovarského kraje podpo-
ru Krajské lize soutěží v požárním sportu Karlo-
varského kraje. Kandidáti této volební strany pro 
volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje absol-
vovali v roce 2008 všech sedm soutěží v dětské ka-
tegorii a 12 soutěží v kategorii dospělých. Výrazně 
se také podíleli na příjemném a přitom užitečném 
oceňování vítězných kolektivů v každé soutěži, kte-
ré jsou vesměs organizovány jednotlivými sbory 
jako soutěže O pohár starosty. Vítězným kolekti-
vům a pořadateli soutěže byly předávány, mimo 
jiného, pracovní stejnokroje PS 2. Po závěrečné 
soutěži v Nejdku pak bylo klasifikovaným kolek-
tivům (účast v nadpolovičním počtu celkově orga-
nizovaných soutěží) předáno 8 ks stejnokrojů pro 
družstvo jak v kategorii žen, tak i mužů.

S ohledem na to, že byla tato nabídka hasiči 
dobře přijata, připravila Koalice pro Karlovarský 
kraj podporu dobrovolným hasičům i pro letošní 
rok, a pokud bude ze strany Rady velitelů zájem, 
chtějí členové KKK podporovat dobrovolné hasi-
če po celé volební období, tj. do roku 2012. Bez 
zajímavosti není určitě to, že osobní záštitu nad 
letošním ročníkem Krajské ligy soutěží v požár-
ním sportu Karlovarského kraje hodlá převzít 
hejtman Karlovarského kraje.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem dobro-
volným složkám záchranného systému za jejich 
obětavou práci.

JOSEF HORA (KOALICE PRO KARLOVARSKÝ KRAJ), RADNÍ

Proč studovat ve zdravotnictví
Zákon č. 96/2004 Sb. přinesl výraznou změnu ve vzdělávání nelé-
kařských zdravotnických povolání. Střední zdravotnické školy nyní 
nabízí ke studiu obor Zdravotnický asistent.

Nové vedení 
kraje se postupně 
seznámilo s rozsa-
hem svých agend, 
připravenými pro-

jekty a strategickými dokumenty 
a nyní je na čase naplno pokra-
čovat ve vytváření podmínek pro 
další rozvoj Karlovarského kraje.

Jednou z oblastí, které budou 
v blízké budoucnosti předmětem 
velkého zájmu a stanou se stěžejní 
pro rozvoj městských aglomerací, 
je oblast čištění odpadních vod. 
Budování kanalizací a nových čis-
tíren odpadních vod způsobem 
a v rozsahu, který naplní závazky 
ČR vůči EU, bude mít bezprostřed-
ní dopad na obyvatele kraje a po-
chopitelně i na rozvoj jednotlivých 
sídel. Již dnes platí velmi přísná 
pravidla pro vypouštění, likvidaci 
a čištění odpadních vod a neplnění 
legislativou daných limitů povede 
k penalizaci občanů i firem a ve 
svém důsledku i ke zpomalení 
výstavby rozvojových ploch.

Je povinností veřejného sektoru, 
tedy obcí, krajů a státu, aby se po-

kusil v maximální míře zabezpečit 
potřeby svých občanů, a proto dá-
váme podnět k zahájení diskuse 
o vytvoření krajského programu 
na finanční podporu projektům ve 
výše uvedené oblasti. 

Konkrétně by se mělo jednat 
o programovou finanční podpo-
ru kraje těm projektům, které 
získají příslib financování pro-
střednictvím Operačního progra-
mu životního prostředí. V tomto 
případě máme na mysli výhrad-
ně projekty, které řeší čištění od-
padních vod v aglomeracích nad 
2000 tzv. ekvivalentních obyvatel 
a mají povinnost splnit stanove-
né limity čištění do roku 2010. 

Vzhledem k tomu, že se jedná 
o projekty finančně velmi náročné 
a podpora ze strany státu a EU je 
díky odečítání tzv. nezpůsobilých 
výdajů neúměrně nízká, stávají 
se případy, že je pro obce realiza-
ce podobných projektů finančně 
neúnosná. Z těchto důvodů se 
domníváme, že by měl pomoci 
kraj, který se jako jediný veřejný 
subjekt na výše zmiňovaných pro-

jektech prozatím nepodílí. Pokud 
tento problém nezačneme ihned 
řešit a na rok 2010 nepřipraví-
me program pro podporu těch-
to projektů, nastane situace, kdy 
některá města nebudou schopna 
své projekty realizovat. Tím dojde 
ke zpomalení jejich rozvoje, velké 
množství lidí, zejména v okrajo-
vých částech měst, bude muset 
vynaložit značné finanční pro-
středky na odstranění dožilých 
septiků a žump a budou muset 
dokladovat vyvážení kalů a je-
jich likvidaci, případně si pořídit 
vlastní domácí čistírny. Nevyužití 
dotací z EU, které se v budouc-
nu už nebudou opakovat, povede 
k nutnosti investovat do zastaralé 
infrastruktury z vlastních pro-
středků nebo spíše pomocí úvěrů 
a to povede k rychlému nárůstu 
ceny vodného a stočného.

Pojďme tuto situaci řešit včas 
a ve vzájemné spolupráci, ale 
hlavně s cílem využít všech zdro-
jů pro zajištění rozvoje našich 
sídel a tím i celého kraje.

RADOMIL GOLD (ODS), ZASTUPITEL

Naše daně nejsou peníze krajského vedení ODS

Díky záchranářům
V rámci kraje nám 

funguje základní do-
pravní obslužnost na 
relativně dobré úrovni. 
Zdaleka není ideální, 

ale to není žádná doprava, ale je vidět 
snaha kraje, kterou vždy bylo řešit 
potřeby jeho obyvatel v této oblas-
ti. O operativnosti svědčí pravidelné 
přizpůsobování se linek požadavkům 
občanů.  Na druhé straně je pravdou, 
že na řadu změn, které by lidem 
ulehčily život, v této chvíli nemá-
me finanční prostředky. Oprávněný 
požadavek je i jednoho či dvou lidí 
na zajištění dovozu do zaměstnání 
a odvozu z něj v přijatelném čase. Ale 
takovou kvalitu dopravy v dohledné 
době zajistit nelze.

Přes tyto skutečnosti a omezující 
limity má dopravní systém mnohé re-
zervy. Je to systém málo kapacitních 
autobusů nasazených všude tam, kde 
to počet cestujících v průběhu tur-
nusu dovoluje. Druhou věcí je roz-
počtení fixních nákladů s cílem jejich 
unížení v ZDO, ale to je také řešitelná 
technická věc. Mnoha občanům se to 
možná ani nezdá, ale v letošním roce 
Karlovarský kraj počítá na zajištění 
hromadné dopravy osob vynaložit na 
324 milionů Kč. Nárůst této částky je 
pravidelný každý rok bez ohledu na re-
lativní stagnaci pojížděných kilometrů. 

Koordinátor integrovaného doprav-
ního systému má důležitý úkol. Za-
jistit provázanost dopravních linek 
v kraji, zamezení zdvojení dopravy au-

tobusové a vlakové na té samé trase, 
prověření funkčnosti rozdělení kraje 
na jednotlivá pásma a dokončení celé-
ho procesu integrace v hromadné do-
pravě osob. Přitom pokračuje a bude 
postupně dokončována výstavba ter-
minálů v Chebu, Sokolově a věřím, že 
i Mariánských Lázních. Rozhodnout 
se musí i o integrování městských 
hromadných doprav v Mariánských 
Lázních a v Karlových Varech.

Pro další zajištění dopravní obsluž-
nosti autobusovými dopravci bude 
mít hlavní význam rozhodnutí o tom, 
zda kraj s nimi uzavře na další období 
smlouvy, nebo zda vyhlásí širší výběro-
vé řízení s mezinárodní účastí. Termín 
rozhodnutí se blíží a je potřeba zvážit 
všechny aspekty tohoto rozhodnutí. 

V neposlední řadě jde také o kvalitu 
řidičů, kteří dopravu pro naše občany 
zajišťují. Oni jsou garantem jistoty, že 
jako cestující šťastně dojedeme do cíle. 
Kvalitní řidiče získáme tím, že jejich po-
volání bude řádně ohodnoceno a budou 
mít jistotu perspektivního zaměstnání. 
Z tohoto pohledu půjde v budoucnosti 
skutečně o zajištění jistot dopravců, ale 
především o zajištění požadavků kraje 
při zajištění kvalitní, bezpečné a efektiv-
ní dopravní obslužnosti v našem kraji. 

Jsem velmi rád, že všichni, jak jsem 
měl možnost při jednáních na Karlo-
varském kraji poznat, k řešení této 
problematiky přistupují s velkou od-
povědností a rozvahou.

JOSEF MURČO (KSČM), 

MÍSTOPŘEDSEDA KOMISE DOPRAVY

Dne 7. března 2009 
proběhl v kynšperské 
sportovní hala turnaj ve 
florbale za účasti šes-
ti skvěle připravených 

družstev. Hrálo se ve dvou skupinách 
systémem každý s každým.

Ve skupině A hrály Věznice Kyn-
šperk, Ajax Chodov a Kometa Kyn-
šperk; skupinu B tvořily Kraslice 
Zabijáci lentilek, Old school team 
a Mlékárny Kunín.

Z následujících výsledků vzešlo po-
řadí ve skupinách a finálové zápasy 
o konečné umístění. Konečné pořadí 
turnaje pak bylo následující: 1. místo 

Zabijáci lentilek Kraslice, 2. místo 
Věznice Kynšperk, 3. místo Ajax Cho-
dov, 4. místo Mlékárny Kunín, 5. mís-
to Old school team a konečně na 6. 
místě skončila Kometa Kynšperk.

Herní nasazení všech týmů bylo 
fantastické a chtěl bych za to všem 
poděkovat. Pro všechny bylo při-
praveno celodenní občerstvení a na 
závěr, při vyhodnocení, si každý od-
nesl diplom za umístění a dárkový 
balíček. První tři místa byla odměně-
na poháry. Akci připravila MO ČSSD 
Kynšperk za spoluúčasti TJ Slavoj 
Kynšperk.

Závěrem bych chtěl poděkovat 

všem, kteří pomohli tuto akci připra-
vit, jmenovitě to byli Jiří Hrubý, Fer-
dinand Bernáth, Leona Bernáthová, 

Kateřina Svobodová a Jana Tomsová, 
která nám vše zdokumentovala. 

TOMÁŠ SVOBODA (ČSSD), ZASTUPITEL

Zásadní rozhodnutí ve věci základní dopravní obslužnosti

Florbalový turnaj v Kynšperku

Vítězové turnaje z Kraslic.                                                                             Foto autor
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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

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 

Sokolov 356 05
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Křižíkova 1624
Tel.: 352 621 059
Fax: 352 350 920
e-mail: skoda@autoschoner.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

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

SC-90328/1 
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SC-90279/1 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 
Octavia: 4,9–7,7 l/100 km, 130–180  g/km

S námi bude Vaše podnikání 
výhodnější. Při koupi nového 
vozu Škoda Octavia na splátky 
od ŠkoFINu se totiž výše RPSN 
pohybuje již od 4,55 %. Jednotlivé 
splátky přitom zahrnují povinné 
ručení a havarijní pojištění od 
České pojišťovny s garantovanou 
výší po celou dobu fi nancování. 
Délku splácení si můžete zvolit 
podle svých možností v rozmezí 
od 12 až do 72 měsíců. Navíc 
zdarma získáte ŠkoFIN Asistenta, 
který Vám kdykoli prostřednictvím 
telefonu pomůže při řešení 
případných obtížných situací jak 
v ČR, tak na cestách v zahraničí. 
Nenechte si ujít tuto mimořádně 
výhodnou nabídku a navštivte nás 
co nejdříve. Těšíme se na Vás.

ZDOKONALÍME I VAŠE PODNIKÁNÍ
NYNÍ S MOŽNOSTÍ ODPOČTU DPH NA VŠECHNY OSOBNÍ VOZY

SIMPLY CLEVER

Až do konce feudalismu patřil 
Jenišov jako poddanská vesni-
ce k panství Loket. V rozmezí 
let 1598 až do roku 1850 pří-
slušel k loketskému městské-
mu panství, resp. k loketskému 
kraji. V letech 1850–1873 Jeni-
šov správně náležel do zastupi-
telského okresu Loket. Od roku 
1874 obec získala samostatnost, 
byla připojena k soudnímu a po-
litickému okresu Karlovy Vary 
a sloučena s Tašovicemi. 

Spojení s Tašovicemi bylo 
ukončeno až roku 1954. Místní 
část Nový Jenišov byla roku 1959 
připojena ke Karlovým Varům-
Dvorům. V letech 1960–1975 
byl Jenišov sloučen s obcí Hory. 
V roce 1975 byl Jenišov adminis-
trativně připojen ke Karlovým 
Varům. V roce 1990 se stal samo-
statnou obcí.

Jenišov leží v nadmořské výš-
ce 415 m. Dnešní stav  biotopů, 
tj. ploch, na kterých žijí rostliny 
a živočichové, je výsledkem his-
torických proměn hospodaření 
na širším území obce. Jen za 
krátké období druhé poloviny 20. 
století máme možnost porovnat 
tvářnost zdejší krajiny na letec-
kých fotografiích. Pestrá mozai-
ka polí se proměnila v plochy 
travních porostů a dřevin rostou-
cích mimo les. Les se objevuje 
v podobě rekultivační výsadby 
na důlní výsypce. Stopy důlní 
těžby jsou rozeznatelné jen pod-

le vodních ploch v pozůstatcích 
jam, u nichž nastupuje vegetace. 

Na jenišovské návsi stávala 
před zbudováním kaple jednodu-
chá dřevěná zvonice. Byla posta-
vena někdy po roce 1835. Protože 
cesta do farního kostela v Sedlci 
byla velice daleká, rozhodli se 
místní věřící, že zvonici přestaví 
na kapli, v níž by se mohly konat 
i bohoslužby. Nová kaple byla 
postavena roku 1849. Povinnost 
údržby kaple byla zapsána do 
pozemkových knih. Kaple stá-
vala až do půle 50. let 20. století 
také v Novém (Dolním) Jenišově 
u místního hostince, byla zasvě-
cena Andělům strážným. Při tzv. 
Rutscherer Fest, v den Andělů 
strážných, se v kapli vždy konala 
velká bohoslužba. V kapli, jež 
byla v majetku soukromé osoby, 
byli s oblibou křtěni novorozen-
ci.

V 16. a 17. století vlastnili ně-
kteří loketští měšťané dolové 
výměry na těžbu železné rudy 
v okolí Nového Sedla, Louček 
a Jenišova. Těžaři z Jenišova v 16. 
a 17. století metodou rýžování 
a vymývání těžili tzv. luční že-
lezo neboli hnědel. Kyselé ok-
rovité odpadní vody z rýžovišť 
a plavíren železa kazily louky 
a pole v níže položených Dvo-
rech. Dvorští si na zkázu svých 
luk u vrchnosti často stěžovali 
a domáhali se na jenišovských 
těžařích finančního odškodnění.

Trvalo dlouhá desetiletí, než 
se kraj kolem Jenišova vzpama-
toval z těžkých následků třiceti-
leté války. Úbytek domů v půli 17. 
století lze přičíst právě na konto 
škod třicetileté války.

Svoboda stěhování po zruše-
ní nevolnictví uvolnila pracov-
ní síly, jež přispěly k rozma-
chu průmyslového podnikání, 
v němž od konce 18. století na 
Sokolovsku a Loketsku zaujíma-
la stále důležitější místo těžba 
uhlí. Ta započala kolem roku 
1800 u Louček v těsné blízkos-
ti Jenišova. Jenišov měl až do 

konce první světové války řadu 
hrázděných domů a selských 
usedlostí chebského typu, jejich 
typologie byla v podstatě rozší-
řena po celém bývalém Loket-
sku. Počínaje dvacátými lety 20. 
století však byla tato 120–200 let 
stará stavení barokního založení 
rychlým tempem „modernizo-
vána“, tedy přestavována podle 
módních městských vzorů. 

V rozmezí let 1785–1823 Je-
nišovem koňským dostavníkem 
často projížděl slavný německý 
básník Johann Wolfgang von Go-
ethe při svých cestách z Výma-

ru do Karlových Varů, 
kde se léčil. Za svých 
13 lázeňských pobytů 
podnikl četné výlety, 
z nichž některé jej při-
vedly do těsné blízkosti 
Jenišova. V červnu ro-
ku 1933 pak překvapil 
obyvatele Jenišova prezident T. 
G. Masaryk, který obec navštívil 
během jezdecké vyjížďky z Kar-
lových Varů.

Ne všechno za Masaryka bylo 
tak idylické. Když po 12. prosinci 
1918 byla značná část Karlovar-
ska obsazena ozbrojenými oddíly 
českých a slovenských důstojní-
ků, stáli pragmatičtí a konzerva-
tivní venkované z Jenišova po-
někud stranou této dramatické 
vřavy, jež se uklidnila až po roce 
1920. 

Životní základnu obyvatel Jeni-
šova mezi válkami tvořilo země-
dělství a průmyslová výroba. Na 
obecním katastru byly uhelné 
doly Poldi a Sachsenwerk, dvě 
porcelánky (Klein, Wehinger) 
a cihelna Schramm, v Haselbe-
intu pak pila Moder. Většina oby-
vatel pracovala v porcelánkách 
ve Dvorech, Doubí a Staré Roli. 
Muži byli také zaměstnáni ve 
Wolfově kovozávodě a ve sklárně 
Moser ve Dvorech a v Schram-
mově cihelně v Novém Jenišově. 

Mnichovskou dohodu uvítali 
němečtí obyvatelé Karlovarska 
s radostí jako naplnění svých  
dlouholetých tužeb a jako osvo-
bození od národnostního útlaku 
ze strany československého stá-
tu. Všichni vyšší úředníci včet-
ně obecních (např. starostové 

obcí) museli, pokud 
chtěli zůstat ve funkci, 
vstoupit do řad NSDAP. 
Dne 4. října 1938 pro-
jel Jenišovem ve směru 
z Lokte do Karlových 
Varů říšský vůdce Adolf 
Hitler. Ke konci války 

byl zjara roku 1944 v jenišovské 
škole zřízen nouzový lágr pro ně-
mecké uprchlíky z východu. Ti 
zde pobývali až do konce války 
1945.  Konec války v květnu 1945 
znamenal pro Karlovarsko totál-
ní chaos. Jeho průvodním jevem 
bylo zhroucení politické a správ-
ní struktury, obecná rezignace 
německých obyvatel z prohrané 
války, nejistota z budoucnosti 
a perzekuce Němců ze strany 
některých Čechů (neblaze pro-
sluly tzv. revoluční gardy, jimž se 
pejorativně říkalo také rabovací 
gardy) a vojáků Rudé armády. 
Jenišov ležel na rozhraní mezi 
Sověty a Američany ovládanými 
územími nedaleko demarkační 
linie u Jalového dvora; část jeho 
katastru byla v „území nikoho“. 

Po čtyřiceti letech komunismu 
začal Jenišov psát další kapitolu 
svobodných dějin. Stal se samo-
statnou obcí, jež se může pyšnit 
nejedním důmyslným projektem. 
Na Chodovském potoce pracují 
malé vodní elektrárny; s okolím 
spojuje Jenišov (dnes mimo ji-
né sídlo hypermarketu Globus) 
rychlostní silnice R6; obec se 
670 obyvateli má na pět tisíc 
metrů chodníků a téměř jedno 
světlo pouličního osvětlení na 
obyvatele, čímž se řadí mezi ab-
solutní českou špičku.

RED (S VYUŽITÍM KNIHY STANISLAVA 

BURACHOVIČE OBEC JENIŠOV)

Jenišov: od hospodářského dvora po Globus
Obec Jenišov se zrodila ze středověkého hospodářského dvora, 
z něhož se časem vyvinula nevelká zemědělská návesnice o zhruba 
5–10 usedlostech (před rokem 1500). Jméno obce bylo nejspíše 
odvozeno od hovorové přezdívky prvního osadníka (Johannes, 
Jenes, Jänes, Janes apod.). První dochovaná písemná zmínka 
o Jenišovu se váže k roku 1390. 

Jenišov je od roku 1990 samostatnou obcí.                         Foto Stanislav Wieser
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Firma kraje

Český zahrádkářský svaz byl 
založen před 51 lety jako dobro-
volná zájmová organizace s cílem 
sdružovat a vzdělávat lidi mající 
zájem o pěstování ovoce, zele-
niny a květin. Řadu let byla za-
hrada jediná možnost, jak zajistit 
domácnosti jinak nedostatkovou 
zeleninu a ovoce, zahrádkářské 
osady se zakládaly, kde to šlo, 
a hlavně všude, kde to úřady do-
volily. Proto většina osad vznikla 
na místech jinak nevyužitelných, 
zničených stavební a důlní čin-
ností, na skládkách, mokřadech, 
poddolovaných územích, v blíz-
kosti továren a podobně.

Český zahrádkářský svaz učil 
své členy, co a jak pěstovat, aby 
dosáhli co nejlepších výsledků, 
pořádaly se výstavy, zájezdy. Za-
hrádkáři se starali i o veřejnou 
zeleň, vedli dětské programy 
a často sbírali ovoce pro dětské 
domovy. 

Pak se ale doba změnila, pul-
ty v obchodech zaplnilo zboží, 
pevná pracovní doba pro většinu 
občanů přestala existovat, najed-
nou se vyrojily nové možnosti 
trávení volného času, a zahrady 
se staly doménou seniorů. Dů-
vody pro práci na zahrádkách 
se pro střední věk ztratily, ale 

po několika letech se situace 
opět obrací a dědečky a babičky 
na zahradách začaly nahrazovat 
mladé rodiny. Pěstování vlastní 
zeleniny začalo být zajímavé už 
pro daleko větší kvalitu výpěstků, 
nekonečné lány jahod, brambor 
a cibule vystřídal trávník, květiny 
a ozdobné keře.

Změnil se i samotný zahrád-
kářský svaz – vydává komerční 
a vzdělávací časopisy, pracuje 
na změnách zákonů souvisejí-
cích se zahrádkářskou činnos-
tí, spolupracuje s orgány státní 
správy všech úrovní, hospodaří 
s majetkem svazu a poskytuje 
půjčky jednotlivým organizacím. 
Změnily se i propagační akce 
svazu – výstavy. Kdo navštívil 
výstavu v Litoměřicích před lety 
a teď, určitě souhlasí se změ-
nou kvality jak pořádání výstavy 
samotné, tak s kvalitou a obrov-
ským rozsahem vystavovaných 
výpěstků. 

Na zasedání Republikové ra-
dy ČZS zjišťuji, jakým způsobem 
funguje svaz v jiných částech re-
publiky, a bohužel území bývalé-
ho karlovarského okresu má sice 
nejvíce členů ČZS, více než 4000 
registrovaných zahrad, ale také 
nejmenší počet akcí pořádaných 

jak pro zahrádkáře, tak pro veřej-
nost. A právě veřejnost zapomíná, 
co je to Český zahrádkářský svaz, 
proč existuje a čím se zabývá. 
Základní složkou jsou základní 
organizace-jednotlivé zahrádko-
vé osady, které zaštiťují a do jis-
té míry řídí zahrádkaření svých 
členů. Vyšším orgánem pak jsou 
územní sdružení, která spravují 
území bývalých okresů. Jejich 
součástí jsou i odborné komi-
se, ty připravují pro zahrádkáře 
seznamy doporučované ochrany 
(postřiky), časové harmonogra-
my péče o vše, co na zahradách 
roste, testují a doporučují rezis-
tentní odrůdy ovocných stromů, 
poskytují členům rouby, a hlavně 
informace o nových i prověře-
ných způsobech pěstování. 

Nejvyšším orgánem je Repub-
liková rada ČZS. Ta zastupuje 
řadové členy ČZS na nejvyšších 
úrovních – jedná o změnách zá-
konů, navrhuje úpravy stanov, 
hospodaří s majetkem svazu, vy-
dává časopisy Zahrádkář, Ruko-
věť zahrádkáře a další tiskoviny 
na vysoké odborné úrovni a při-
tom srozumitelné a použitelné 
obyčejnými zahrádkáři.

Nejnovějším orgánem ČZS jsou 
krajské koordinační rady. KKR 

Karlovarského kraje tvoří Jan 
März za Karlovarsko, Jan Valen-
tovič za Chebsko a Miroslav Ko-
pecký za Sokolovsko. Naším úko-
lem je zprostředkovávat kontakt 
základních organizací s krajským 
úřadem a zajišťovat propojení 
všech tří území. V letošním roce 
chceme zorganizovat historicky 
první Krajskou výstavu ovoce, ze-
leniny a květin ČZS v Chodově 
u Karlových Varů. Zde probíhají 
úspěšné výstavy už jedenáct let, 
a letos zde chceme prezentovat 
práci zahrádkářů celého kraje. 
Požádali jsme o spolupráci ředite-
le krajského úřadu Ing. Rokůska, 
který projevil značný zájem, a 19. 
března proběhla v budově úřadu 
informativní schůzka, kde jsme si 
vyjasnili možnosti spolupráce při 
přípravě i konání výstavy. Panem 
ředitelem byla přislíbena záštita 
hejtmana Karlovarského kraje 
i pomoc s propagací. Navíc, což 
je obdivuhodné, sám poskytl ně-
kolik rad z vlastních zkušeností. 
Musím se přiznat, že mám s úřa-
dy vesměs dobré zkušenosti, ale 
s takovou osobní angažovaností 
a upřímným zájmem o naší práci 
jsem se zatím nesetkal. 

JAN MÄRZ, PŘEDSEDA KRAJSKÉ KOORDI-

NAČNÍ RADY KARLOVARSKÉHO KRAJE  

Bertíci předali 
v Karlovarském 
kraji 124 860 korun. 
Finanční prostředky 
z charitativního pro-
jektu podpoří rozvoj 
a vzdělání dětí. Zá-
stupci tří dětských 
domovů z Karlovarského kraje pře-
vzali z rukou hejtmana Karlovar-
ského kraje Josefa Novotného a re-
gionálního ředitele prodejen Albert 
Juraje Klembary finanční dar v cel-
kové výši 124 860 korun. Všechny 
získané finanční prostředky jsou 
určeny na vzdělání dětí, přípravu 
na jejich vysněné povolání a jejich 
další osobnostní rozvoj. Tato částka 
se pro Karlovarský kraj shromáždi-
la v charitativním projektu S Bertí-
kem za dětským úsměvem, který 
každoročně probíhá v síti prode-
jen Albert po celé České republice. 
Projekt pomáhá zvýšit šance dětí 
z dětských domovů na úspěšné 
uplatnění v samostatném životě po 
opuštění dětského domova.

„Rád bych poděkoval za projekt 
Bertíci, který působí již několik let. 
Stále je totiž potřeba vylepšovat si-
tuaci a prostředí dětských domovů. 
Jsem rád, že se v našem regionu 
nacházejí zaměstnavatelé a firmy, 
které podobné akce na podporu 

neziskových orga-
nizací a institucí 
pořádají. Pevně 
věřím, že tomu tak 
bude i v budoucnu,“ 
řekl Josef Novotný, 
hejtman Karlovar-
ského kraje.

„Finanční podpora projektu 
Bertíci je pro nás nesmírně důle-
žitá. Zároveň nastavení projektu 
umožňuje lidem z našeho přímého 
okolí podpořit náš dětský domov. 
V letošním roce peníze využijeme 
na volnočasové aktivity a ozdravné 
pobyty našich dětí, které jsou pro 
jejich rozvoj také podstatné,“ řekla 
Jana Neumannová z Dětského do-
mova v Chebu.

Děti z Karlových Varů se mohou 
těšit na zkvalitnění jejich prostře-
dí, které přispívá k jejich rozvoji. 

„Úspěšná spolupráce probíhá již ně-
kolik let a je pro nás v naší situaci 
důležitá. Postupně z těchto financí 
zkvalitňujeme prostředí našeho dět-
ského domova. V letošním roce se 
tak děti mohou těšit na nové zaříze-
ní pro zahradu, které jim zpříjemní 
jejich volnočasové aktivity. Ty jsou 
pro jejich úspěšnou budoucnost 
také důležité,“ přiblížil Miroslav 
Rákos, ředitel Dětského domova 
v Karlových Varech.                     KÚ

Vážení čtenáři, počínaje tímto 
číslem Krajských listů budete do-
stávat pravidelné informace o li-
dech, kteří se zabývají ochranou 
vašeho života, zdraví, majetku 
a také ochranou životního pro-
středí. Tito lidé pracují ve stát-
ních, krajských a soukromých 
institucích a organizacích, které 
tvoří dnes již populární Integro-
vaný záchranný systém, za jehož 
koordinaci a zodpovídá Hasičský 
záchranný sbor České republiky. 
Svou popularitu si Integrovaný zá-
chranný systém postupně vydobyl 
zejména při řešení mimořádných 
událostí velkého rozsahu.

Činnost Integrovaného zá-
chranného systému by nebyla 
možná bez spolupráce s dalšími 
institucemi, jako je např. Karlo-
varský kraj a krajský úřad, obce 
a jejich obecní úřady. Nepochyb-
ně sem patří i neziskové organiza-
ce apod. Postupně vás budeme in-
formovat o podobě, kterou může 
ohrožení života, zdraví a majetku 
mít, o úloze organizací a institucí 
při předcházení těmto negativním 
jevům a při likvidaci následků, 
když už k nim dojde. Poradíme 

vám, jak se v těchto 
případech chovat, jak 
co nejúčinněji spolu-
pracovat zejména se 
zasahujícími přísluš-
níky a s organizacemi 
státní správy. V tomto 
vydání Krajských no-
vin budeme ve spolu-
práci s asociací Záchranný kruh 
hovořit o jízdě na kole, skate-
boardu či kolečkových bruslích. 
Nejprve ale objasníme, co je to 
vlastně integrovaný záchranný 
systém.  

Co to je Integrovaný záchran-
ný systém? (dále jen „IZS“) Je 
to koordinovaný postup jeho slo-
žek při přípravě na mimořádné 
události a při provádění záchran-
ných a likvidačních prací. Tolik 
litera zákona. Z textu na první 
pohled vyplývá, že Integrovaný 
záchranný systém není organi-
zací ani institucí, která někde 
sídlí. Je to logické propojení již 
existujících organizací a institucí 
(v tomto případě je nazýváme 
složkami Integrovaného zá-
chranného systému), které je ne-
zbytné, jestliže se mají společně 

podílet na pomoci 
občanům v mimo-
řádných situacích 
a na likvidaci jejich 
následků. V pří-
padě základních 
složek Integrova-
ného záchranného 
systému jde o or-

ganizační propojení stanovené 
zákonem. A v případě ostatních 
složek Integrovaného záchran-
ného systému jde o propojení na 
základě právně závazných smluv 
a dohod. 

Které složky patří do IZS?
Složky IZS dělíme na základní 
a ostatní. 

Základními složkami IZS v ce-• 
lé republice jsou Hasičský 
záchranný sbor daného kraje, 
jednotky požární ochrany zařa-
zené do plošného pokrytí kra-
je jednotkami požární ochrany 
(tedy i jednotky sborů dobro-
volných hasičů), Územní zdra-
votnická záchranná služba kra-
je a Policie České republiky. 
Jsou to tedy lidé, kteří jsou při 
nehodách na místě jako prv-

ní, protože mají nepřetržitou 
službu, dostupnou jednotně na 
celém území státu. 
Ostatními složkami IZS jsou • 
vyčleněné síly a prostředky 
ozbrojených sil, ostatní ozbroje-
né bezpečnostní sbory, ostatní 
záchranné sbory, orgány ochra-
ny veřejného zdraví, havarijní, 
pohotovostní, odborné a jiné 
služby, zařízení civilní ochrany, 
neziskové organizace a sdruže-
ní občanů, která lze využít k zá-
chranným a likvidačním pracím. 
Ostatní složky integrovaného 
záchranného systému poskytují 
při záchranných a likvidačních 
pracích plánovanou (předem 
dohodnutou) pomoc na vy-
žádání. Jako příklad můžeme 
uvést například Horskou službu, 
záchranné kynologické brigá-
dy, Vodní záchrannou službu, 
speleologické záchranky, Armá-
du ČR, Povodí Ohře, městské 
policie, firmy, které vlastní těž-
kou techniku, a další instituce. 
Více najdete na www.hzs.kvk.cz, 
www.zachranny-kruh.cz

ZDENĚK KOCO, 

HZS KARLOVARSKÉHO KRAJE 

Na jednání v závěru března 
seznámili zástupci kraje starosty 
s výstupy studie proveditelnos-
ti, která se týká Integrovaného 
systému nakládání s odpady 
v regionu. „Nabídli jsme jim 
možné řešení, jak dále nakládat 
s komunálními odpady, aby se 
obce nedostaly do konfliktu s le-
gislativou,“ uvedl krajský radní 
Jaroslav Bradáč.

Již v roce 2010 by totiž  mělo 
být na skládky ukládáno o 25 
procent biologicky rozložitelné-
ho komunálního odpadu méně. 
V roce 2013 by mělo být uklá-
dáno o 50 procent a v roce 2020 
o 65 procent tohoto typu odpa-
du méně. Proto kraj loni zadal 
zpracování uvedené studie, která 
měla navrhnout, jak plnit úkoly 
Plánu odpadového hospodář-
ství kraje, ale i České republiky. 
Plány odpadového hospodářství, 
koncepční materiály schválené 
vládou a zastupitelstvy kraje, sta-
novují povinnost většího třídění 
odpadů a snížení ukládání neu-
praveného komunálního odpadu 
na skládky.

Studie navrhuje regionální 
řešení, které bude samozřejmě 
investičně velice nákladné. Byla 

představena zredukovaná vari-
anta, která by mohla být spolu-
financována z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Podle 
stávajícího odhadu se předpo-
kládají celkové náklady ve výši 
cca 400 milionů korun. „Staros-
tům jsem přislíbil, že základním 
kritériem posouzení vhodnosti 
systému bude ekonomická přija-
telnost pro občany našeho kraje,“ 
dodal radní s tím, že na záměru 
vytvořit nový regionální systém 
se bude dále pracovat. 

KÚ

Integrovaný záchranný systém je tu pro vás

S ohledem na vybudovanou 
síť odběratelů došlo k rozšíře-
ní činnosti firmy o obchodování 
s hygienickým papírem, všemi 
druhy fólií a v poslední době 
se firma velmi dobře prosazuje 
na českém trhu s výrobky z re-
cyklovaných plastů – plastovými 
profily, které mají velké využití 
v oblasti městských mobiliářů, 
výstavby oplocení a v neposlední 
řadě i nahrazení dřeva ve vel-
mi exponovaných areálech, ja-
ko jsou sportovní hřiště, dětská 
hřiště, koupaliště atd. 

Mezi sortiment Ekopaku patří 
například ploty a balkony, za-
hradní a parkový nábytek, kom-
postníky a palisády. Dlouhodo-
bým vývojem byla vrchní plocha 
umělohmotných profilů výrazně 
zlepšena. Povrch je tvrdší a ba-
revně stabilnější. Na hladkém 
povrchu neulpívá špína a prach. 
Umělohmotný profil se skládá 
z jádra a akrylové vrstvy. Tato 
vrstva slouží k větší odolnosti 
proti povětrnostním vlivům 

a současně je zvlášť odolná proti 
UV záření.

Lavičky, lavice a stoly lze pou-
žít jako alternativu dřevěných la-
vic. Současně firma dodává pou-
ze jednotlivé plnoumělohmotné 
profily, které mohou nahradit 
dřevo na sedacích a opěrných 
plochách městských laviček.

Plastové profily, jež lze dobře 
kombinovat s klasickými ma-
teriály, jako jsou dřevo, kov či 
beton, mají několik společných 
předností: jsou bezúdržbové, 
odolné proti povětrnostním 
vlivům, jsou stabilní a pevné; 
jsou šetrné k oblečení (což je 
výhodou například na dětských 
hřištích) a nemůžete si o ně 
zadřít třísku. Po dešti osychají 
rychleji než klasický dřevěný 
nábytek. Tam, kde je dřevo ne-
použitelné, lze je nahradit naši-
mi plnoumělohmotnými profily, 
které jsou též odolné proti ex-
trémní vlhkosti. Zároveň jsou 
například zhruba třikrát lehčí 
než beton.

K nejúspěšnějším dokonče-
ným zakázkám firmy patří oplo-
cení léčebny ve Františkových 
Lázních (plus oplocení tamního 
rodinného domu a výstavba la-
viček), dále oplocení rodinných 
domů v Chebu a Sokolově či po-
díl na stavebním projektu v Ta-
chově. 

Kromě toho však firma nachází 
odbytiště i mimo hranice Karlo-
varského kraje. Využila plastové 
profily na stavbách v Kolodějích 

a Uhříněvsi u Prahy, podílela 
se na rekonstrukci brněnského 
výstavního areálu BVV (stálá ex-
pozice v areálu Eden, výstavba 
laviček, oplocení bufetu v areá-
lu BVV v prostorách bývalého 
Tuzexu). Svou stopu však firma 
zanechala i jinde v republice: 
v Žamberku u Pardubic postavi-
la lavičky na koupališti, působila 
v Lanškrouně, Budyni nad Ohří 
i v Mělníku.

RED

Ekopak: jak stavět ekologicky z plastů
Firma Ekopak Cheb, s. r. o., byla založena v roce 1995 jako společnost 
s ručením omezeným. V prvních letech existence bylo jejím nosným 
programem průmyslové zpracování polyetylenových fólií, to znamená 
výroba mrazicích sáčků, sáčků do košů a odpadových pytlů. 

Obce budou nově 
přistupovat k odpadům

Bertíci pomáhají dětem

ho kraje pře-
l

nez
niza
poř
věří
bud
řek
hejt
ské

„Finanční podp
i j

Český zahrádkářský svaz včera a dnes

Ekopak: úspěšná cesta od plastových sáčků po oplocení a zahradní nábytek.
Foto www.ekopak.cz
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Kontakty
na Krajský úřad
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Úřední hodiny:  Po, St 800–1700

Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400 
(po předchozí domluvě)

E-podatelna: 
 epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Telefon: 353 502 111
tel.: 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)

ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

tel.: 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz

Zástupce ředitele Krajského úřadu, 
vedoucí odboru stavební úřad

Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125

lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

pověřen zastupováním vedoucí 
odboru správních agend a dozoru, 

krajský živnostenský úřad
Ing. Daniel Matějíček, tel: 353 502 469, 
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel.: 353 502 141

lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru 
kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová

tel.: 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda

tel.: 353 502 190
bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kontroly
Mgr. Jaromír Kruták

tel.: 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz 

vedoucí ekonomického odboru
Ing.Dagmar Divišová 

tel.: 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí majetkoprávního odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja

tel.: 353 502 270
 vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru investic 
a grantových schémat
Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432

radek.havlan@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství

Mgr. Vladimír Malý
tel.: 353502461

vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil

tel.: 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství

Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220

eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy

Mgr. Monika Šperglová, pověřená 
zastupováním vedoucího odboru

tel: 353 502 443 
monika.sperglova@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

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

Letošní 15. ročník má několik 
novinek, které mají za úkol nejen 
přilákat více zájemců o tuto sou-
těž, ale také oživit její celkovou 
image.

První novinkou je nové barevné 
logo soutěže. Druhou, ještě pod-
statnější, jsou zcela nová pravidla 
soutěže. Letos poprvé budou sou-
těžící vypracovávat samostatné 
projekty na daná témata. Tato no-
vá strategie má vést děti k samo-
statnosti a naučit je pracovat s in-
formačními zdroji, což je v dnešní 
době zcela zásadní dovednost.

Jelikož je soutěž určena pro 
široké věkové spektrum dětí, 
bude rozdělena do 3 kategorií. 
1. kategorie   2., 3., 4. třída
2. kategorie   5., 6. třída
3. kategorie   7., 8., 9. třída

Každá z uvedených kategorií 
má svá specifická pravidla, která 
zohledňují možnosti a dovednos-
ti dětí v různém školním věku. 

Pravidla pro I. kategorii:
Do soutěže se přihlásí třída 1. 
nebo část třídy. 
Zástupce ve spolupráci se 2. 
třídou vybere knihu českého 
autora (žijícího i nežijícího).

Všichni, kdo se práce zú-3. 
častní, musí přečíst alespoň 
jednu pohádku. (Pokud si 
třída vybere knihu poezie, 
musí ji přečíst celou.)
K přečtené pohádce (ne-4. 
bo básničkám) potom děti 
vyrábějí po dobu měsíce 
dubna ilustrace, figurky, 
kulisy, loutky, komiks, obří 
leporelo… vlastní kreativitě 
nebudou kladeny meze. Po-
hádka musí být také převy-
právěna vlastním jazykem, 
např. formou čtenářského 
deníku. 
Spolupráce a vedení třídní 5. 
učitelky je velmi vítáno.
Všechna zpracování musí 6. 
být odevzdána během po-
sledního dubnového týdne. 

Pravidla pro II. kategorii 
a III. kategorii:

Do soutěže se přihlásí třída 1. 
nebo její část.
Zástupce třídy vylosuje 1 2. 
unikátní téma.
Členové pracující skupiny si 3. 
vypůjčí příslušné knihy.
Informace mohou hledat dá-4. 
le na internetu, u různých 
organizací, ve vědeckých 
časopisech… 

Pod každý příspěvek se po-5. 
depíše ten (ti), kdo jej vypra-
coval (kteří jej vypracovali). 
Členové skupiny se snaží 6. 
získat nejrůznější hmotné 
ukázky (např. historie spor-
tu – model historického 
olympijského stadionu, ne-
bo různé letáky, propagační 
materiály, sbírky v tématech, 
kde je to vhodné…).
Tvůrce příspěvku musí 7. 
uvést pramen, z kterého 
čerpal (kniha a autor, webo-
vé stránky apod.).
Celý projekt musí být ode-8. 
vzdán během posledního 
týdne měsíce dubna. 
Bodování projektů – prameny:9. 

 kniha – 3 b
 časopis a internet – 2 b
 jiné prameny – 4 b
 originalita – až 20 b
  ilustrace a hmotná ukázka 

(herbář) – až 10 b 
Na projektu může pracovat 10. 
libovolný počet tvůrců jedné 
třídy. 
Odměněni budou pouze 11. 
skuteční účastníci projektu. 

Soutěž začne 1. dubna a skončí 
30. dubna letošního roku. Přihlásit 
se mohou všechny třídy základ-
ních škol a víceletých gymnázií.

Těšíme se na vás na všechny, 
kteří se rozhodnete s námi sou-
těžit o pěkné ceny.

Krajská knihovna bude letos 
již po třetí pořádat oblíbené počí-
tačové kurzy pro seniory v rám-
ci projektu Senioři komunikují 
podporované Nadačním fondem 
manželů Livie a Václava Klauso-
vých. Partnery projektu jsou Na-
dace České spořitelny a T-Mo-
bile. Letos proběhnou v měsíci 
květnu a červnu celkem 4 kur-
zy (celkem pro 40 osob), jejich 
cílem je  zvýšení gramotnosti 
seniorů v oblasti komunikačních 
technologií a používání moder-
ních platebních prostředků. Jako 
v minulých letech bude každý 
kurz probíhat v rámci jednoho 
týdne, vždy tři hodiny denně. 
První čtyři dny budou věnovány 

výuce základů práce na počítači 
a poslední pátý se účastníci se-
známí s používáním mobilního 
telefonu a manipulací s platební 
kartou. 

Zájemci o účast v kurzu Senio-
ři komunikují se mohou osobně 
hlásit v Informačním středisku 
Krajské knihovny Karlovy Va-
ry od 23. 4. 2009 od 10:00 do 
19:00 hodin. Jelikož je počet míst 
v kurzech omezen, bude přijímá-
ní přihlášek zastaveno ve chvíli 
naplnění kurzů. 

Uchazeči, kteří se již progra-
mu Senioři komunikují zúčastnili 
v minulosti, nemohou být znovu 
přihlášeni

KKKV

Pro veřejnost
Společenský sál Dvory: 
22. 4. 17:00 Karlovy Vary 1938–
1946 přednáška s promítáním 
historických fotografií a unikát-
ních filmových materiálů (vyhná-
ní Čechů, nástup fašismu, nálety 
1944 až 1945 – zničení čtvrtě Ry-
báře, ruská a americká armáda 
ve městě, odsun Němců), před-
nášejí Libor Huml a Jiří Böhm, 
vstup zdarma

A-klub Dvory:
16., 23., 30. 4. 15:00 Herní klub 
–  Pro zájemce o hraní strategic-
kých, logických a společenských 
deskových, her. Chytrá zábava 
pro každého od 15 let, horní 
věková hranice není omezena. 
Dětské verze her jsou k dispozici 
v Dětském oddělení

Výstavy
Kavárna Dvory:
3.4.–30. 4. Vodní svět autorská vý-
stava litografií Moniky Stockové

A klub Dvory:
1. 4.–30. 4.  Výstava ručně ši-
tých panenek a textilních deko-

rací,  vernisáž výstavy 1. 4. 2009 
v 16:30 hodin

Hala Dvory:
15. 4.–30. 4. Kouzelný svět kerami-
ky – výstava prací žáků (Základní 
škola, mateřská škola a praktická 
škola Karlovy Vary, Vančurova ul.) 
hala Dvory, Slavnostní vernisáž s 
vyhodnocením vítězných prací  
20. 4. 2009 v 10:00 hodin, Sál 
Dvory  

Studijní oddělení Lidická:
1. 4.–30. 4. Integrovaná střední 
škola Cheb – Houslařská škola 
výstava ukázek klasického hous-
lařského řemesla (části houslí, 
rozpracované výrobky, nástroje)

Pro děti 

Dětské oddělení Dvory:
16. 4. 13:30 Den plný soutěží – 
zahrajte si s námi knihovnickou 
obdobu populárních televizních 
soutěží – Bludiště
27. 4. 13:30 Evropský den – Ně-
mecko Pro děti od 6 do 10 let. 
Čtení autorů dané země, výtvar-
ná dílna, tradice, kultura, sou-
těže. 
30. 4. 13:30 Den plný soutěží – 
zahrajte si s námi knihovnickou 
obdobu populárních televizních 
soutěží – Kolotoč

Studijní oddělení Lidická 
pro děti:

15., 22., 14:00 Výtvarná dílna v 
knihovně pro děti

Pro seniory
Studijní oddělení Lidická
23. 4. 10:00 Literární klub pro 
seniory 

Pro zájemce o angličtinu
Britský filmový klub:
21. 4. 17:00 Walkabout/Walka-
bout, drama VB 1971, režie Nicola 
Roeg, hrají Jenny Agutter, David 
Gulpilil, v anglickém znění s ang-
lickými titulky Reading group:
28. 4. 17:30 Reading group, čte-
ní z anglických originálů knih

Svou atraktivitou náš kraj v Hrad-
ci jednoznačně  zabodoval. Ve vele-
tržním stánku představil projekt 
páteřní Cyklostezky Ohře, která 
po dokončení povede od němec-
kých hranic podél toku řeky až po 
Ústecký kraj. Součástí prezentace 
byly také informace o průběhu 
modernizace letiště, především 
o dostavbě futuristické odbavovací 
haly a o stoupající oblibě nabídky 

charterových letů. Zájem návštěv-
níků vyvolaly i plány rekreačního 
využití budoucího obřího jezera 
Medard, které vzniká v prostoru 
bývalého dolu u Sokolova. „Velký 
ohlas měl Cykloportál, který tvo-
ří součást internetových stránek 
kraje, k dispozici návštěvníkům 
veletrhu byly naše regionální ma-
py cyklotras a stezek, mapy Aš-
ska a Chebska i doporučené výle-

ty s plánovanými trasami na kole,“ 
uvedl Milan Zukal z odboru regi-
onálního rozvoje. Tradičně byla 
pozornost turistů upřena také na 
známé památky regionu, jako je 
hrad v Lokti nebo hrad a zámek 
v Bečově. Pravidelnou součástí 
veletrhu jsou tematické konferen-
ce a cestopisné přednášky. Letos 
to byla konference s tématem 
Srdce v srdci o zvonech a cír-
kevních památkách v cestovním 
ruchu nebo beseda Koloběžkou 
po Evropě. Příští ročník veletrhu 
proběhne 19.–20. března 2010.

KÚ

Program krajské knihovny na duben 2009

Kraj se líbil na veletrhu Infotour

Kamarádi moudrosti – 15. ročník

Karlovarský kraj se v uplynulém týdnu představil na veletrhu 
Infotour a Cykloturistika v Hradci Králové. Na 10. ročník veletrhu 
turistických možností se sjelo více než 60 vystavovatelů z řad ces-
tovních kanceláří, měst a regionů.

Senioři komunikují, 3. ročník

Měsíc duben bude v Krajské knihovně ve znamení soutěže pro nej-
mladší čtenáře Kamarádi moudrosti, kterou pořádá již tradičně ve 
spolupráci s Městskou Knihovnou Karlovy Vary.

Návštěvníci krajského interne-
tového portálu mohou ode dneš-
ka získat nové komplexní infor-
mace ve třech jazycích – anglič-
tině, němčině a zcela nově i ve 
španělštině. Následně přibudou 
další tři jazyky – v dubnu 2009 
ruština, v květnu 2009 francouz-
ština a v červnu 2009 italština.

Jedná se o překlad stávajících 
stránek zaměřených jak na obec-
né informace o regionu, tak na 
oblast cestovního ruchu, která 
je v tomto případě prioritní. Pro-
jekt Cizojazyčná verze webových 
stránek Karlovarského kraje je 
financován z prostředků ROP 
NUTS II Severozápad.  Jedná se 
o překlad již existujících www 
stránek informačního portálu 
v rozsahu cca 500 stran. Celkové 
náklady činí 1,099 mil. korun, 
přičemž Karlovarský kraj uhradí 
82 422 Kč, tedy 7,5 procenta. 

Základní cílovou skupinou to-
hoto projektu jsou zahraniční zá-
jemci o informace, kterým chce-
me Karlovarský kraj představit 
jako zajímavou lokalitu, kde 
mohou strávit řadu dní a tento 

čas využít v souladu se svými 
představami a zájmy. Vzhledem 
ke skutečnosti, že internet patří 
k nejčastějším a nejvyužívaněj-
ším zdrojům informací, je využití 
tohoto prostředí logickým zámě-
rem projektu.

Karlovarský kraj je se svými 
téměř pěti sty tisíci zahraničními 
turisty druhým nejnavštěvova-
nějším krajem hned za Prahou. 
O stále rostoucím zájmu o tento 
region svědčí i nedávná návště-
va šesti stovek jihoamerických 
touroperátorů a zástupců cestov-
ních kanceláří, kteří si v rámci 
kongresu Gran Encuentro De 
Agentes de Viajes Latinoameri-
canos, který se každoročně koná 
na různých místech světa, vybra-
li právě Karlovy Vary.
Podívejte se na jednotlivé 
jazykové mutace: 

http://cestovani.kr-karlovar-• 
sky.cz/de/Seiten/default.aspx 
http://cestovani.kr-karlovar-• 
sky.cz/en/Pages/default.aspx
http://cestovani.kr-karlovarsky.
cz/es/Paginas/default.aspx

KÚ

Karlovarský kraj spustil 
cizojazyčnou verzi webu

Před veletržním stánkem Karlovarského kraje.                                                                                         Foto archiv
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Zúčastnilo se jí 8 kynšperských 
dívek ve věku 13–15 let. Letošní 
již 11. ročník se nechal inspirovat 
ctižádostivou královnou Kleopat-
rou VII. Všichni diváci i účinkují-
cí se prostřednictvím společného 
projektu přesunuli do starověké-
ho Egypta. 

Dívky soutěžily v těchto šesti 
disciplínách: testu všeobecných 
znalostí, přípravě slavnostní ta-
bule, rozhovoru s moderátorka-
mi, aerobiku, vlastním volném 
programu a módní přehlídce. 

Soutěž byla na velmi vysoké 
úrovni, všechny dívky se na ni 
důkladně připravovaly, a před-
vedly tak velmi pěkné výkony. 
Celým odpolednem nás prová-
zely studentky Šárka Pencová a 
Lucie Heroutová. 

Pro porotu určitě nebylo jed-
noduché určit jednotlivá pořadí.

První tři dívky postupují do 
oblastního kola, které proběhne 
v dubnu 2009 v Plzni, a  tam bu-
dou bojovat o postup do republi-
kového kola v Jičíně.
Umístění:
1. místo Olga Hlebová
2. místo Barbora Kavanová
3. místo Kateřina Bělunková
Jako každý rok byly i letos 
vyhlášeny Miss sympatie:

Miss sympatie Základní školy 
Kynšperk nad Ohří se stala Ol-
ga Hlebová. Miss sympatie Kyn-

šperského zpravodaje je Tereza 
Záhorská, která získala i titul 
Miss sympatie Sokolovského 
deníku.

V doprovodném programu 
vystoupili členové zájmových 
kroužků ZŠ Kynšperk nad 
Ohří a mnoho zajímavých 
hostů:

Mažoretky základní školy, sku-
pina Butterfly Sokolov, Taneční 
škola Harmonie K. Vary, klaví-
rista a zpěvák Tomáš Dvořák 
– student sokolovského gymná-
zia, hudební skupina Fíci, Mar-

tina Hollá a Radek Sláma, Ma-
rie Wagnerová – sólo pom pons, 
orientální tanečnice, gymnastky, 
karatisté, Maser‘s company So-
kolov a Misterius crew Březová. 
Všem účinkujícím, pedagogům 
a vedoucím zájmových kroužků 
upřímně děkujeme za zpestření 
sobotního odpoledne.

Zvláštní poděkování patří všem 
zaměstnancům MKS Kynšperk 
nad Ohří, panu Martinu Haklovi 
a slečně Andree Klimentové za 
pomoc při organizaci.

JANA TOMSOVÁ, VEDOUCÍ SVČ – DDM, 

ZŠ KYNŠPERK NAD OHŘÍ

Do soutěže, která se koná pod 
záštitou hejtmana Karlovarského 
kraje, je možné přihlásit všechny 
stavby, které byly zkolaudovány  
a uvedeny do provozu od 1. led-
na 2008 do 30. dubna 2009.

Zájemci se  mohou přihlásit do 
konce dubna. 

Pozoruhodnými stavbami či 
projekty se jistě mohou pochlu-
bit ve všech místech Karlovar-
ského kraje. Stavby a projekty 
může přihlásit investor, majitel, 
architekt, projektant či zhotovi-
tel.  Bez šance nejsou ani stavby 
soukromých osob. Soutěžit mo-
hou i projekty, architektonické 
a urbanistické studie zpracované 
v období minulých pěti let, tj. od 
1. ledna 2004 do současnosti.

Všechny přihlášené stavby 
a projekty budou představeny 
na 18. ročníku výstavy FOR 
ARCH Karlovy Vary 2009, kte-
rá se koná ve dnech 18.–20. 
června 2009 v prostorách no-

vého stadionu KV Arény. Od 1. 
června 2009 bude dokumentace 
ke všem přihlášeným dílům vy-
stavena i na internetové adrese 
http://stavby.karlovarska.net. 
Veřejnost bude moci hlasovat 
pro vybranou stavbu přímo na 
výstavě, ale od 1. 6. i prostřed-
nictvím internetu a SMS zpráv. 
Hlasování bude končit 18. červ-
na, večer budou slavnostně vy-
hlášeny výsledky.

Panely s prezentací přihláše-
ných staveb pak čeká celoroč-
ní putování po kraji. V součas-
né době jsou stavby a projekty 
z loňského ročníku vystaveny do 
poloviny dubna v klášteře v Os-
trově. 

Odborná porota v minulém 
ročníku ocenila nejvíce průtah 
Karlových Varů, tuto stavbu 
ocenil i hejtman Karlovarského 
kraje. Dále porota vysoce ohod-
notila most přes řeku Ohři, re-
konstrukci historického kláštera 

v Ostrově, revitalizaci jezírka 
a parku v Mariánských Lázních. 
Z projektů a studií byly oceněny 
projekt bazénu v Karlových Va-
rech a studie kasáren v Klimen-
tově. Veřejnost udělila nejvíce 
bodů stavbě lázeňského hotelu 
Humbold v K.Varech a studii na 
komplex hotelu Grand Majes-
tic v blízkosti Vřídla. 18. ročník 
Karlovarské výstavy stavebnictví 
FOR ARCH a 6. ročník výstavy 
Bydlení, volný čas a životní styl 
– se konají souběžně ve dnech 
18.–20. června 2009 – jako první 
výstava v nové hale KV Arena. 
Téma roku 2009  je Moderní níz-
koenergetická výstavba, zamě-
ření souběžné výstavy Bydlení, 
volný čas a životní styl bydlení je 
Pohodlné a úsporné bydlení.

Výstavní prostory pro vystavo-
vatele je nutné už zamluvit a ob-
jednat si na Regionálním staveb-
ním sdružení Karlovy Vary. Bliž-
ší informace na tel 353 236 100 
a na internetové stránce http://
vystavy.karlovarska.net.

ING. ANNA VLÁŠKOVÁ, REGIONÁLNÍ 

STAVEBNÍ SDRUŽENÍ KARLOVY VARY

U informačního pultu Karlo-
varského kraje byl největší zá-
jem o Karlovy Vary, které jsou 
druhým nejoblíbenějším cílem 
ruských turistů u nás, hned po 
Praze. Svou expozicí, především 
nabídkou špičkových hotelů, za-
ujalo také město Mariánské 
Lázně. Zájemcům o náš region 
byly k dispozici jak ústní infor-
mace, tak i tištěný propagační 
materiál v ruštině. „V nabídce 
byl například nově vydaný ka-
talog lázeňství Karlovarského 
kraje nebo interaktivní DVD,“ 
uvedla krajská radní Eva Val-
jentová (KSČM). Zástupci kraje 

absolvovali mnohá jednání týka-
jící se rozvoje cestovního ruchu. 

„V rámci Českého večera se na 
velvyslanectví České republiky 
hovořilo například o kulturní vý-
měně, která by se měla uskuteč-
nit v letošním roce i v letech ná-
sledujících na základě smlouvy 
o spolupráci mezi Karlovarským 
krajem a  Moskvou,“ vysvětlil ná-

městek hejtmana Jaroslav Borka 
(KSČM). MITT Moskva je nej-
významnějším veletrhem cestov-
ního ruchu na ruském trhu a je 
určen převážně odborné veřej-
nosti. Pravidelně se jej účastní 
okolo 3 tisícovek vystavovatelů 
z více než stovky zemí. Loni 
na akci zavítalo 92 tisíc návštěv-
níků.                                       KÚ

Společnost plní řadu meziná-
rodních norem, díky čemuž má 
zakázky pro londýnské metro, 
rychlovlaky TGV nebo na vý-
robu oděvů amerických hasičů. 

„Oceňuji, že má firma jako jedna 
z mála v regionu vlastní vývojové 
pracoviště a laboratoř a věnuje se 
výzkumu,“ uvedl hejtman Josef 
Novotný, kterého vedení MKS 
informovalo i o problému s ne-
dostatkem vysokoškolsky vzdě-
laných specialistů v oboru.

V ašském gymnáziu, kde 
studuje celkem 330 žáků, se 
hejtman zajímal především o ná-
bor dětí do prim a spolupráci 
se základními školami. Na be-
sedě se studenty se diskutova-
lo o nákladech kraje na provoz 
středních škol a o plánované 
rekonstrukci sociálních zařízení 
gymnázia. „Většina z přítomných 
studentů neuvažuje o tom, že 
by po gymnáziu chtěla studovat 
v našem kraji, a o nabídce pobo-
ček vysokých škol většinou ani 
nejsou informováni,“ pozname-
nal hejtman. 

Poslední zastávkou na jeho ces-
tě se stal Krajský dětský domov 
pro děti do tří let v Aši. Ašský 
domov společně s karlovarským 
dětským domovem přijímá pod-
le informací ředitele Miroslava 
Rákose 100 dětí ročně, z nichž se 
asi 40 procent daří vrátit do pů-
vodní rodiny. „Okolo 40 až 50 dětí 
nachází rodinu novou,“ upřesnil 
ředitel. V současnosti má ašský 
domov okolo 26 malých obyvatel. 
Z domova si první muž kraje od-
vezl na památku obrázek veliko-
noční kraslice s otisky dětských 

dlaní. „Já jsem tam pro změnu ne-
chal kus srdce,“ uzavřel hejtman.

Na Kynšpersku zahájil hejtman 
Josef Novotný svoji návště-
vu v poutním kostelu sv. Maří 
v Chlumu. V doprovodu starosty 
obce Miroslava Hrůzy si pro-
hlédl kostel, který je postupně 
opravován jednak z peněz, které 
obec získala z tzv. norských fon-
dů, ale také z příspěvků spolku 
pro podporu kostela na české 
i německé straně.

Necelý milion korun vložil do 
opravy poutního areálu v minu-
lých letech také Karlovarský 
kraj. V prostorách nebanického 
jezdeckého oddílu Agro Cheb 
hejtman obdivoval koně kladrub-
ského plemene, které je národní 
kulturní památkou a v Nebani-
cích se mu mimořádně daří. 

Další zastávkou na hejtmanově 
cestě se stala společnost GPH 
v Kynšperku nad Ohří, která se 
zabývá výrobou a prodejem spo-
jovacích a ukončovacích systémů 
pro vodiče a kabely. Firma také 
prodává kabelové příslušenství 
nebo mechanické a hydraulické 
nářadí pro elektrotechniku. „Při 
plánování této pracovní cesty by-
lo mým přáním navštívit podnik, 
který dává práci desítkám lidí,“ 
vysvětlil hejtman, jenž se zají-
mal, jak hospodaření společnosti 
ovlivňují dopady ekonomické kri-
ze a zda se společnost nechystá 
propouštět. Firma v současnosti 
zaměstnává 62 pracovníků z ši-
rokého okolí a téměř polovinu 
produktů exportuje do zahraničí.

V závěru cesty Josef Novotný 
navštívil organizaci Sociální služ-

by, která sídlí v Kynšperku nad 
Ohří a zastřešuje sedm zaříze-
ní poskytujících sociální služby. 
Přímo v Kynšperku je to domov 
pro seniory, který v současnosti 
prochází náročnou rekonstrukcí 
financovanou z peněz minister-
stva a kraje. I  tato organizace se 
potýká s nedostatečnou dotací 
od státu na poskytování sociál-
ních služeb. 

„My jsme žádali o 50 milio-
nů korun na všech 12 služeb 
v sedmi zařízeních, z toho jsme 

získali 18 milionů, po provedení 
úsporných opatření nám stále 
chybí 21 milionů korun,“ uvedl 
ředitel organizace Václav Jakl. 
Hejtman jej informoval o svém 
jednání s ministrem práce a so-
ciálních věcí Petrem Nečasem, 
který chce, aby sociální služby 
dofinancovaly namísto státu kra-
je. „V Karlovarském a ostatních 
krajích byla pro letošek dota-
ce snížena o 30 procent,“ uvedl 
hejtman. 

KÚ

Hejtman navštívil Ašsko a Kynšpersko
Svou cestu po regionu zahájil hejtman Josef Novotný ve společnosti MKS technical textiles v Hazlově, která provádí takzvané silikonové 
zátěry na různých typech technického textilu, čímž výrazně zlepšuje kvalitu a odolnost těchto materiálů. 

Karlovarští gastronomové 
získali stříbrný řád

Základní kolo soutěže Dívka 2009 

Karlovarské stavby podeváté soutěží

Dne 14. 3. 2009 pořádala Základní škola v Kynšperku nad Ohří základní kolo soutěže Dívka roku 2009.

Velké poděkování patří i sponzorům, kteří věnovali dárky všem soutěžícím dívkám. Jsou to:

Město Březová, Město Kynšperk nad Ohří, PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, Výroba oken Kynšperk 
s. r. o. p. Ferdinand Bernáth, Ing. Tomáš Svoboda, p. Josef Gostík, Jaroslava a Jiří Danešovi, Květiny p. Jaroslava Valeč-
ková, p. Jana Kavanová, fa YUCCA p. Marta Waltrová, Dárkové zboží p. Eva Hetflaišová, Drogerie p. Helena Dreiseitlová, 
Mgr. Miroslav Maštera, fa NIKO p. David Kovařík, Tritia – ing. Rostislav Beran, Lajka - p. Ladislav Sadílek, fa GPH Ing. Milan 
Rosol, fa Lentur p. Žeravíková, Česká spořitelna, p. Miroslav Pokorný, Alfik p. Alena Fiedlerová, Studio Sedmikráska, p. Ema 
Bremertová, p. Kateřina Štochlová, p. Ivana Dannlerová, p. Iveta Zajíčková, Truhlářství p. Karel Košata, STILL – p. Jiří Šelong, 
fa Bošek Sokolov, p. Hana Soukupová, Jana Tomsová, Michal Maštera, Štěpánka Neubergová, Lenka Hrušková-Bursová

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary již shromažďuje při-
hlášky do devátého ročníku soutěže Stavby roku a Projekty roku 
v Karlovarském kraji.

Kraj se účastnil veletrhu v Moskvě
V polovině března proběhl v met-
ropoli Ruské federace 16. ročník 
veletrhu cestovního ruchu MITT 
Moskva 2009. Karlovarský kraj 
se tradičně prezentoval jako jeden 
z vystavovatelů v novém veletrž-
ním stánku naší republiky, který 
připravuje agentura CzechTourism 
– Česká centrála cestovního ruchu.

V sobotu 28. 3. 2009 na Val-
né hromadě Asociace kuchařů 
a cukrářů ČR převzal ředitel ško-
ly Jiří Neumann SOU stravování 
a služeb Karlovy Vary v praž-
ském hotelu Intercontinental 
prestižní stříbrný řád asociace 
za dlouholeté aktivity a úspěchy 
školy v gastronomii. 

Škola je členem Asociace ku-
chařů a cukrářů ČR a každoročně 
spolupořádá celostátní gastrono-
mickou soutěž „Lázeňský pohárek“ 
pro žáky SOU a SOŠ v oborech 
kuchař a cukrář. Tato soutěž, kte-
rá již měla deset ročníků, probíhá 
v karlovarském Hotelu Imperial 
a účastní se jí pravidelně více než 
30 žáků z celé České republiky 
a také soutěžící z Německa. Akce 
je doplněna také ukázkami mistrů 
gastronomického umění pro sou-
těžící žáky. Soutěž osobně dopro-
vázel a podporoval nestor české 
gastronomie Mistr Ladislav Nodl. 
V roce 2003 byla škola organizá-
torem regionálního finále nejná-
ročnější gastronomické juniorské 
soutěže Nowaco Gastrojunior.

Praktickému vyučování žáků 
věnuje škola dlouhodobě velkou 
pozornost. Pod vedením zkuše-
ných mistrů probíhá v provozech 
nejvýznamnějších a renomova-
ných hotelových domů, restau-
rací i obchodních společností 
města a regionu. Žáci se pravi-
delně účastní odborných soutě-
ží v České republice i zahraničí 
a získali v nich již celou řadu 
ocenění. Škola provozuje vlastní 
restauraci, kde kromě praktické-
ho vyučování žáků probíhají gas-
tronomické kurzy a semináře. 

JIŘÍ NEUMANN, ŘEDITEL

Karlovarský klub šéfkuchařů 
Chef de Chef club hledá náměty 
k obohacení nabídky jídel o místní 
speciality. „Naším cílem je zviditel-
nit karlovarskou a regionální gas-
tronomii, a tudíž i tradiční pokrmy 
této překrásné oblasti. Našli jsme 
však jen pár receptů s přívlastkem 
karlovarský,“ vysvětlil člen klubu 
Lukáš Paluska. Klub by přivítal 
třeba jen název nebo celý recept, 
který by kuchaři mohli využít 

ke zpestření menu. „Proč vařit 
jen supermoderní kuchyni, když 
ta domácí je možná chutnější, 
zajímavější a hlavně jak se říká od 
babičky,“ dodal Paluska. Pokud 
máte v zásobě recept na některou 
ze zapomenutých nebo tradičních 
regionálních dobrot, pište na 
paluska@edengroup.cz nebo na 
adresu: Paluska Lukáš hotel Carls-
bad Plaza-Mariánskolázeňská 23, 
Karlovy Vary, 360 01.                KÚ

Hledá se regionální recept
Hejtman Novotný navštívil i dětský domov v Aši.                                        Foto archiv

Mistr Ladislav Nodl v akci.
Foto archiv

Dívkou Kynšperka se stala Olga Hlebová (uprostřed).                     Foto archiv

Zástupci Karlovarského kraje v čele s Jaroslavem Borkou na moskevském 
veletrhu.                                                                                                                         Foto archiv


