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PersONA kraje

Denně se u nás potká 200–350 
lidí ze všech sociálních vrstev, 
říká ředitelka Krajské knihovny 
Karlovy Vary Eva Žáková.
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Muzeum v novém

Krajské muzeum Karlovy Vary 
se přestěhovalo do dvou nově 
zrekonstruovaných budov.
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Noviny jsou součástí projektu                                 www.ceskydomov.cz 132 000 výtisků   ročník 6 číslo 7 • 1. 9. 2008  pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Více informací a aktualit 
na www.kr-karlovarsky.cz
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Nedošly vám tyto 
noviny do schránky? 
Stěžujte si u svého 

pošťáka, distribuci zajiš-
ťuje Česká pošta, s.p. 

Nebo nás informujte na 
tel.: 224 816 821.

Sloupek hejtmana

Příloha

Můžeme mít stejně kvalitní sil-
nice jako například v Bavorsku? 
Můžeme, ale bude nás to stát 
peníze, čas a námahu.
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Naše příroda 
Závěrečná část seriálu 

o Evropsky významných lokalitách 
v Karlovarském kraji
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Zlepšit péči?
Někteří primáři nemocnice v Karlových Varech 

protestují proti novému 
oddělení kardiologie 
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Škola a sen
Nový školní rok začíná. 

Shrnutí stavu školství v kraji, 
a zamyšlení o jednom snu

Strana 4

Na stavbu nového terminálu 
získá Karlovarský kraj jako vlast-
ník letiště z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj kolem 80,1 
milionu korun. Smlouvu o finan-
cování projektu podepsali v pátek 
14. srpna hejtman Karlovarského 
kraje Josef Pavel a hejtman Ús-
teckého kraje Jiří Šulc. 

Stavba nového odbavovacího 
terminálu přijde celkem na 98,1 
milionu korun. Kromě evropských 
peněz obdrží Karlovarský kraj ješ-
tě 7,7 milionu korun ze státního 
rozpočtu a sám se na akci bude 

podílet částkou 10,9 milionu ko-
run. Nový terminál, jehož stavba 
už začala, má být dokončen letos 
v prosinci, uvedl Pavel. „Veškeré 
náklady nejdříve uhradí Karlovar-
ský kraj, a jakmile bude terminál 
zkolaudován a uveden do provozu, 
dostaneme peníze z Evropské unie. 
Na akci jsme se chystali v předsti-
hu, takže finance máme,“ řekl. 

Osminásobná kapacita
Po dokončení nového termi-

nálu dokáže karlovarské letiště 
odbavit až půl milionu cestují-

cích za rok. To je osmkrát více, 
než byl počet odbavených lidí 
v loňském roce. Hala má futuris-
tickou konstrukci připomínající 
trup letadla bez křídel. Kromě 
prostor určených pro odbavová-
ní cestujících v ní vznikne také 
místo pro komerční účely, salon-
ky a kanceláře. Letos v květnu 
skončila na letišti modernizace 
staré haly, jež vyžadovala úpravy 
po vstupu České republiky do 
schengenského prostoru. Úpra-
vy stály asi 56 milionů korun. 

Karlovarský kraj už předtím in-

vestoval s využitím dotací Evropské 
unie do rozvoje letiště přes 146 mi-
lionů korun – na zvýšení únosnosti 
ranveje a zabezpečovací zařízení. 
Přestavbu staré haly pak financoval 
téměř z poloviny z takzvaných nor-
ských fondů. „Letiště je strategické 
pro rozvoj regionu, a pokud sem 
chceme přilákat letecké společnos-
ti, musíme nabídnout kvalitní záze-
mí. Bez finanční podpory z Evrop-
ské unie by byla jeho modernizace 
mnohem složitější. Kraj by se ale do 
ní stejně pustil,“ uvedl Pavel. 

Získání silných partnerů není 
nic jednoduchého. „Jednání jsou 
složitá,“ řekl zástupce ředitele le-
tiště Ivan Harašta, podle něhož 
má smysl přilákat zejména velké 
společnosti, případně společnosti 
s přímými smluvními partnery 
v zahraničí, například Mnichově 
či Frankfurtu. „Chcete si koupit 
letenku do Bangkoku, ne do Mni-
chova a pak tam shánět další lístek,“ 
upřesnil vicehejtman Jan Zborník.

Moderní hala a zvýšená kapaci-
ta by se tak měly stát argumenty, 
které by měly letišti pomoci zís-
kat klientelu v zemích schengen-
ského prostoru. Dosud je mezi-
národní provoz na karlovarském 
letišti orientován takřka výhradně 
na Východ; 95 procent letů na 
karlovarské letiště míří ze zemí 
bývalého Sovětského svazu.  RED

TŘINÁCT STRAN DO VOLEB
Do zastupitelstva Karlovarského kraje 
bude v letošních podzimních volbách 
kandidovat 13 politických stran a koa-
lic. Je to o jednu méně než před čtyřmi 
lety. Kandiduje všech pět stran a sdru-
žení zastoupených v současném zastu-
pitelstvu, jen Evropští demokraté letos 
kandidují v rámci široké koalice Alter-
nativa pro kraj, sdružující sedm men-
ších politických stran, v čele se sená-
torem Janem Horníkem. ODS povede 
do voleb hejtman Josef Pavel, lídrem 
ČSSD je ředitel střední školy Josef 
Novotný, KSČM má v čele Jaroslava 
Borku, asistenta poslance, a kandidát-
ku Koalice pro Karlovarský kraj povede 
ekonom Josef Malý (KDU-ČSL). Další-
mi kandidujícími stranami jsou Pravý 
Blok, SDŽ-Strana důstojného života, 
Strana zelených, Strana zdravého 
rozumu, Doktoři (za uzdravení spo-
lečnosti), Dělnická strana, Sdružení 
pro republiku - Republikánská strana 
Československa a US-DEU. Volby se 
konají 17. a 18. října. V posledních 
krajských volbách vyhrála s přehledem 
ODS, která získala 21 ze 45 křesel. 

Nejcitelnější změny prodělá 
nemocnice v Chebu. Centrální 
příjem, jenž bude soustřeďovat 
ambulance, které jsou nyní roz-
místěny na několika místech, 
tam bude umístěn v přízemních 
prostorách hlavní budovy. Paci-
entům začne sloužit od července 
příštího roku; ve stejnou dobu 
bude otevřena multioborová JIP 
se dvanácti lůžky. 

Účelem centrálního příjmu je 
především zajištění prvotního 
nemocničního ošetření pacientů 
a tím zajištění akutní zdravotnic-
ké péče v souladu s medicínský-
mi poznatky současnosti. Další 
výhodou je kompletnost informa-
cí o pacientovi na jednom místě. 
Díky modernímu přístrojovému 
a personálnímu vybavení bude 
centrální příjem schopen po-
skytnout akutní péči pacientům 
přiváženým posádkou Rychlé 
záchranné služby, zajistit životně 
důležité funkce u těžce nemoc-
ných pacientů a v návaznosti na 

diagnostický komplement bude 
toto pracoviště schopno bez zby-
tečného převážení pacienta pro-
vést na místě rychlou a kvalitní 
diagnostiku.

Většinu výdajů nese kraj
Celkové náklady na jeho vý-

stavbu dosáhnou asi 72 milionů 
korun. „Zhruba 76 procent z těch-
to nákladů bude financovat Karlo-
varský kraj, 23,6 procenta je dota-
ce na přístroje z fondů Evropské 
unie,“ uvedl hejtman Josef Pavel. 
Renovována bude také část poko-
jů v nemocnici. Budou vybaveny 
108 novými lůžky se zesílenou 
hrazdou, matracemi proti prole-
ženinám a postranicemi. Vyšší 
komfort pacientům zajistí i stejný 
počet nových jídelních stolků. Za-
řízení za tři miliony korun pořídilo 
pro nemocnici město Cheb. 

Centrální příjem bude umís-
těn v hlavní budově, nejstarší 
části nemocničního areálu, jenž 
letos slaví stoleté výročí svého 

vzniku. Za komunistického re-
žimu byla chebská nemocnice  
součástí OÚNZ. Po roce 1989 se 
znovu stala samostatným subjek-
tem – Okresní nemocnicí, jejímž 
zřizovatelem byl Okresní úřad 
v Chebu. V roce 2004 se Okres-
ní nemocnice stala společností 
s ručením omezeným, a to až do 
roku 2006. V roce 2006 vzniká 

sloučením nemocnic v Karlo-
vých Varech, Sokolově a Chebu 
akciová společnost Karlovarská 
krajská nemocnice.

Po Chebu i Sokolov
Právě nemocnice v Sokolově 

prochází podobnou úpravou jako 
nemocnice chebská. Centrální 
příjem tam bude umístěn ve stá-

vajících prostorách vstupní spo-
jovací chodby mezi pavilony „B“ 
a „C“, včetně propojovací haly na 
oddělení ARO a radiodiagnostic-
ké oddělení pavilonu „B“.

Objekt centrálního příjmu bude 
situován v přízemí, které svou dis-
pozicí bude respektovat stávající 
stav v rámci areálu nemocnice.

 Pokračování na straně 2

Během října letošního roku 
zahájí v Sokolově výuku poboč-
ka pražské Vysoké školy mana-
žerské informatiky a ekonomi-
ky (VŠMIE). Škola, která nabízí 
obory Aplikovaná informatika 
a Manažerská ekonomika, se 
setkala s nebývalým zájmem 
uchazečů o studium, kteří absol-
vovali v červnu přijímací poho-
vory. „K 1. srpnu 2008 jsme re-
gistrovali celkem 97 uchazečů,“ 
uvedla ředitelka pobočky Miluše 
Bartoňková.

Největší počet zájemců po-
chází nejčastěji ze  Sokolovska, 
Karlovarska a Chebska. K po-
hovorům přijeli ale i lidé z Kla-
tov, Loun nebo Pardubic. Podle 
statistických dat školy je typic-
kým uchazečem muž ve věku 
mezi 25 a 29 lety, zaměstnaný, 
s bydlištěm v menším městě 
nebo obci v Karlovarském kraji, 
hlásící se na obor Manažerská 
ekonomika. 

Vzhledem k tomu, že se škole 
podařilo rozšířit kapacitu, bude 

další budoucí studenty ještě při-
bírat. „Vyhlásili jsme druhé ko-
lo přijímacích pohovorů, které 
se uskuteční 22. září 2008 v bu-
dově Městského domu kultury 
v Sokolově,“ upřesnila ředitelka 
pobočky. Termín pro podání při-
hlášek je do 20. září 2008.

Založení Vysoké školy mana-
žerské informatiky a ekonomiky, 
a. s., v Sokolově vhodně dopl-
ňuje vzdělávací možnosti v Kar-
lovarském kraji. Umožní vytvo-
řit znalostní a lidský potenciál 

v informatických oborech, které 
představují jednu z dobrých roz-
vojových příležitostí Karlovarské-
ho kraje. Povede-li se i vytvoření 
tzv. vědeckého inkubátoru, pak 
budou moci absolventi naší školy 
úspěšně převádět své myšlenky 
a záměry do praxe domácího 
i mezinárodního trhu z prostředí 
karlovarského regionu. Více in-
formací mohou zájemci získat na 
webových stránkách školy www.
vsmie.cz.  

(KÚ, RED)

Nemocnice nabídnou více kvality i komfortu
Stovky milionů korun chce celkem investovat Karlovarský kraj do 
razantního vylepšení tří nemocnic – v Chebu, Sokolově a Karlových 
Varech. V prvních dvou již začaly práce na vytvoření centrálních 
příjmů nezbytných pro racionální provoz.

Letiště má první schválenou dotaci z Evropské unie
Přestavba mezinárodního letiště v Karlových Varech-Olšových Vratech je první úspěšný projekt na severozápadě Čech, jemuž byla přiznána 
v plánovacím období 2007 až 2013 dotace z Evropské unie. 

O vysokou školu v Sokolově je mezi studenty zájem
Vážení
čtenáři,

V í t e j -
te nad 
stránka-
mi letní-
ho dvoj-
čísla mě-
s íčn íku 
Hejtman- 
s k ý c h 
listů.

Je tu opět konec léta, začíná 
měsíc září a s ním také školní 
rok. Chtěl bych na tomto mís-
tě popřát všem žákům a stu-
dentům, aby jim přinesl hod-
ně nových vědomostí a zkuše-
ností, a především takových, 
které budou moci využít ve 
svém dalším životě. Nemohu 
samozřejmě zapomenout na 
jejich učitele a pedagogy, kte-
ří budou v tomto roce jejich 
průvodci, rádci i hodnotiteli.  

Právě začínající školní rok 
se týká také těch, kdo mají 
zájem studovat na vysokých 
školách působících v našem 
kraji. Letos se jim opět ote-
vírají nové studijní možnosti, 
a mohou vybírat z osmi vy-
sokoškolských pracovišť. Za 
velice důležité považuji, že 
tyto vysoké školy nabízejí ta-
ké možnost studia dálkového, 
umožňují tedy i lidem již do-
spělým a pracujícím zvyšovat 
svoji kvalifikaci.

Karlovarský kraj si uvě-
domuje důležitost školství 
pro svou další budoucnost. 
Vzdělání je nezbytnou sou-
částí prosperity jakéhokoliv 
regionu a každé společnosti. 
Ohlédnutí za vývojem našeho 
školství v uplynulých letech 
najdete uvnitř tohoto čísla.

Přeji vám příjemné čtení 
a těším se na shledanou nad 
dalším vydáním měsíčníku 
Karlovarský kraj.

VÁŠ HEJTMAN JUDR. JOSEF PAVEL 

Centrální příjem by měl v chebské nemocnici fungovat již napřesrok.                                                      FOTO KKN

Nový terminál zvýší kapacitu letiště na osminásobek.                                                                        FOTO ARCHIV
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Ředitel krajského úřadu informuje

S
C

-8
10

76
/1

S
C

-8
10

77
/1

inzerce

Roman Rokůsek

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

JIND�ICH MOUDRÝ 
e-mail: jindrich.moudry@seznam.cz
Po�ernická 120, 360 05 Karlovy Vary

P�I P�EDLOŽENÍ 
TOHOTO KUPÓNU
 SLEVA-5%

ŽALUZIE
tel.: 602 236 321

S
C

-8
10

80
/1

 
S

C
-8

10
88

/1

O které typy občanských 
průkazů se jedná?

Jde o občanské průkazy vzor 
94 bez strojově čitelných údajů, 
takzvané růžové kartičky, které 
byly vydány do 31. prosince 2003, 
bez ohledu na dobu platnosti vy-
značenou na tomto občanském 
průkazu. Má-li tedy občan na ta-
kovém průkazu vyznačeno, že je 
platný do konce roku 2010, musí 
jej přesto vyměnit za občanský 
průkaz se strojově čitelnými úda-
ji – tzv. zelenou kartičku.

Týká se to i občanských prů-
kazů s vyznačenou platností 
„bez omezení“?

Vyměnit se musí skutečně 
všechny výše uvedené občanské 
průkazy, tedy i ty s vyznačenou 
platností „bez omezení“. Pouze 
v případě, že by šlo o občana 
narozeného před 1. lednem 1936 
a měl by občanský průkaz s neo-

mezenou platností, pak by se na 
něj výměna nevztahovala.

Jak je tedy třeba postupovat, 
aby si občané vyměnili prů-
kazy včas?

V první řadě by si měli zkon-
trolovat, kdy byly vydány jejich 
občanské průkazy. Na základě 
vládního nařízení kterým byly 
stanoveny lhůty pro výměnu 
občanských průkazů bez stro-
jově čitelných údajů, je potřeba 
požádat o výměnu občanského 
průkazu do 30. listopadu 2008,  
vyhotovení občanského průkazu 
trvá asi jeden měsíc. Výměna 
nepodléhá žádnému správnímu 
poplatku, probíhá tedy zcela 
zdarma.

Kde mají občané o výměnu 
žádat a jaké dokumenty 
k tomu potřebují?

Žádosti o nový občanský prů-

kaz přijímají obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností, jimiž 
jsou v našem kraji Karlovy Vary, 
Ostrov, Sokolov, Kraslice, Cheb, 
Aš a Mariánské Lázně. Příjem žá-
dostí o vydání občanského prů-
kazu a výdej nového občanského 
průkazu provádějí i všechny ma-
triční obecní úřady, čili všechny 
obecní úřady, kde působí matri-
ka. Občan by měl předložit dosa-
vadní občanský průkaz. Pokud 
tak z různých důvodů nemůže 
učinit, bude povinen předložit 
další doklady k osvědčení údajů, 
které se budou do občanského 
průkazu zapisovat. Bude to hlav-
ně rodný list, doklad o rodném 
čísle, potvrzení o občanském 
průkazu vydávané například při 
ohlášení jeho ztráty nebo odcize-
ní a případně další doklady.

 
Co může následovat v pří-
padě, že někdo o výměnu 
nepožádá včas nebo vůbec?

V lepším případě bude mít 
jen problémy všude tam, kde 
je nutné prokázat se platným 

dokladem totožnosti. Může se 
to přihodit na poště při přebírání 
poštovní zásilky nebo v bance při 
žádosti o úvěr a podobně. V hor-
ším případě hrozí pokuta až do 
výše 10 tisíc korun za přestupek, 
kterého se občan pozdní nebo 
neprovedenou výměnou občan-
ského průkazu dopustil.

ODPOVÍDAL ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU 

KARLOVARSKÉHO KRAJE 

ING. ROMAN ROKŮSEK

www.ceskydomov.czwww.ceskydomov.cz

Rok 2008 se přehoupl do druhé poloviny, a tak je nejvyšší čas 
myslet na výměnu těch občanských průkazů, které 1. ledna 2009 
pozbývají platnosti.

Karlovarský kraj a místní radni-
ce společně přistoupily k opravě 
mariánskolázeňské Hlavní ulice. 
Komunikace vedoucí do centra 
Mariánských Lázní je totiž ve špat-
ném stavebně-technickém stavu. 
Navíc ji využívá tranzitní doprava 
ve směru od Bečova a Teplé na 
Cheb. Stávající průměrná intenzita 
dopravy činí zhruba 12 tisíc vozi-
del za den. Cílem rekonstrukce je 
také zklidnit dopravu v lázeňském 
městě. „Projekt rekonstrukce sil-
nice II/215 v úseku ulice Hlavní 
v Mariánských Lázních je sdru-
ženou investiční akcí Karlovar-
ského kraje, tedy Krajské správy 
a údržby silnic a města Mariánské 

Lázně,“ uvedl hejtman Josef Pavel. 
Asi 400 metrů dlouhý úsek první 
etapy rekonstrukce by měl být 
vstupním bulvárem do lázeňské 
části. Silnice se zúží, po straně 
bude cyklostezka a uprostřed pás, 
aby bylo možné přes komunikaci 
udělat přechody pro chodce pod-
le nových pravidel. Celkové před-
pokládané náklady části stavby, 
kde je investorem krajská správa 
a údržba silnic, činí 15,3 milionu 
korun. Tyto náklady jsou hrazeny 
investičním příspěvkem rozpočtu 
Karlovarského kraje ve výši cca 
14,4 milionu korun a z příspěvku 
města Mariánské Lázně ve výši 
cca 900 tisíc korun.                   (KÚ)

K rekonstrukci mostu v ob-
ci Černý Mlýn na Sokolovsku 
přistoupil kraj především kvůli 
rostoucímu objemu těžké ná-
kladní dopravy. Původní kon-
strukce mostu byla ve špatném 
stavu a nápor by dále nezvládla. 
Stavební akce byla připravena 
v rámci Regionálního operačního 
programu NUTS II Severozápad 
jako součást projektu zaměřené-
ho na rozvoj infrastruktury silnic 
II. a III. třídy v regionu. „Celkové 
náklady na stavbu dosáhly 7,1 mi-
lionu korun, přičemž 85 procent 
bude pokryto dotací z Evropské 
unie,“ uvedl hejtman Josef Pavel. 

7,5 procenta nákladů dále pokry-
jí finance ze státního rozpočtu 
a zhruba 600 tisíci korun při-
spěje na rekonstrukci Karlovar-
ský kraj. Celková oprava mostu 
stojícího  na spojnici hlavního 
tahu I/6 s Tisovou a také s Kyn-
šperkem byla zahájena 24. dub-
na tohoto roku úplnou demolicí 
nevyhovující nosné konstrukce, 
zůstala jen spodní část. Nad ní 
byly vybetonovány úložné prahy 
a položena nová železobetonová 
deska mostu. Most byl osazen 
zábradlím a pokryt novou asfal-
tovou vrstvou vozovky.     

                (KÚ)

Černomlýnský most znovu otevřenPrůtah Mariánskými Lázněmi se opravuje

Nemocnice nabídnou více kvality i komfortu
Dokončení ze strany 1

Centrální příjem bude obsa-
hovat centrální halu s recepcí, 
místnost se dvěma příjmovými 
lůžky intenzivní péče a zázemí 
pro personál. Bude zde umístěna 
telefonní ústředna a počítačový 
server, který umožní i přístup 
k internetu pro veřejnost. V rám-
ci doplnění služeb pacientům bu-
de zřízena hygienická buňka pro 
osoby s omezenou schopností 
pohybu a vozíčkáře. Tato buňka 
spočívá ve vyčlenění samostatné 
místnosti s možností bezbariéro-
vého přístupu vybavené WC mí-
sou, umyvadlem a sprchou v pat-
řičné úpravě a opatřené madly.

A jaký přínos výstavba přine-
se pacientovi? Pacient nebude 
muset „bloudit“ po jednotlivých 
oddělení nemocnice a hledat 
potřebné oddělení, všichni paci-
enti budou soustředěni na jedno 
místo, odkud budou předání do 
péče specializovaných oddělení. 
Předpokládaný termín dokonče-
ní prací je 31. října 2008. V sou-
časné době probíhají stavební 
úpravy prostor přízemí ve spojo-
vací chodbě pavilonů B a C.

Kromě výstavby centrálního pří-
jmu se však sokolovská nemocnice 
může pochlubit novým počíračo-
vým tomografem, jejž uvedla do 
provozu během prázdnin. Mo-
derní přístroj umožní kvalitnější 
a rychlejší diagnostiku. Zejména 
pro pacienty s náhlými mozkovými 
příhodami může tomograf zkrátit 
stanovení diagnózy a snížit tak rizi-
ka následků. 

Superrychlý tomograf
Nový tomograf umí pracovat 

velmi rychle při rychlosti snímá-
ní 0,6 sekundy na otáčku a vytvoří 
až 16 snímků za vteřinu. Během 

krátkého časového úseku tak lze 
vyšetřit úsek těla delší než 150 cm. 
Přístroj tak umí vyšetřit například 
zároveň hrudník i břicho. Další 
podstatnou výhodu pro pacienta 
je fakt, že moderní technologie 

umožňuje podávat nižší množství 
kontrastní látky. Při vyšetření se 
sníží nepříjemné vedlejší účinky 
i riziko alergické reakce.

Nemocnice doposud počíta-
čový tomograf neměla, nemocní 
museli využívat starší přístroj na 
soukromé poliklinice v Sokolově. 
Náklady na tomograf činily ne-
celých 10 milionů korun. Zhru-
ba dvěma miliony přispěl kraj 
na nutné stavební úpravy. Podle 
hejtmana Pavla tím pokračují 
slibované investice do rozvoje 
krajských nemocnic. „A to přes 
problémy, které jsme měli s hos-
podařením nemocnic, ale které 
se daří řešit,“ řekl Pavel.

Stav a další osud nemocnic 
se v posledních měsících stal 
předmětem ostrého politického 
sporu. Zatímco stávající krajská 
koalice dává přednost udržení 
současných tří nemocnic a jejich 
modernizaci, hnutí Doktoři za 
uzdravení společnosti se zasa-
zuje za výstavbu jedné centrální 
nemocnice na zelené louce. 

„Jedna nemocnice je 
nereálná“

Karlovarský kraj chce jako vlast-
ník KKN, a.s. v příštích letech nao-
pak vynaložit několik stovek milio-
nů korun na modernizaci nemoc-
nic stávajících. „Cheb a Sokolov 
by měly být hotovy již napřesrok 
a v Karlových Varech vznikne ce-
lý nový pavilon urgentní medicíny, 
centrálního příjmu a operativy. Měl 
by být dokončen 2010,“ vypčítává 
obrodné iniciativy hejtman Pavel. 

„Důležité je nejen vytvořit hezké 
a přívětivé prostředí pro návštěv-

níky, pacienty i pracovníky nemoc-
nice, ale také jim dát k dispozici 
kvalitní vybavení pro co nejlepší 
péči.“ V Chebu se k hejtmanovu 
stanovisku připojili tamní starosta 
a další představitelé města i cheb-
ské nemocnice. „Je to projekt, ke 
kterému možná jednou vývoj zdra-
votní péče v kraji dospěje, snad 
bude aktuální někdy ve vzdálenější 
budoucnosti, v současné době však 
není proveditelný,“ řekl Pavel. Jako 
důvod uvádí nejen náklady v řádu 
miliard korun, nýbrž především 
ztíženou dostupnost zdravotní pé-
če pro obyvatele všech oblastí Kar-
lovarského kraje.        

                 RED

Nový tomograf pro sokolovskou nemocnici stál 10 milionů korun.  FOTO: ARCHIV

Centrální příjem se buduje v hlavní budově chebské nemocnice.  ZDROJ: KKN

Šipka označuje místo mezi pavilony B a C sokolovské nemocnice, kde se staví centrální příjem.            ZDROJ: KKN
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Nabídka zájezdů LAST MINUTE

www.alexandria.cz

Stravování: ALL = all inclusive, PP = polopenze, SN = snídaně, BS = bez stravy
V ceně nejsou zahrnuty povinné příplatky: letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, základní pojištění.

ŘECKÉ OSTROVY | odlety z Karlových Varů
5. 9. a 16. 9. | o. RHODOS  *** h. Lomeniz Beach PP 11 dní od   8 990

o. RHODOS  *** h. Loutanis ALL 11 dní od   9 990

10. 9. a 20. 9. | o. KRÉTA  *** h. Manos Palace BS 11 dní od   6 990

o. KRÉTA  ***+ h. Hara Ilios PP 11 dní od   9 990

EGYPT | odlety z Karlových Varů
19. 9. a 30. 9.  | HURGHADA *** h. Waves PP 11 dní od  10 490

HURGHADA **** h. King Tut ALL 11 dní od  12 990

DÍTĚ LETÍ ZCELA ZDARMA u vybraných zájezdů (platí pouze povinné příplatky).

KARLOVY VARY | CA KAWEX 
Zeyerova 15, Karlovy Vary
tel.:  353 224 594
travel@kawex.cz
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PŮJČKY AŽ 200.000,- Kč
• podnikatelům – i začínajícím

• zaměstnancům, důchodcům do 75 let

RYCHLE, BEZ POPLAKU, BEZ RUČITELE

Tel.: 721 83 94 83 , e-mail: innoka@seznam.cz
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Slovo zastupitele

SC-81087/1

Celoevropský projekt Euroklíč 
umožňuje zdravotně postiženým 
lidem, aby se dostali pomocí 
vlastního speciálního klíče do 
výtahů, na plošiny či na toalety 
u čerpacích stanic nebo v super-
marketech, kde jsou tato zařízení 
uzamčena před vandaly. 

Po dohodě se zástupci Národní 
rady osob se zdravotním posti-
žením se do projektu zapojí také 
Karlovarský kraj a do jeho pří-
pravy vloží 500 tisíc korun. „Klíč 
k veřejným kompenzačním zaří-
zením budou mít osoby s průkaz-
kou ZTP a ZTP/P, což je v kraji 
zhruba 9 tisíc lidí,“ upřesnila kraj-
ská radní Ellen Volavková s tím, 
že klíč by do budoucna mohly 
vlastnit i matky s dětmi do tří let. 

Pokud účast kraje v tomto projek-
tu schválí krajské zastupitelstvo, bu-
de zapotřebí zkompletovat síť vhod-
ných objektů a vyhledat partnery, 
kteří  zámky nainstalují.              (KÚ)

V nedávné době zde byla ukon-
čena rekonstrukce objektu, pů-
vodního Domova-penzionu pro 
důchodce, který byl přestavěn tak, 
aby splňoval podmínky pro posky-
tování sociálních služeb čtyřiadva-
cet hodin  denně včetně potřebné 
zdravotní péče. „Byl tady odveden 
obrovský kus práce pro lidi, kte-
ří jsou velkou měrou závislí na 
pomoci ostatních, a doufám, že 

se nám podaří každý další rok po-
stupně rekonstruovat i ostatní pa-
tra objektu,“ uvedla krajská radní 
Ellen Volavková během slavnost-
ního ukončení rekonstrukce.

V první etapě stavebních prací, 
které probíhaly od ledna do květ-
na tohoto roku, došlo k úpravám 
prvního podzemního podlaží, v 
němž se nachází sanitární míst-
nost a náhradní zdroj energie. Do 

výtahové šachty byla nainstalována 
kabina evakuačního výtahu. Dále 
bylo rekonstruováno šesté patro, 
kde byly vybudovány dva pokoje 
pro vozíčkáře, jeden pokoj inten-
zivní péče a deset jednolůžkových 
pokojů. Dva z nich jsou natolik 
prostorné, že je lze využít i pro dvě 
osoby. „Snažili jsme se, aby klienti 
žili v pěkném a důstojném prostře-
dí, a jsem přesvědčená, že tady 
v kraji nikde takové nadstandardní 
podmínky nemají,“ poznamenala 
ředitelka domova Hana Marešo-
vá, která strávila dlouhé hodiny 
nejen konzultacemi s klienty a vy-

světlováním, jak bude probíhat 
rekonstrukce a přesuny obyvatel, 
ale sama i vymýšlela a vybírala 
a vybavení interiérů. 

Během podzimu vypukne dru-
há etapa přestavby, která zahrnu-
je bezbariérové úpravy interiérů 
se samostatným sociálním zá-
zemím a také dobudování cen-
trální ordinace. Do první etapy 
rekonstrukce kraj vložil  více než 
10 milionů korun, druhá etapa 
přijde na 7 milionů. Kompletně 
by měla být rekonstrukce ukon-
čena v letech 2011–2012.

(KÚ)

Kraj pomůže 
postiženým

Senioři v chebském domově si polepšili
Moderní prostorné pokoje ve svěžích barvách s kuchyňským kou-
tem a bezbariérovým sociálním zázemím osazeným bezpečnostními 
prvky mají od nynějška k dispozici obyvatelé Spáleniště, Domova 
pro seniory v Chebu. 

V poslední době se projevu-
je akutní nedostatek pracovníků 
v technických oborech. Menší 
firmy i velké společnosti marně 
lákají nové pracovníky na vývěs-
kách úřadů práce. Profese, které 
by zaměstnavatelé potřebovali, 
zkrátka nejsou. 

Hlad po odbornících z technic-
kých povolání je vyvolán roz-
vojem hospodářství, které ani 
po některých přesunech výroby 
mimo region nezaznamenává 
pokles. Na druhé straně za ním 
stojí i nedostatek mladých pra-
covníků, kteří by přinesli nové 

síly a nápady do průmyslových 
odvětví. Mnozí experti se shodují 
v názoru, že nastupující generace 
odborníků vždy v sobě nese bu-
doucí rozvoj a konkurenceschop-
nost regionu. Vize a záměry jsou 
tedy jasné: Podpořit technické 
vzdělávání a prakticky rozvíjet 
smysluplnou spolupráci mezi 
školami a firmami.

V Karlovarském kraji bijí od-
borníci na poplach. Na jednu stra-
nu nepatří nezaměstnanost v kraji 
mezi nejvyšší a na stranu druhou 
si managementy firem stěžují, že 
sehnat kvalitního zaměstnance je 
skutečný problém. Na volná místa 
často přijímají cizince, kteří však 
většinou zaostávají znalostmi, do-
vednostmi a orientací v českém 
prostředí, kterou zaměstnavatelé 
obvykle potřebují.

Je namístě připravit prostředí 
a následně nastartovat skutečně 
účinnou náborovou kampaň pro 
budoucí studenty středních škol 
maturitních i učebních oborů. 
Kampaň by měla být cíleně namí-
řena i na rodiče dětí, aby získali 
přehled o perspektivních obo-

rech, resp. aby pochopili, kde bu-
de zajištěno pro jejich potomky 
uplatnění v kvalitním zaměstnání 
s odpovídající mzdou.

Velkým úkolem je pak přesvěd-
čit pedagogy a výchovné poradce. 
Jde o provázanost teorie a praxe, 
o cílené zaměření na perspek-
tivní technická odvětví. Je nutná 
úzká spolupráce mezi školami, 
odborem školství kraje a vede-
ním firem. Nejde ani tak o ma-
teriální podporu škol a změnu 
jejich financování, ale o zajištění 
uplatnění absolventů, podporu 
učňů a studentů, podporu při pra-
xích, stážích, vzdělávání učitelů. 
Zaměstnavatelé za to garantují jis-
totu zaměstnání, uplatnění v obo-
ru, stabilitu, perspektivu osobní-
ho růstu a odpovídající mzdové 
ohodnocení. Smyslem kampaně 
a její základní myšlenkou je po-
pularizovat moderními formami 
technická odvětví a zvýšit jejich 
prestiž.

Důležitou součástí kampaně 
je také snaha o zlepšení spolu-
práce mezi vzdělávacími institu-
cemi a průmyslovými podniky. 

Vzájemná komunikace těchto 
dvou subjektů je životně důleži-
tá, neboť školy by měly pružně 
a ochotně reagovat na požadavky 
soukromých subjektů a ty by 
zase měly najít dostatek chuti 
a prostoru své požadavky kva-
lifikovaně prezentovat. Bez této 
spolupráce se nepodaří součas-
nou nepříznivou situaci rychle 
napravit.

V první fázi by mohly být nákla-
dy na realizaci kampaně hrazeny 
z prostředků kraje. Do budoucna 
by mohla být kampaň financová-
na např. z Evropských strukturál-
ních fondů.

Na rozdíl například od Němec-
ka, kde o odborné vzdělávání 
pečují především zaměstnavate-
lé, zřizují většinu středních škol 
u nás kraje. Je tedy jejich odpo-
vědností, aby v nich byli připravo-
váni učni a studenti na uplatnění 
v současné dynamické společnos-
ti. A ta dnes vyžaduje skutečně 
profesionální využívání techniky 
a nejmodernějších technologií.

ING. JOSEF MALÝ,

ZASTUPITEL ZA KDU-ČSL

Potřebujeme technicky vzdělané odborníky

Už před lety mi někdo říkal, že jsem ve 
vedoucí pozici kulturní instituce v Karlo-
varském kraji déle než kdo jiný. Nevím, 
jestli je to úplně pravda, ale v současné 
funkci pracuji od roku 1991, kdy jsme 
ještě byli okresní knihovnou. Krajskou 
jsme od roku 2002. 

Naše knihovna je menší než některé jiné 
krajské knihovny, například v Plzni nebo 
v Českých Budějovicích. Ty měly oproti 
nám tu výhodu, že se transformovaly z 
vědeckých knihoven, kdežto my jsme byli 
knihovnou okresní. V praxi to například 
znamenalo, že oni na rozdíl od nás dostávali 
povinný výtisk od každé vycházející knihy. 
Takže dnes máme zhruba 200 tisíc titulů, 
zatímco u nich je to hodně přes milion. 

Naše knihovna má některá specifika. 
Například ve spolupráci s British Council 
provozuje od roku 2003 Britské cent-

rum. Zpočátku Britská rada přispívala 
na provoz centra formou knižních darů, 
v posledních letech jde o finanční dary 
na nákup fondu, celkem dosud asi milion 
a půl. Společně organizujeme literární 
setkání, promítání filmů v angličtině s 
anglickými titulky; letos se u nás už tře-
tím rokem konají cambridgeské zkoušky. 
Jak dlouho však bude spolupráce trvat, 
není jisté. British Council totiž dospívá 
k názoru, že jsme se již zařadili mezi vy-
spělé země, které její služby nepotřebují, 
a chce se orientovat více na Východ.

Úspěšné biblioboxy
Jsme první knihovnou v České republi-

ce, která nabízí svým čtenářům  bibliobo-
xy (kontejnery, do nichž mohou čtenáři 
vracet knihy, aniž by kvůli tomu museli 
vážit cestu do knihovny). Zpočátku se lidé 

ptali, zda je to bezpečné, ale 
zkušenost je přesvědčila. Do-
konce natolik, že pokud jsme 
zpočátku jezdili obsah biblio-
boxů vybírat jednou či dvakrát 
týdně, dnes už musíme jezdit 
každý den. Dlouho asi nebude-
me v naší republice jediní, zá-
jem o informace o této službě 
z jiných knihoven je značný.

Jeden box stojí v karlovar-
ské tržnici, druhý před školou 
ve Staré Roli. Uvažujeme však 
o jeho přemístění, možná do 
Sokolova nebo Ostrova, od-
kud máme hodně čtenářů. 
Ze Sokolova  je jich asi 1800, 
z Ostrova 1045, a dokonce 
z relativně vzdáleného Chebu 
užívá našich služeb téměř 500 
čtenářů. 

Co bychom potřebovali do 
budoucna? Jsou to pořád peníze, pení-
ze, peníze... My je sami vydělávat ne-

můžeme, jsme příspěvková 
organizace. Celkově stojí 
provoz knihovny přibližně 
29 milionů ročně, z čehož 
27 milionů dostáváme od 
svého zřizovatele, jímž je 
Karlovarský kraj; zbytek 
dostáváme z fondů Evrop-
ské unie, z grantů, od spon-
zorů... Právě teď bychom 
potřebovali několik milionů 
na rozšíření skladu s vyba-
vením, jako jsou pojízdné 
regály a klimatizace.

Uživatelům našich služeb 
by velmi pomohlo, kdyby 
sem jezdila městská hro-
madná doprava častěji. Je 
dobré, že zde mají čtenáři 
kde zaparkovat, ale děti a 
staří lidé, kteří tvoří mezi 
návštěvníky početnou sku-

pinu, jsou často odkázáni především na 
městské autobusy.                             RED

Můžeme se klidně měřit i s většími knihovnami
Ředitelka Krajské knihovny Karlovy Vary Eva Žáková mluví raději o své práci než o 
sobě. A má se čím pochlubit. Pod jejím vedením se knihovna – od roku 2005 v nové 
budově v karlovarských Dvorech – vůčihledě rozvíjí. 

www.ceskydomov.cz

Eva Žáková
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Jakožto radního Karlovarského 
kraje za oblast školství mne na 
začátku volebního období zastih-
la reforma školství v kraji. Došlo 
k množství změn zejména na poli 
středního školství, které vyvola-
ly velké vlny emocí, a mohu říci, 
že to skutečně nebylo snadné 
období. Dnes, s odstupem času, 
hodnotím v konečném důsledku 
reformu jako úspěšnou. Napří-
klad jen z pohledu výše platů 
učitelů je náš kraj za Prahou 
druhý v pořadí, a to si myslím, 
že je docela vhodný ukazatel 
úspěšnosti nejen pro mne, ale 
i pro celý tým odborníků, který 
se na reformě podílel.  

Ještě před nástupem do funk-
ce krajského radního mě zne-
pokojoval nedostatek odborníků 
žádaných společnostmi v prů-
myslových zónách budovaných 
v příměstských oblastech. Vzpo-
mínal jsem kupříkladu v jednom 
z předchozích vydání tohoto pe-
riodika, že (mezi jinými) je znát 
malý počet kvalifikovaných ICT 
specialistů na pozice správců sítí 
a serverů. Zde jsem snad přispěl 
v rámci svých pravomocí k roz-
šíření výuky předmětů z oblasti 
ICT na úrovni středních škol. 
A letos, což jsem opravdu velice 
rád, došlo k významnému po-
sunu i na úrovni vysokoškolské. 
Nově vznikla sokolovská poboč-
ka Vysoké školy manažerské in-
formatiky a ekonomiky, která by 
měla budoucím specialistům po-
skytnout potřebné vzdělání. Po-
ptávku po takto orientované vy-
soké škole potvrdil i velký zájem 
uchazečů o přijetí, jen na první 
kolo přijímacích pohovorů přišlo 
76 lidí a stále se hlásí další. 

Škola na internetu

Stejným způsobem mě zne-
pokojovala i neexistence jed-
notného informačního systému 
v karlovarském krajském škol-

ství a regionálním školství vůbec. 
Přišli jsme proto s projektem 
školského portálu, do něhož by-
lo postupně zapojeno všech 27 
středních škol zřizovaných kra-
jem,  systém byl uveden do os-
trého provozu v září 2007. Jeho 
výhody jsou, dle mého názoru, 
nesporné, učitelé do něj zadávají 
mimo jiné informace o docház-
ce a prospěchu žáků, v podstatě 
lze takto elektronicky vést ce-
lou třídní knihu, rodiče zase na-
jdou na internetu veškeré údaje 
o svých dětech a jejich školních 
výsledcích a osobní data jsou 
přitom chráněna tak, aby k nim 
neměla přístup obecná veřej-
nost. Výhodu to má samozřejmě 
i pro zřizovatele, tedy pro nás, 
protože máme přehled, kolik na 
jednotlivých školách a oborech 
studuje v kraji žáků, jak probíhají 
aktuálně přijímací řízení apod. 
V následujících letech kraj plá-
nuje získat evropské peníze na 
rozšíření systému do všech typů 
škol v regionu. 

Dále si velmi cením toho, že 
jsme dokázali využít příležitosti 
k čerpání peněz z fondů Evrop-
ské unie. V oblasti školství se 
chystají velké projekty, přes půl 
miliardy korun bude stát výstav-
ba nového Centra technického 
vzdělávání v Ostrově a moderni-
zace Integrované střední školy 
technické a ekonomické v Soko-
lově. Centrum technického vzdě-
lávání v Ostrově vznikne ze zá-
kladní školy, která přestane exis-
tovat vzhledem ke snižujícímu 
se počtu žáků, objekt školy bude 
upraven a rozšířen a své místo 
v něm najde průmyslová škola 
s lyceem a učiliště. Centrum bu-
de sloužit nejen středoškolským 
studentům, ale i k vzdělávání lidí, 
kteří si chtějí zvýšit svou kvalifi-
kaci. Výhodou je blízkost gym-
názia, čili obě školy budou moci 
využívat sportoviště nebo nově 
plánovanou aulu centra. Náklady 
na realizaci projektu by se měly 
pohybovat okolo 250 milionů ko-
run a přáli bychom si, aby stavba 
započala ještě letos.

Aula namísto „školičky“

Velká změna čeká také stovky 
studentů v Integrované střední 
škole technické a ekonomické 
v Sokolově: namísto dvou sou-
časných objektů by měla vyrůst 
nová sedmipodlažní budova s tě-
locvičnou, kapacita školy by se 
měla zvýšit ze 750 na 1100 stu-
dentů, a pokrýt tak zájem o jed-
notlivé obory studia studentů 

z celého regionu. Karlovarský 
kraj rovněž chystá druhou etapu 
rekonstrukce a přestavby Prv-
ního českého gymnázia v Kar-
lových Varech, součástí druhé 
etapy této investice za zhruba 70 
milionů je demolice tzv. školičky 
a na jejím místě výstavba nového 
křídla školy s aulou. Nová škol-
ní budova by měla sloužit 120 
žákům, chybět nebudou kabine-
ty výtvarné a hudební výchovy, 
zkušební prostory pro pěvecký 
sbor, knihovna a bufet. Součástí 
rekonstrukce bude také demo-
lice šatních klecí, které nahradí 
skříňky. Nakonec dojde na re-
konstrukci laboratoří, přestavba 
bude ještě dále pokračovat třetí 
etapou pravděpodobně v roce 
2011. 

Dále mi dovolte, abych v této 
rekapitulaci zmínil ještě  další 
drobný úspěch. Je to záležitost 
spojená se mnou spíše jako se 
soukromou osobou, občanem 
Karlovarského kraje, nežli oso-
bou veřejnou, úředníkem. Jde 
o prostředí, v němž žijeme, o pří-
rodu, zeleň, kterou ovlivňujeme 
a ona nás. Ve svém životě jsem 
navštívil velkou řadu míst a čas-
to jsem se snažil vnímat prostře-
dí státu, oblasti, prostě místa, 
kam jsem cestoval. Zajímá mne, 
jakým způsobem vstupují lidé do 
koloběhu přírody v dané lokalitě, 
nakolik jí nechávají původní ráz, 
nakolik ji svými zásahy více či 
méně předělávají. A s jakým ci-
tem se snaží o to, aby prostředí 
vypadalo přirozeně, bez rušivých, 
násilně „složených“ prvků. 

Všichni máme možnost kaž-
dý den vnímat naše okolní pro-
středí, které poznamenala těžba 
a průmysl, můžeme vidět, jak 
jsou prováděny rekultivace ob-
rovských ploch, lázeňských 
parků, lesů, městských zahrad, 

jak jsou upraveny obce a města. 
Bohužel mi někdy až srdce pláče 
nad některými zásahy a uměle 
vytvořenou symbiózou zeleně 
a architektury. Je až s podivem, 
jak může rozhodnutí o umístění 
nevhodně tvarovaných odpadko-
vých košů, roztodivných altánů 
nebo špatně zvolený typ stromu 
či keře narušit celkové vyzně-
ní upravovaného parku, lesa či 
obecních prostor. A vždy se v ta-
kovém případě ptám, proč někdo 
schválil takové úpravy, proč ne-
využil služeb dobrého zahradní-
ho architekta. Často slyším jen 
povzdechnutí, že o takovém člo-
věku neví, není na koho se obra-
cet, tudíž se celkový návrh i s po-
drobnostmi řeší svépomocí.

Běh na dlouhou trať

Proto bylo velice dlouho mým 
snem zřídit v našem kraji školu, 
jež by tyto odborníky připravova-
la. Nejen pro náš region, ale klid-
ně pro celou republiku, případně 
i dál. Dosavadním vrcholem mé-
ho snažení byla drobná úprava 
v několika předmětech na střed-
ních zemědělských školách. Je 
skoro paradoxem, že se blýská 
na lepší časy až nyní, těsně před 
koncem volebního období. Rýsu-
je se možnost akreditace nového 
studijního vysokoškolského pro-
gramu zahradní a krajinářské 
architektury. Studijní obor by 
měl kombinovat znalosti biolo-
gické, estetické, ekonomické, 
manažerské a dovednosti využití 
informačních technologií. Absol-
vent by měl být schopen vnímat 
krajinu jako polyfunkční systém 
a stejně tak jej chránit, formovat 
a měnit. Zahradní a krajinářská 
architektura pracuje nejen s pří-
rodou živou, ale i neživou a tech-
nicistními prvky. Činnost není 

Letmé ohlédnutí za končícím volebním obdobím
S blížícím se termínem podzimních voleb do krajského zastupitel-
stva mi stále častěji hlavou probíhá vše, co se za poslední čtyři roky 
z mého pohledu událo. Tak, jako tomu je asi u každého, jsou to 
vzpomínky jak radostné, tak i ty, které každý podvědomě odsouvá 
co nejdále do pozadí.

zaměřena pouze na kompozici 
a výsledný estetický efekt, ale též 
na funkčnost, provozní vhodnost, 
management zakládání a údrž-

by i ekonomickou efektivnost 
a realizovatelnost děl. Poznatky 
budou moci studenti získávat 
z předmětů jako např. botanika, 
dendrologie, květinářství; eko-
logie; použití vegetačních prv-
ků; výtvarná tvorba a prostorová 
kompozice; architektonická tvor-
ba, urbanismus a krajinné pláno-
vání a další.

Vím, že zavedení nového výu-
kové vysokoškolského programu 
akreditovaného Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR není běh na krátkou trať, že 
v aktuálním volebním období se 
nic takového již zrealizovat nedá. 
Nicméně pokud se povede, že 
za nějaký rok uvidím inzeráty 
ohlašující přijímání studentů na 
takovýto obor, bude mne hřát 
u srdce, že jde o věc, kterou jsem 
pomáhal nastartovat i já. Zasadil 
jsem se o to sice jako radní 
Karlovarského kraje za oblast 
školství, ale šel jsem do celé 
akce zejména sám za sebe, coby 
občan kraje, jemuž záleží na pro-
středí, v němž žije.

KAMIL ŘEZNÍČEK

Kraj se dlouhodobě snaží pod-
mínky pro působení vysokých 
škol zlepšovat. Letos například 
podepsali hejtman Josef Pavel 
(ODS) a ministr školství Ondřej 
Liška (SZ) deklaraci o spolupráci 
kraje s Univerzitou Jana Amose 
Komenského. Kraj umožní této 
univerzitě umístění výukových 
prostor v budově krajského úřa-
du a zajistí technické zázemí pro 
výuku. Univerzita zabezpečí fun-
gování svého výukového centra 
zaměřeného na cestovní ruch 
a balneologii od 1. září 2008. 

Starost o osud vysokých škol 
však v poslední době stála ve 
stínu vzrušené diskuse o refor-
mě školství středního. Prosadila 
ji krajská koalice ODS a ČSSD 
a opozice ji ostře kritizuje. Kraj 
nicméně za tři roky reformy ne-

zrušil ani jedinou školu; desítky 
škol ale ztratily samostatnost 
a byly sloučeny s jinými institu-
cemi. „Vzhledem ke klesajícímu 
počtu žáků v některých školách 
to byla jediná cesta, jak je zachrá-
nit před úplným zánikem,“ říká 
hejtman Pavel. 

Nejvíce emocí patrně vyvolal 
přesun proslulé houslařské ško-
ly z Lubů do Chebu, kde se 
stala součástí tamní Integrované 
střední školy zemědělské a ma-
nažerské. Po mnoha letech zmi-
zelo z Abertam učiliště vychová-
vající budoucí lesní specialisty. 
Učiliště bylo začleněno do střed-
ní lesnické školy ve Žluticích. 
Jako poslední bylo letos v červnu 
zrušeno střední odborné učiliš-
tě v Kynšperku a přiřazeno ke 
Střední škole živnostenské v So-

kolově. Změny se dotkly celkem 
29 škol či školských zařízení. 

Kromě slučování škol začal 
kraj významně investovat do je-
jich modernizace. V uplynulých 
letech už vynaložil desítky milio-
ny korun. Třeba do rekonstruk-
ce Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech 25 milionů 
korun. Druhá etapa má začít 
ještě letos s celkovými očekáva-
nými náklady ve výši 70 milionů 
korun. Ve Střední odborné ško-
le stavební v Karlových Varech 
jsou nové dílny pro truhlářské 

a zednické obory. Náklady na 
jejich vybudování dosáhly téměř 
11 milionů korun. 

Letošní investice kraje do re-
konstrukce školských zařízení 
představují téměř 42 milionů ko-
run. Stavební úpravy a výměna 
topné soustavy v jedné ze dvou 
budov Střední živnostenské ško-
ly Sokolov přijdou asi na 19 mili-
onů korun. Ve druhém školním 
objektu si vyžádá rekonstrukce 
topení 11 milionů korun. 

Efektivnější fungování střed-
ních škol má kromě finančních 
úspor přinést také zkvalitnění 
výuky. Dostatek vzdělaných lidí, 
nejen středoškolsky, ale zvláště 
vysokoškolsky, je jedním z pro-
blémů regionu. Z rozsáhlého 
výzkumu, který zpracovala Regi-
onální hospodářská komora Po-
ohří, vyplynulo, že v letech 2006 
až 2016 bude nutné dovzdělávat 
více než 14 000 zaměstnanců. 
(Průzkumu se zúčastnila zhruba 
tisícovka firem z Karlovarského 
kraje, které zaměstnávají dohro-
mady 66 000 pracovníků.)

RED

Kraj chce postavit univerzitní kampus
Karlovarský kraj má v plánu postavit pro vysoké školy působící 
v regionu univerzitní kampus. Vzhledem k tomu, že v kraji je osm 
vysokých škol a jejich poboček a další dvě přibudou od září, totiž 
začínají chybět přednáškové sály. Ještě letos má odbor regionálního 
rozvoje kraje připravit základní studii, která dá odpověď na to, kde 
může univerzitní zázemí stát. Studie by rovněž měla určit, jak velký 
by měl kampus být, a pomůže upřesnit částku potřebnou na stavbu. 

Tak má vypadat Centrum technického vzdělávání v Ostrově            ZDROJ: ROMAN KOUCKÝ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Nedostatek žáků vede ke slučování 
škol.                          FOTO: ARCHIV



Březen | strana 5 HEJTMANSKÉ LISTY Zajímavosti

www.kr-karlovarsky.cz

Září | strana 5 HEJTMANSKÉ LISTY Příloha

Úrokové sazby a náklady spo-
jené s hypotečním úvěrem jsou 
stále velmi diskutovaným téma-
tem. Co byste klientům doporučil, 
v oblasti optimalizace nákladů 
na úvěr?

Klientům bych doporučil, aby 
se nezaměřili jen na úrokovou 
sazbu nebo na jednorázový po-
platek, ale aby nabídku posu-
zovali kompletně včetně např. 
nákladů na případné pojištění 
či odhad nemovitosti. Zohled-
nit by klient měl i kvalitu servi-
su, kterou jim fi nanční instituce 
je schopna při vyřizování úvěru 
poskytnout.   

Co se týče úrokových sazeb, je 

hodně diskutovaným tématem 
vhodná volba délky fi xace úro-
kové sazby. Dostávám hodně 
dotazů jakou fi xaci doporu-
čit. Jak vysoké budou úrokové 
sazby za rok, tři či pět je velmi 
těžké odhadnout. Proto lze říci, 
že záleží na klientově preferen-
ci a konkrétním případu. V pří-
padě, že chce mít klient  jistotu,  
že se mu splátka neplánovaně 
nezvýší je spokojen s výší splát-
ky a nechce příliš spekulovat 
pak je určitě dobré zvolit dlou-
hodobé fi xace. Pro klienty, kteří 
chtějí více spekulovat na růst 
či pokles, či zejména výrazně-
ji měnit parametry úvěru je 
vhodné zvážit fi xace kratší.

Kdybychom měli otázku vztáh-
nout na některý z produktů či 
služeb ČSOB, který byste nám, 
zájemcům o co nejvýhodnější 
hypotéku doporučil?

Výhodou fi nancování vašeho 
bydlení u ČSOB je jednodu-
chost. Klientovi ušetříme sta-
rosti s dokumentací – úkony 
na katastrálním úřadě zařídíme 
za něj. Úsporu najde také v ob-
lasti odhadu ceny nemovitosti. 
ČSOB disponuje vlastními ta-
bulkami cen nemovitostí v ČR, 
není proto pro klienta nutné 

navštěvovat odhadce a platit 
nemalou sumu práci, kterou 
za něj vykonáme my. Novin-
kou která stojí za zmínku je 
možnost nedokládat faktury 
pro klienty, kteří staví, či rekon-
struují. Od srpna mohou navíc 
využít tzv. „Expresní protokol 
o stavu stavby“, který klientovi 
ušetří čas i peníze za návštěvy 
odhadce.

Stále výjimečnou je i  ČSOB 
Hypotéka s garantovanou výší 
splátky, která nabízí fi xaci úro-
kové sazby na celou dobu trvá-
ní úvěru, a to třeba i na 30 let. 
Díky této hypotéce se tak klient 
může pojistit proti budoucímu 
růstu úrokových sazeb. Získá 
tak jistotu, že se jeho sazba 
ani měsíční splátka v budouc-
nosti už nikdy nezvýší. Lépe 
tak může plánovat své rodinné 
výdaje, neboť splátka hypotéky 
bude stále stejná. 

Děkuji za inspirující odpově-
di a přeji mnoho spokojených 
klientů a hezký zbytek dne.

Díky i Vám za možnost alespoň 
trochu danou problematiku 
přiblížit veřejnosti. 

RED

Hypotéky – Vaše levnější bydlení
Hypotéky patří v České republice k jednomu z nejoblíbeněj-
ších fi nančních nástrojů pro koupi nového bydlení. Nejen na 
téma minimalizace nákladů spojených s hypotékami jsme 
mluvili s  ředitelem pobočky ČSOB v Karlových Varech, pa-
nem Martinem Havlem.
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Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejc� voz� Škoda:

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

Karlovy Vary – Bohatice 360 04
CARS BAD, s.r.o.
Jáchymovská 53
Tel.: 355 329 831, 833, 835
Fax: 355 329 810
e-mail: carsbad@carsbad.cz 
www.carsbad.cz

Jsou tu! Nové ak�ní ceny 
model� ŠkodaFabia 
Edition 08!

A k nim výbava navíc zdama.
Nap�íklad k verzi Ambiente 
dostanete od nás centrální 
zamykání s dálkovým ovládá-
ním. Chcete-li se o skv�lých 
nabídkách ak�ních model� 
Škoda Edition 08 dozv�d�t 
více, navštivte nás co nejd�í-
ve. T�šíme se na vás. 

ŠkodaFabia. 
Láska na první svezení.

Škoda 
       ZÁRUKA 
       PLUS

Objednejte si prodlouženou 
záruku ke svému vozu jako 
mimo�ádnou výbavu.

ŠKODA FABIA EDITION 08
JIŽ OD 239 900 K�

SIMPLY CLEVER

Kombinovaná spot�eba a emise CO2 modelu 

Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

Hypotetická otázka, smysl má 
pouze a jedině tehdy, umíme-li 
na ni nalézt zcela konkrétní, co 
do rozsahu a obsahu vyčerpáva-
jící a věcně správnou odpověď. 
Už z podstaty věci to není vů-
bec jednoduché, jsem si vědom 
i omezení, která zvolená forma 
novinového článku nutně přináší, 
přesto bych se o to chtěl, co 
nejsrozumitelněji, alespoň poku-
sit. Vycházím jednak z vlastních 
zkušeností  člověka, do jehož 
kompetence silniční infrastruk-
tura ve vlastnictví Karlovarského 
kraje mimo jiné patří, a z praxe 
odpovídajících kompetentních 
úřadů a institucí v některých 
zemích EU, především v SRN 
a speciálně v Bavorsku. Za to, že 
mě nechali nahlédnout do své 

„kuchyně“, bych chtěl svým za-
hraničním kolegům i touto ces-
tou poděkovat.

Odkud a kam jdeme

Má-li mít celý rozbor gramot-
ný a prakticky použitelný výstup, 
je třeba definovat stav, byť hy-
potetický, z kterého budeme 

vycházet, a formulovat několik 
otázek, na něž hledáme konkrét-
ní odpověď.

Předpoklad: Veškerý silniční 
infrastrukturní majetek spe-
cifikovaný v tabulce odpoví-
dá technickým standardům 
běžně používaným v EU (jde 
samozřejmě o výchozí hypo-
tézu!!!).

Otázka č. 1: Co musíme 
dělat v rámci běžné údrž-
by a neinvestičních oprav 
a kolik nás to bude ročně 
stát, abychom zmíněný maje-
tek v tomto žádoucím stavu 
dlouhodobě udrželi?

Otázka č. 2: Co děláme 
a kolik nás to ve skutečnosti 
ročně stojí dnes?

Otázka č. 3: Co udělat a jaké 
finanční zdroje budeme jed-
norázově potřebovat, aby se 
předpoklad o stavu silniční-
ho majetku změnil z hypoté-
zy  ve skutečnost?

Otázka č. 4: Z jakými finanč-
ními zdroji, co se původu 
týče, vůbec lze počítat?

Záměrně nepokládám pátou lo-
gickou otázku týkající se pořízení 
nového silničního infrastruktur-
ního majetku, tj. otázku investic. 
Jednak na toto téma byla o inves-
tičních záměrech Karlovarského 
kraje publikována řada článků 
různých autorů včetně mě, a co 
je podstatné,  lze v tomto případě 
využít dotací  ze strukturálních 
fondů EU. Dále si musíme uvě-
domit i další souvislosti. Silniční 
infrastruktura vznikala dlouhodo-

bě, po celá staletí, ostatně v Ev-
ropě její dnešní základ položili 
již staří Římané. V Karlovarském 
kraji byla od konce 19. století 
budována pro dvojnásobný počet 
obyvatel, než zde žije dnes, ne-
potřebujeme stavět nové silnice, 
potřebujeme rekonstruovat stá-
vající, odstranit bodové závady 
tak, abychom zvýšili bezpečnost 
silničního provozu, tj. upravit na 
řadě míst nevyhovující šířkové 

parametry, směrové a výškové 
vedení, postavit odbočovací pru-
hy v dopravně zatížených úsecích, 
stavět obchvaty měst a obcí tam, 
kde si to intenzita dopravy vyža-
duje. A dát do pořádku povrchy.

Výchozí data

V následujícím přehledu (viz 
tabulka) nejprve uvádím data ne-
zbytná k tomu, aby bylo vůbec 

možné formulovat jakékoliv rele-
vantní závěry. Věcně a nákladově 
jsou seřazena do dvou hlavních 
skupin, běžná údržba a nein-
vestiční opravy, které v součtu 
tvoří provozní náklady silniční 
infrastruktury vlastněné krajem, 
obě hlavní skupiny jsou dále ro-
zepsány do jednotlivých položek. 
V prvním sloupci jsou uváděny  
skutečné roční náklady zjištěné 
z účetních výkazů předchozích 

období, ve třetím sloupci je uve-
den sice odhad, ale troufám si 
tvrdit, dostatečně přesný odbor-
ný odhad, ročních provozních 
nákladů nutných k tomu, aby-
chom v souladu s vysloveným 
předpokladem tuto hypoteticky 
standardní infrastrukturu dlou-
hodobě udrželi ve standardním 
stavu. 

Pokračování na straně 6

Můžeme mít silnice jako v Bavorsku?

Ing. Jan Zborník

Dosud poslední etapa rekonstrukce průtahu v Aši.                                                                                                                                        FOTO: ARCHIV
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Prostřední sloupec uvádí od-
borný odhad jednorázových 
nákladů vztažených k současné 
cenové úrovni, které bude třeba 
uhradit, máme-li současnou sil-
niční infrastrukturu vlastněnou 
krajem dostat do předpokládané-
ho standardního stavu. Z hlediska 
přesnosti bude zatížen podstatně 
větší chybou než odhad uváděný 
ve třetím sloupci. Pokud budeme 
i zde požadovat stejně přesný 
výstup, musíme pořídit další data 
na základě různých diagnostic-
kých metod. To je ovšem náklad-
ná záležitost, pořízená data navíc 
v závislosti na čase velice rychle 
ztrácejí svoji platnost, a nemá-
me-li v okamžiku jejich pořízení 
pohromadě finanční prostředky 
umožňující neprodleně sanovat 
zjištěné  nedostatky, vyhazujeme 
peníze doslova oknem.

Kolik co bude stát

Vysvětlivky:
1) Jde o údaj zásadně ovliv-

ňující to, co všechny motoristy 
nejvíce zajímá, kvalitu povrchů 
vozovek. Je stanoven naprosto 
korektně, v souladu s evropskou 
praxí, takto: V roce nula máme 
novou silnici odpovídající všem 
stavebním standardům. Během 
desetiletého provozu, někde 
o něco dříve, jinde naopak déle, 
podle velikosti dopravního zatí-

žení, musíme na jejím povrchu, 
mimo běžné údržby a opravy, 
provést tyto práce: 1) Zhruba 
ve třetí čtvrtině provozního cyk-
lu položit modifikovaný nebo 
nemodifikovaný mikrokoberec 
v tloušťce řádově mm. 2) Na 
konci desetiletého cyklu odfré-
zovat horní, tzv. obrusnou vrstvu 
v tloušťce cca 5 cm, provést even-
tuální výspravy izolovaných po-
ruch ložných vrstev, penetrační 
nátěr a položit novou obrusnou 
vrstvu v téže tloušťce. A cyklus 
se může opakovat… Slušná ce-
na popsaných prací se dnes po-
hybuje někde kolem 530 Kč/
m2 včetně DPH, plochu povrchu 
našich silnic známe a cyklus je 
desetiletý. Proto oněch 550 mili-
onů korun ročně. Pokud popsa-
ný postup nebudeme dodržovat, 
nikdy nebudeme mít tak kvalitní 
povrchy silnic jako v Bavorsku…

2) Jde o odborný odhad cel-
kové jednorázové finanční sumy, 
kterou jako kraj potřebujeme, 
abychom náš silniční majetek, 
specifikovaný v záhlaví tohoto 
článku, uvedli do stavebního 
stavu odpovídajícího evropským 
standardům. 

Veškerá data, která v předcho-
zím uvádím, se pochopitelně tý-
kají majetku, který už máme, 
a neobsahují údaje týkající se 
nového majetku, který si eventu-
álně pořídíme!

Z výsledné sumy 4,3 miliardy 

korun je nutno odečíst cca 1,5 mi-
liardy korun, to je hodnota prací, 
které budou provedeny v rámci 
investičních projektů spolufi-
nancovaných ze strukturálních 
fondů EU v rámci regionálního 
operačního programu a progra-
mů přeshraniční spolupráce ČR 
– Sasko a ČR – Bavorsko a které 
nám samozřejmě pomohou do-
stat část našeho silničního majet-
ku do standardního stavu. Přesto 
zbývá částka 2,8 miliard korun, 
která je nepokrytá a v dohledu 
není žádná dotace, která by ji 
pokryla. 

Jde o částku vyšší než celá 
část ročního rozpočtu Karlo-
varského kraje, jejíž užití není 
účelově vázáno, a bylo by proto 
zcela nezodpovědné tvrdit, že 
bude uhrazena z rozpočtu kraje, 
ten bude muset navíc pokrýt 
zvýšené provozní náklady o cca 
585 milionů korun ročně (rozdíl 
mezi celkovou částkou v prvním 
a třetím sloupci). Silnic II. a III. 
třídy se jako svého nejproble-
matičtějšího silničního majetku 
český stát zbavil způsobem hod-
ným Filištínských, převedl ho na 
kraje zákonem v nestandardním 
stavu a opomněl krajům poslat 
finanční prostředky dovolující 
neradostný stav sanovat – o tom 
ještě bude řeč. Jako slušný stát 
to bude muset dodatečně na-
pravit.

Je na místě se vyjádřit i ke dvě-
ma často veřejně diskutovaným 
tématům, ceně a kvalitě silnič-
ních staveb v ČR.

K ceně. Staví se z materiálů 
a za pomoci technologií včet-
ně potřebné techniky standard-
ně používaných ve světě. Jsou 
ovšem k mání za světové ceny. 
Mzdové náklady tvoří pouhých 
cca 10 % ceny stavby, díky tomu 
a sílící koruně prakticky mizí 
výhoda nižších mezd. Logicky 
se proto i ceny staveb u nás 
nemohou lišit od cen obdobných 
staveb stavěných ve stejných ge-
ologických a klimatických pod-
mínkách jinde v Evropě. V růz-
ných cenových porovnáních se 
někdy vychází i z různých zá-
kladů, např. v SRN nejsou do 
ceny stavby obvykle započítává-
ny výkupy pozemků, rozhodující 
část stavební přípravy vykonáva-
jí Státní stavební silniční úřady 
mající i vlastní projekční složku 
financované ze státního rozpočtu 
a do ceny se také nezapočítávají 
apod. To je jedna strana mince, 
existuje i druhá. Díky celkové 

zanedbanosti silniční sítě, stav-
bě nových dálnic a rychlostních 
komunikací a díky přílivu peněz 
z dotací EU se začíná projevovat  
převaha poptávky po stavebních 
kapacitách nad jejich nabídkou. 
A to je vždy špatná zpráva pro 
investory bez ohledu na výběro-
vá řízení.

Ke kvalitě. Výrazně se zlepšila, 
o tom nemůže být pochyb. I já 
ovšem ještě někdy za hranice-
mi postřehnu rozdíly. Materiály, 
technologie i stroje jsou stejné, 
v čem to tedy asi může být?!

Závěr
I když výsledná tři čísla mnoho 

důvodů k radosti nedávají, přesto 
jsem přesvědčen, že v horizontu 
cca 15 let můžeme mít stejně 
kvalitní silnice jako u sousedů. 
Mám k tomu nejméně dva dobré 
důvody. Financování krajských 
silnic bylo až do roku 2004 zajiš-
ťováno ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury (SFDI). V roce 
2004 SFDI na provoz a investice 
do krajských silnic v Karlovar-
ském kraji uvolnil celkovou část-
ku cca 300 milionů korun a tato 
částka byla také od roku 2005 
formou podílu na sdílených da-
ních převedena do rozpočtu kra-
je. Od roku 2005 jsou pak kraj-
ské silnice financovány formou 
příspěvku z rozpočtu kraje a ten 
v roce 2008 v součtu provoz + 

investice už činí cca 500 milionů 
korun, tj. nárůst o 67 % za čtyři 
roky. Jak bylo uvedeno v úvaze 
o investicích, do budoucna bu-
de výrazně klesat podíl investic 
na celkových nákladech a tyto 
zdroje pak bude možno použít 
ve prospěch úhrady zvýšených 
provozních nákladů. Moje odpo-
věď na v názvu položenou otázku 
tedy zní: Můžeme.

Skutečně důležitá je ovšem 
odpověď nás, občanů kraje, na 
trochu jinou otázku: Opravdu 
chceme mít tak kvalitní silnice 
jako například v Bavorsku? Bude 
nás to totiž všechny stát, jako 
daňové poplatníky, dost práce 
a úsilí navíc.

ING. JAN ZBORNÍK, 

1. NÁMĚSTEK HEJTMANA 

KARLOVARSKÉHO KRAJE

Můžeme mít silnice jako v Bavorsku?

Odpovědi na položené otázky

Otázka č. 1.: Bude nás to ročně stát cca 910 milionů korun.
Otázka č. 2.: Ročně nás to stojí 325 milionů korun.
Otázka č. 3.:  Jednorázově budeme potřebovat cca 2,8 mili-

ardy korun.
Otázka č. 4.:  Jednorázové náklady ve výši 2,8 miliard korun 

nemůže uhradit nikdo jiný než stát. Zvýšené 
provozní náklady o cca 585 milionů korun 
ročně nemůže uhradit nikdo jiný než kraj. Sel-
ský rozum i pánové z Evropské komise mluví 
kupodivu stejně: Nepořizujte si majetek, na 
jehož provozování nemáte peníze.

CO KARLOVARSKÝ KRAJ V OBLASTI 
SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY KONKRÉTNĚ VLASTNÍ
24 SILNIC II. TŘÍDY O CELKOVÉ DÉLCE 560 KM A PLOŠE 3 683 050 m2

306 SILNIC III. TŘÍDY O CELKOVÉ DÉLCE 1260 KM A PLOŠE 6 705 510 m2

447 MOSTŮ

DALŠÍ SILNIČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIFIKOVANÉ V ČLENĚNÍ DLE TŘÍDY SILNICE, 
KDE SE NACHÁZÍ:
 II. TŘÍDY III. TŘÍDY CELKEM
PROPUSTKY (KS) 682 1311 1993
OPĚRNÉ ZDI (KM) 15,106 3,875 18,981
BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 59,148 40,198  99,346 (KM) *

* TÉMĚŘ VÝLUČNĚ SE JEDNÁ O SVODIDLA

 Skutečnost  Standardní stav  Budoucí potřeba
 (v mil. Kč/rok) (v mil. Kč 1x) (v mil. Kč/rok)

Běžná údržba celkem  240 760 305
Z toho:
Čištění vozovek    7  10
Čištění vozovek se neprovádí v potřebném rozsahu.

Dopravní značení 8 30 15
Vodorovné dopravní značení není ve vyhovujícím stavu. Dalo-li by se jednorázově do vyhovujícího stavu, byla by budoucí potřeba cca 15 mil. Kč.

Bezpečnostní zařízení – údržba 5 30 10 
Údržba se neprovádí v potřebném rozsahu. Bezpečnostní zařízení není ve vyhovujícím stavu. Dalo-li by se jednorázově do vyhovujícího stavu, byla 
by budoucí potřeba cca 10 mil. Kč. 

Odvodnění – údržba 20 200 40  
Údržba se neprovádí v potřebném rozsahu. Odvodnění není ve vyhovujícím stavu. Dalo-li by se jednorázově do vyhovujícího stavu, byla by budoucí 
potřeba cca  40 mil. Kč. 

Mosty – běžná údržba 5 200 20  
Údržba se neprovádí v potřebném rozsahu. Mosty nejsou ve vyhovujícím stavu. 

Silniční zeleň 15  25
Údržba zeleně se neprovádí v potřebném rozsahu.
Sekání trávy 15  15 

Běžné prohlídky silnic a mostů 5  5
Běžné opravy povrchů 80 300 80
Opravy povrchů se neprovádí v potřebném rozsahu. Potřeba je nepřímo závislá na celkovém stavu povrchů vozovek. 

Zimní údržba 80  70 – 100* 
* V závislosti na průběhu zimního období. 

Neinvestiční opravy
celkem 85 3540 605 
z toho:
Souvislé opravy povrchů 50 3000 550 1) 
Odvodnění  (propustky) 11 40 3
Bezpečnostní zařízení – zřízení  8 30 8
Opravy mostů 12 400 40
Opěrné zdi 4 70 4

Provozní náklady
celkem 325 4300 2) 910

inzerce

Rekonstrukce silnice Bečov–Horní Slavkov.                             FOTO: ARCHIV

Údržba silnic po bavorském způsobu (na snímku rekonstruovaný most mezi Sokolovem a Svatavou) by přišla na 
půl miliardy korun ročně.                                                                                                                  FOTO: ARCHIV
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Evropsky významná lokalita 
Bochov patří svou rozlohou 20 
hektarů k těm menším. Jedná 
se o mokřadní území a mělký 
rybník s bohatými břehovými 
porosty a s klimatem pro tento 
region nezvykle teplým. V té-
to oblasti se ochrana zaměřuje 
především na významný druh 
hnědáska chrastavcového, ale 
zaznamenán byl i výskyt čol-

ka velkého a kuňky obecné. 
Jednou z nejmenších evropsky 
významných lokalit v kraji je 
Vysoký Kámen u Kraslic. Na 
území o velikosti 2,5 hektaru 
jsou chráněným fenoménem 
především evropská suchá vře-
soviště a skalnaté svahy s ledov-
covými pozůstatky. Na svislých 
skalních stěnách lze nalézt řadu 
vzácných druhů lišejníků, které 
nejsou schopny se šířit mimo 
toto přírodní stanoviště. Geolo-
gický útvar s názvem Vysoký 
kámen, jenž se nachází přímo na 
území této oblasti, byl vyhlášen 
přírodní památkou. 

U jižní hranice vojenského 
újezdu Hradiště se nalézá evrop-
sky významná lokalita Týniště. 
Předmětem ochrany v  šestihek-
tarové oblasti je populace žáby 
kuňky obecné v mělkém rybníce 
lemovaném dřevinnými porosty. 
Kromě tohoto druhu se  zde 
v jarních měsících nachází řada 
dalších druhů obojživelníků, na 
vodu vázaných druhů ptáků, sav-
ců i hmyzu.

Poslední ze série evropsky vý-
znamných lokalit, s nimiž jste se 
měli možnost seznámit prostřed-

nictvím našeho měsíčníku, je 
Bystřina – Lužní potok o rozloze 
více než 1100 ha.

Oblast mezi Hranicemi u Aše, 

Krásnou a Trojmezím tvoří ide-
ální přírodní prostředí pro život 
kriticky ohrožené perlorodky 
říční a hnědáska chrastavcové-

ho. Součástí lokality je Přírodní 
rezervace Bystřina a Národní 
přírodní památka Lužní potok.

(KÚ)

Evropsky významné lokality v Karlovarském kraji

„Středisko vzniklo za podpory 
Karlovarského kraje, aby posky-
tovalo informace zaměřené na 
problematiku zemědělství a roz-
voje venkova, a také  konzultace 
k čerpání dotací z národních i 
evropských programů,“ uvedl 

krajský radní pro oblast život-
ního prostředí Luboš Orálek. 
V současnosti KIS sdružuje 224 
členů z řad zemědělských podni-
katelů a zástupců obcí. „Zároveň 
fungujeme jako regionální cen-
trum ekologických zemědělců,“ 

upřesnil vedoucí KIS Zdeněk 
Perlinger.

Během výročního setkání 
představitelé KIS zhodnotili 
uplynulé období, v němž se sou-
středili na zpracovávání informa-
cí pro zemědělské subjekty, na 
telefonické a osobní konzultace, 
aktualizaci webových stránek ne-
bo na spolupráci s organizacemi 
rozvoje venkova a zemědělství. 
Velký zájem je především o mož-
nost čerpat dotace z ministerské-

ho Programu rozvoje venkova, 
který se rozběhl v roce 2007 
a zemědělské subjekty dosud 
zpracovaly projekty, na něž chtě-
ly získat dotace přesahující 184 
milionů korun. 

Zatím byla schválena částka 
ve výši okolo 162 milionů korun, 
z nichž byla financována například 
modernizace stáje na Bochovsku, 
ovčín u Abertam, stáj na Doupov-
sku, dojírna a sýrárna v Ryžovně 
Hřebečná, ale i některé agrotu-

ristické projekty. „V současnosti 
nejčastěji řešíme formou konzul-
tací problémy s vyúčtováním do-
tací,“ poznamenal vedoucí KIS.  
Účastníci setkání mohli ochutnat 
regionální bioprodukty a sezná-
mit se s dostupnými materiály o 
ekologickém zemědělství. V zá-
věru také absolvovali prohlídku 
botanické zahrady v areálu školy, 
o jejíž  údržbu a  zvelebování se 
starají z velké části sami studenti.

(KÚ)

Krajské informační středisko slaví tři roky existence
Zástupci Karlovarského kraje, Zemědělských agentur Karlovy Vary 
a Cheb, společnosti Povodí Ohře a další spolupracovníci přijeli 21. 
srpna  na výroční schůzku Krajského informačního střediska (KIS), 
která se konala  v prostorách Střední zemědělské školy v Karlových 
Varech-Dalovicích. 

Na závěr seriálu o 21 evropsky významných lokalitách, jejichž 
ochranu zabezpečuje Karlovarský kraj, vás zavedeme na území EVL 
Bochov, EVL Vysoký Kámen, Týniště a Bystřina – Lužní potok.

Územní studie 
na pomoc Žluticku 

a Toužimsku
Studie Střela má napravit ško-

dy, jež v jihovýchodním části 
Karlovarského kraje napáchalo 
dvojí vystěhování obyvatelstva. 
Vznikala ve spolupráci s obcemi 
a do její přípravy se zapojila i sku-
pina místních obyvatel, kterých 
v této oblasti žije více než 17,5 
tisíce. Stane se tak důležitým 
podkladem při projednávání 
a zpracování záměrů do územ-
ních plánovacích dokumentací.

V regionu se nachází na 
dvacet obcí, jeho rozloha je 
asi 670 čtverečních kilomet-
rů. V minulosti byl na okraji 
zájmu všech institucí. „Oblast 
je v současnosti poměrně pro-
blematická, ať už kvůli horší 
dopravní dostupnosti, chybě-
jícímu přirozenému centru 
nebo vysoké míře nezaměst-
nanosti,“ uvedl hejtman Josef 
Pavel s tím, že se ale jedná 
o perspektivní území z hledis-
ka rozvoje turistiky.           (KÚ)

Vyhodnocení 
Fotohádanky 

z minulého čísla
V červnovém čísle jsme vás po-

žádali, abyste nám napsali jméno 
jedné z největších vodních ploch 
v kraji. Fotografii správně poznali 
ti, kdo tipovali, že se jedná o jeze-
ro Michal. Zároveň jsme od vás 
chtěli vědět, jak se bude jmenovat 
další, právě vznikající jezero, které 
po napuštění bude mít plochu 500 
hektarů. Správná odpověď v tom-
to případě byla Medard-Libík. 

Ze správných odpovědí jsme 
vylosovali tři výherce, kterými 
jsou Božena Štěrbová z Jindřicho-
vic, Andrea Dašková ze Sokolova 
a Hana Rochová z Aše. Výhercům 
gratulujeme a všem tipujícím dě-
kujeme za jejich odpovědi.

KÚ

Skokan skřehotavý      FOTO: ARCHIV

Hnědásek chrastavcový                            FOTO. ARCHIV

inzerce
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Rada Karlovarského kraje ve funkci valné hro-
mady společnosti Karlovarská krajská nemocnice, 
a.s. projednala dne 26. srpna 2008 audit hospo-
daření nemocnice v letech 2004 až 2007 a přijala 
následující usnesení:

Rada Karlovarského kraje schvaluje jako 
jediný akcionář společnosti Karlovarská 
krajská nemocnice a.s. návrhy na opatření 
v řízení společnosti, a to:

V oblasti nákupních procesů
ve vztahu k transakcím s dodavateli:• 
uzavírat smlouvy obsahující ceník se všemi do-• 
davateli speciálního zdravotnického materiálu
pravidelně aktualizovat smlouvy s hlavními do-• 
davateli tak, aby zohledňovaly tržní trendy
zavést formální systém archivování dokumen-• 
tace (objednávek, předávacích protokolů, doda-
cích listů) ke všem dodávkám
dodržovat ustanovení zákona o veřejných za-• 
kázkách
zavést limity pro smlouvy a nákupy, které splňují • 
požadavky zákona o veřejných zakázkách a sta-
novit a aplikovat řádný schvalovací proces
ve vztahu k výběrovým řízením• 
prokazatelně spolupracovat s jednotlivými od-• 
povědnými pracovníky dotčených oddělení na 
přípravě ročního investičního plánu pro nákup 
vybavení a přístrojů
zadávat veškeré objednávky v souladu s tímto • 
plánem
vypracovat a aplikovat postupy pro zadávání • 
a schvalování objednávek pro případ výjimeč-
ných (neplánovaných) nákupů
zjišťovat základní informace o potenciálních do-• 
davatelích, aby byli vyloučeni nesolventní doda-
vatelé případně dodavatelé, u kterých dochází 
ke střetu zájmů
definovat kvalifikační kritéria pro veřejné za-• 

kázky tak, aby byla možná účast většího počtu 
uchazečů a umožněno tak posuzovat nabídky na 
základě kritéria nejnižší ceny
stanovit veškerá hodnotící kritéria jako kvantifi-• 
kovatelná a měřitelná
sestavovat hodnotící komise proporcionálně, • 
včetně zástupců dotčených oddělení
vyžadovat bezpodmínečně od členů komise • 
podpis čestného prohlášení, že nejsou žádným 
způsobem spřízněni s uchazeči včetně důsledků 
uvedení nepravdivých informací
veškerá opatření shora vypracovat v písemné • 
podobě do směrnice o výběrových řízeních, pro-
kazatelně s touto směrnicí seznámit zaměstnance 
včetně důsledků jejího nedodržování a zajistit, aby 
veškerá výběrová řízení byla prováděna v souladu 
s platnou legislativou (včetně aktualizace)

Ve vztahu k systému nákupů
každý dodavatel musí být v rámci nákupního • 
procesu jednoznačně identifikovatelný specific-
kým číslem. Veškeré standardní výstupy musí 
toto číslo obsahovat
duplicitní záznamy v databázi dodavatelů musí • 
být sjednoceny a musí být zavedená opatření, 
která duplicitním záznamům zabrání
stávající databázi dodavatelů upravit tak, aby• 
adresy v ní uvedené měly jednotný formát• 
obsahovala identifikační čísla, včetně daňových • 
identifikačních čísel u dodavatelů právnických 
i fyzických osob
obsahovala údaje o bankovních účtech• 
rozlišovala aktivní a neaktivní dodavatele včetně • 
kontrolního systému, který zajistí, aby neaktivní-
mu dodavateli nebylo možno připsat transakci
v oblasti finančních limitů • 
ve vztahu ke kontrolám limitů• 
stanovit limity na základě ročního finančního • 
plánu, který byl schválen příslušným orgánem 
KKN a.s. v souladu se stanovami společnosti

limity v rámci finančního plánu prokazatelně • 
projednat s odpovědnými pracovníky přísluš-
ných oddělení
po schválení plánu prokazatelně seznámit od-• 
povědné pracovníky s limity pro daná oddělení 
včetně důsledků jejich nedodržování
pravidelně monitorovat dodržování stanovených • 
limitů (měsíčně)
v případě překročení limitů stanovit odpovědnost • 
za spotřebu nad limit a sankce za překročení
stanovit jednoznačně pravomoc rozhodovat (pí-• 
semným vnitřním předpisem) o rozpočtových 
změnách, změnách limitů a možnostech jejich 
překročení
definovat pravidla pro řešení výjimečných zvýše-• 
ní spotřeby v naléhavých případech

V oblasti střetu zájmů a etického kodexu 
zaměstnanců

vypracovat jednoznačnou vnitřní směrnici o pří-• 
padech střetu zájmů a prokazatelně s ní se-
známit zaměstnance včetně důsledků jejího 
porušení
v rámci této směrnice stanovit nadřazenost • 
zájmu zaměstnavatele nad soukromé zájmy za-
městnanců, vyslovit zákaz zneužití funkce pro 
svůj osobní prospěch a definovat neslučitelnost 
funkcí. Stanovit způsob chování v případě vlast-
nictví podílů v jiných subjektech, jejichž před-
mět činnosti je shodný s předmětem činnosti 
zaměstnavatele (KKN a.s.) pro členy vedení 
společnosti včetně primářů
definovat jednoznačně podmínky pro schvalová-• 
ní souběžné výdělečné činnosti všech zaměst-
nanců společnosti, je-li souhlas udělen, musí 
být v písemné podobě uložen v osobní složce 
zaměstnance v souladu se zákoníkem práce
pro členy nejvyššího vedení, primáře a lékaře • 
tyto podmínky zapracovat přímo do pracovních 
smluv

V oblasti inventarizace a evidence zásob
bezodkladně provést řádnou inventarizaci zásob • 
a spotřeby zejména zdravotního materiálu a léků 
s cílem zjistit aktuální zůstatky zásob a stanovit 
tak výchozí stav zásob pro provádění budoucích 
inventur zásob a spotřeby zejména zdravotního 
materiálu a léků, a to na jednotlivých odděleních 
KKN a.s.
definovat systém evidence zásob a spotřeby • 
zejména zdravotního materiálu a léků  na jed-
notlivých odděleních (po převzetí z lékárny, cen-
trálního skladu) a provádět pravidelně inventury 
zásob a spotřeby zejména zdravotního materiálu 
a léků na jednotlivých odděleních včetně důsled-
ků za zjištěná manka

Rada Karlovarského kraje
Ukládá představenstvu KKN a.s. předložit jedi-

nému akcionáři návrh harmonogramu realizace 
opatření schválených jediným akcionářem ve lhů-
tě do 2.9.2008

Ukládá představenstvu KKN a.s. vyvodit odpo-
vědnosti včetně důsledků ve vazbě na skutečnost, 
že v KKN a.s. chybí dokumentace a podklady 
k případům prověřovaným forenzním auditem

Ukládá představenstvu KKN a.s. vyčíslit případ-
nou škodu vzniklou společnosti v období 2004 až 
2007 v souvislosti s nákupem zejména zdravotní-
ho materiálu, léků a ostatních komodit a služeb, 
a vznikla-li škoda, přijmout veškerá dostupná 
opatření k jejímu vymožení

Rada Karlovarského kraje
Pověřuje advokátní kancelář Martin Tocik 

a Partner, Moskevská 66, 36001 Karlovy Vary 
právním rozborem zprávy o provedeném šetření 
v Karlovarské krajské nemocnici a.s. a přípravou 
návrhu na podání trestního oznámení v souvislosti 
s možnou vzniklou škodou v Karlovarské krajské 
nemocnici a.s.

Usnesení Rady Karlovarského kraje o nemocničním auditu

Kardiologové 
versus šest 

nespokojených 
primářů

Ve d e n í 
K a r l o v a r -
ské krajské 
nemocnice 
na společ-
ném jedná-
ní s vede-
ním inter-

ního oddělení a intervenční 
kardiologie dne 26. 8. 2008 
rozhodlo pokračovat v nasto-
lené koncepci dobudování kar-
diocentra. Kardiocentrum se 
konečně v Karlovarském kraji 
dostane konečně na úroveň 
ostatních krajských pracovišť 
v republice. Je nepochopitelné, 
že proti vzniku se v petici za-
slané vedení postavilo šest pri-
mářů karlovarské nemocnice. 
Kritizovali především skuteč-
nost, že vedení hodlá otevřít 
novou kapacitu, když ostatní 
oddělení nemocnice trpí nedo-
statkem personálu. 

My však otvíráme kardiolo-
gické oddělení, jež musí primář 
intervenční kardiologie ve spo-
lupráci s vrchní sestrou obsa-
dit personálem sám, ze zdrojů 
mimo karlovarskou nemocnici. 
Podařilo se mu sehnat jíž dva 
fundované kardiology, kteří vý-
razně zvýší kredit kvality lékař-
ské péče na nově vznikajícím 
lůžkovém oddělení.

Snahou vedení je, aby se 
lékaři nového oddělení starali 
o pacienty nejenom při kardi-
ointervenčních výkonech, ale 
zároveň rozhodovali o poo-
perační následné péči až do 
propuštění pacienta z nemoc-
nice. Tím bude jednoznačně 
stanovena zodpovědnost léka-
ře kardiologa v souvislosti s 
jeho léčbou. 

Dle mého názoru je to po-
sun ke zvýšené kvalitě. Dále 
tím zlepšujeme pravidelnou 
dostupnost kardiologa v Kar-
lovarské krajské nemocnici, 
jelikož intervenční kardiologo-
vé přejdou do ostré ústavní 
pohotovostní služby; nebudou 
jako dosud na příslužbě doma. 
Bude to znamenat rychlejší 
kontakt s pacientem při jeho 
záchraně.

ING. JAN FERENC, VÝKONNÝ ŘEDITEL 

KARLOVARSKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE, A. S.

Vážené představenstvo KKN, a. s.,
důrazně protestujeme proti zamýšlené-

mu otevření nového samostatného „Kardi-
ologického oddělení“ v Nemocnici K. Vary. 
Toto oddělení by mělo být umístěno v pro-
storách současného „Interního oddělení“, 
mělo by mít 15 lůžek (z toho 8 monitoro-
vaných). Mělo by zde tedy (dle sazebníku 
VZP) pracovat minimálně 10 zdravotních 
sester (dále SZP), všechny v úvazku 1.0.

Otevření tohoto nového oddělení se při-
pravuje za kritické personální situace v ce-
lé KKN, a. s. Znovu a důrazně v této souvis-
losti připomínáme, že jen v naší karlovar-
ské nemocnici chybí už dnes minimálně 
50 zdravotních sester!!! A další personál se 
chystá odejít v krátké době! Připomínáme, 
také že právě kvůli nedostatku zdravot-
ního personálu už došlo k významným 
redukcím v počtech provozovaných spe-
cializovaných lůžek (např. u tak klíčových 

nemocničních oddělení, jakými jsou ARO 
nebo JIP interního oddělení. Došlo dokon-
ce už i k uzavření celých stanic, pater, např. 
na oddělení chirurgie, interna, neurolo-
gie, kožní...) Naše „krajská“ nemocnice se 
tak nyní potýká s vážným a neřešitelným 
nedostatkem volných lůžek u základních 
i specializovaných medicínských oborů!!!

Pokud bude nynější management KKN 
a.s. i nadále pokračovat v dosavadní ab-
surdní a nešťastné personální politice, 
dojde v krátké době k dalšímu výrazné-
mu odlivu personálu z naší nemocnice 
(o dvou zbývajících nemocnicích KK radě-
ji ani nemluvě). Zcela reálně tak v karlo-
varské nemocnici hrozí úplný personální 
kolaps a uzavírání celých páteřních oddě-
lení! To bude mít pochopitelně nedozírné 

následky nejen pro chod celé naší nemoc-
nice. Nebudeme nadále schopni zajišťovat 
základní či specializovanou zdravotní péči 
obyvatelům celého Karlovarského kraje!

Za současné kritické personální situ-
ace proto nesouhlasíme s nynější krát-
kozrakou a nepochopitelnou strategií 
managementu KKN. Ten se totiž místo 
udržení současného provozu nemocnice 
(a zprovoznění dnes už uzavřených sta-
nic) snaží vybudovat nové „kardiologické 
oddělení“. Zásadně proto nesouhlasíme 
s „přetahováním“ zbývajícího personálu 
jiných nemocničních oddělení, odmítáme 

„aktivní přednostní nábor“ nového per-
sonálu právě na toto plánované oddělení. 
A to všechno za současné kritické perso-
nální situace, kdy se rozpadají „základní 

nemocniční obory“ a dochází k uzavírání 
dalších a dalších nemocničních stanic. 

Důrazně proto požadujeme, aby byli ny-
ní všichni eventuální noví zájemci o práci 
v naší karlovarské nemocnici přednostně 
přijímáni na chybějící místa. A naopak žá-
dáme, aby nyní nebylo absurdně vytváře-
no nové nemocniční oddělení kardiologie.

Podepsáni
MUDR. JAROSLAVA POUSTKOVÁ, 

PRIMÁŘKA INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ 

MUDR. JAROSLAV ŽÁK, PRIMÁŘ INTERNÍHO ODDĚLENÍ

MUDR. PAVEL NOVOTNÝ, 

PRIMÁŘ CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

MUDR. IGOR KARPOWICZ, 

PRIMÁŘ NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ

MUDR. TOMÁŠ POSPÍŠIL, PRIMÁŘ KOŽNÍHO ODDĚLENÍ

MUDR. ROMAN BRÁZDIL, PRIMÁŘ ANESTEZIOLOGIC-

KO-RESUSCITAČNÍHO ODDĚLENÍ

V KARLOVÝCH VARECH 22/VIII 2008

Vážení kolegové,
v pátek 22. 8. jsem byl konfrontován s peticí šesti primá-

řů- dr. Poustkové, dr. Žáka, dr. Novotného, dr. Karpoviče, 
dr. Pospíšila, dr. Brázdila. Petice v principu říká, že výše 
zmínění primáři nesouhlasí se zřízením kardiologického 
oddělení v době, když je v nemocnici „personální krize“, 
hovoří o kompetici nového oddělení s jejich odděleními.

Na tuto petici hodlám odpovědět otevřeným dopisem.
9. 7. 2008 vyhrála naše nemocnice výběrové řízení ohled-

ně zřízení patnácti standardních kardiologických lůžek, 
čímž byl dán pokyn k vytvoření odborně samostatného 
kardiologického lůžkového oddělení. 

V pondělí 25. 8. 08 proběhne na ředitelství jednání, jež 
určí, kde bude oddělení situováno. Pro intervenční kardi-
ologii to znamená milník a nový impuls pro rozvoj kardio-
logie v regionu. Současně s oddělením bude otevřen nový 
intervenční sálek, který se již zařizuje. Chceme totiž rozjet 
ucelený arytmologický program, v regionu jsou proto 
velmi dobré předpoklady - už jenom proto, že V Plzni ani 
v Ústí nad Labem  nemají program koherentně zajištěný 
personálně. Pro nemocnici to představuje nepochybný 
ekonomický i odborný přínos, a sice v oboru, který je dnes 
obecně považován za jeden z nosných.

V nemocnici provádíme intervenční kardiologii v roz-
sahu podobném jiným krajským pracovištím.  Neexistuje 
přitom jiné takové pracoviště intervenční kardiologie, kte-
ré by za zády nemělo odborně silné kardiologické lůžkové 
oddělení. Jsme přesvědčeni, že výsledky naší práce mají 
být plně zhodnoceny adekvátní následnou péčí. 

Pooperační a následná péče o naše nemocné se však 
neodehrává v KKN, jak jsme zvyklí z našich minulých pra-
covišť a jak je běžným standardem v civilizovaném světě. 
Již dlouhou dobu žádáme a vše konáme pro to, aby násled-
ná péče byla prováděna v duchu kardiologických obecně 
uznávaných principů. Žádám proto i Vás, abyste pochopili 
závažnost situace a - když už jej nechcete podpořit - alespoň 
nepodráželi projekt kardiologie.  Myslím, že například pro 
Pavla Novotného by byla také těžko přijatelná představa, že 
by se o jeho operované nemocné starali lékaři jiného obo-
ru. U nás je to podobné. Je třeba pochopit, že mezi námi 
a internisty jde o rozdíl filozofie a přístupu k nemocným 
vůbec.

Jsme posledním krajem, kde není opravdové akredito-
vané kardiocentrum; lůžkové kardiologické oddělení je 

přitom podmínkou akreditace. Dle národního kardiovas-
kulárního programu je nutno, aby v každém kraji takové 
kardiocentrum operovalo. V tomto smyslu jde též o zadání 
České kardiologické společnosti. Když to řeknu jednodu-
še: jestliže chceš dělat intervenční kardiologii, měl bys 
dle národního kardiovaskulárního programu mít za zády 
plnohodnotné kardiologické oddělení.

Kolegové, vyvinul jsem velké úsilí, abych sehnal tým 
odborníků. Vedoucím lékařem bude kardiolog přicházející 
z Vinohrad, nedávno přišel kardiolog z Třince. Přestože zá-
jem o práci na oddělení mají sestry z interny, máme naříze-
ní sestavit střední personál z externích zdrojů. Podařilo se 
nám sehnat sestry, které mají specificky zájem o tuto práci. 
Neprobíhá zde reálně „aktivní přednostní náběr“, naopak 
často jsme rozladěni situací, kdy nás vyhledá sestra mající 
zájem pracovat u nás a po rozhovoru s hlavní sestrou je 
směřována na jiné oddělení (naposled na odd. ortopedie). 
Ale i toto chápeme.

Vy viníte ředitelství z preference našeho oddělení, já 
vidím situaci naopak. Dnes by mělo být záměrem dobrého 
managera rozvíjet medicínsky a ekonomicky nadějné obo-
ry, jež by měly být skutečně - v rozumných mezích - pre-
ferovány. Je totiž vyzkoušeno, že tato preference v krátké 
době přinese positivum i v oborech, které jsou méně agilní. 
Já necítím přílišnou podporu tohoto typu, naopak si vše 
vypracováváme sami krok po kroku. Tři čtvrtiny nákladů 
na zařízení nového sálku máme formou podpory z vnějšku 
nemocnice, to vše bylo třeba vyjednat. 

Vážení kolegové, bude nás teď pět kardiologů (třemi 
jsem si jist); mají vysoký kredit v kardiologické obci a bo-
hatou praxi na renomovaných klinikách. Již nebudeme ak-
ceptovat fakt, že následná péče o námi operované nemocné 
není lege artis, vše máme důsledně odborně podloženo. 
Není naším zájmem vést diskuzi mimo nemocnici KV, 
neuvážené petice ji tam však postupně dostávají. Náš tým 
je silný odborně; lidé, kteří nepřejí naší snaze, jsou silní 
politicky. Předpokládám, že blízké době budeme konfron-
továni mediálně, jsme však i na toto připraveni. 

Dále mi dovolte zmínit, že od začátku mého snažení 
o oddělení kardiologie jsem konfrontován s různými po-
mluvami. Již jsem si zvykl nereagovat, ale je zde jedna, 
která je velmi zlá. Tedy:

9. 7. byl na našem oddělení implantován KS bezmála 
90letému člověku, pacient následující den zemřel. K to-

muto případu se vztahuje trestní oznámení na neznámého 
pachatele. Jsem nyní přímo i nepřímo obviňován, že jsem 
kriminalizaci a následnou medializaci inicioval.

Případ se nyní šetří a speciální komise má zjistit míru za-
vinění. K tomu musím poznamenat: případ jsem neinicioval. 
To, že musím celou věc šetřit z hlediska techniky výkonu, 
je mi vrcholně nepřijemné. Jsem sice přesvědčen, že ko-
lega, který výkon prováděl, postupoval zcela standardně 
a profesionálně, ale nikdy bych podobné situace nezneužil 
k „dokazování toho, jak nekvalitní je zde pooperační péče, 
že ani nebyla schopna včas odhalit a léčit pomalé žilní kr-
vácení do pohrudniční dutiny“. 

Kolegové, ještě jednou tedy shrnu: kardiologické lůžko-
vé oddělení je nezbytné pro normální fungování intervenč-
ní kardiologie, logika měla být opačná, nejdříve kardiologie 
obecná a potom intervenční, doháníme tedy deficit. Nové 
oddělení  a jeho zakládání s Vámi nekompetuje, naopak 
jeho zřízení Vám bude pomáhat medicínsky i ekonomicky.

Nepodléhejte politikaření a pomluvám, můj tým se neú-
častní žádných politických tahanic. Naopak jsme znechuce-
ni tím, jak je atmosféra v nemocnici zpolitizovaná. Nakonec 
právě neštastná kriminalizace výše zmíněného případu je 
přímým důsledkem politického souboje dvou protistran. 
Moje pozice je o to složitější, že největší problémy na oddě-
lení interny mám se současnými politickými aktivisty.

Na našem úspěchu nepochybně participuje i fakt, že kar-
diologie je obor optimistický. Ve svém týmu se pokouším 
optimismus udržovat, snad to je důvodem, proč mi zde za 
celých dva a půl roku roku nepodala výpověď jediná sestra. 
Kdybych měl nyní možnost využít poptávky i sester z ostat-
ních oddělení (specificky z interny), mohl bych otevírat 
nikoli jedno oddělení, nýbrž minimálně dvě. 

Kolegové primáři, snažte se též o trochu optimismu 
a nepodléhejte snaze jisté politické skupiny šířit nihilismus 
a negativismus. Tato skupina se řídí principem „čím hůř, 
tím líp“. Jestliže se pustíte spíše do pozitivních aktivit, třeba 
budete také úspěšnější v budování nových provozů a v přijí-
mání nového personálu. 

Nepochybuji o tom, že moje vyjádření je mírně provo-
kující, ale  nikdy bych nepodepsal žádnou petici, aniž bych 
si udělal jasno o opravdovém stavu věcí a konfrontoval 
druhou stranu. Jsem si též vědom, že někdy je věcí osobní 
odvahy spíše nepodepsat než podepsat.

Jsem s pozdravem
MUDR. MICHAL PAĎOUR

V KARLOVÝCH VARECH 24. 8. 2008

Petice proti novému oddělení

Odpověď primáře kardiologie na petici
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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 soprávních agend a dozoru, 

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

�

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

lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
�

vedoucí odboru 
kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová

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

�

vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda

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

�

vedoucí odboru kontroly
Mgr. Jaromír Kruták

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

�

vedoucí ekonomického odboru
Ing.Dagmar Divišová 

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

�

vedoucí majetkoprávního odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja

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

�

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

radek.havlan@kr-karlovarsky.cz
�

vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství

Mgr. Vladimír Malý
tel.: 353502461

vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
�

vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil

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

�

vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství

Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220

eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
�

vedoucí odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy
Ing. Martina Klánová

tel: 353 502 443 
martina.klanova@kr-karlovarsky.cz

�

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

Krajská knihovna Karlovy Vary

Původní budova karlovarského 
muzea se dlouhodobě nacházela 
ve špatném stavu a nebyl v ní 
dostatek místa pro depozitární 
účely. Jako nejschůdnější řešení 
situace se nakonec ukázal prá-
vě prodej budovy, poznamenal 
hejtman Josef Pavel. „Vycházeli 
jsme z toho, že se našel zájemce 
o objekt a my jsme měli ve stejné 
lokalitě dvě nevyužité budovy,“ 
uvedl Pavel.

Domy Belvedere a Jelen slou-
žily kdysi karlovarské nemocnici 
jako ubytovna a na kraj byly 
převedeny po jeho vzniku. Od 
té doby byly prázdné. Objekt 

Jelen nyní využije muzeum jako 
depozitář. V části Belvedere jsou 
umístěny kanceláře a odborná 
pracoviště. „Sbírkové fondy bu-
dou uloženy ve speciálním regá-
lovém systému asi za tři miliony 
korun. Téměř polovinou z této 
částky nám přispělo ministerstvo 
kultury,“ řekla ředitelka muzea 
Eva Dittertová.

Do svého nového působiště 
se muzejníci už začali stěhovat. 
Zcela ho obsadí do konce září. 
V porovnání se starým sídlem 
získali téměř 40 procent ploch 
navíc. Podle Pavla počítá kraj 
s dalšími investicemi do krajské-

ho muzejnictví i v příštích letech. 
„Nejzásadnějším projektem je 
chystaná obnova Císařských láz-
ní v Karlových Varech. Kromě 
jiného budou sloužit jako repre-
zentativní muzejní prostory,“ do-
dal Pavel.

Domy Belvedere a Jelen, kde 
našlo muzeum nové sídlo, patří 
k významných karlovarským pa-
mátkám. Byly postaveny kolem 
roku 1880 v duchu pozdního kla-
sicismu, jehož prvky se v interi-
érech dochovaly do současnosti. 
Sloužily v minulosti mimo jiné 
i jako lázeňské penziony a až do 
roku 1945 patřily významnému 
karlovarskému realitnímu mak-
léři Juliu Sebertovi. Kromě ad-
ministrativy a depozitáře by měly 
sloužit také jako sídlo regionální 
badatelské knihovny s bezbarié-
rovým přístupem.            (KÚ,RED)

Krajské muzeum je v novém

Jazykové kurzy v krajské knihovně
Ve školním roce 2008/2009 pořádá Krajská knihovna Karlovy 
Vary tyto jazykové kurzy: 

ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
15. 9. 2008–29. 6. 2009, 1x týdně (pondělí) 17.30–19.00 hod. 
v prostorách Krajské knihovny K.Vary - Studijní oddělení v Draho-
vicích, Lidická 40
MHD: linka č. 10, 15 : směr Lidická, zastávka Národní
cena kurzu: 1.900,- Kč
vyučující: p. Věra  RANDOVÁ

ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ
18. 9. 2008–25. 6. 2009, 1x týdně (čtvrtek) 17.30–19.00 hod. 
v prostorách Krajské knihovny K.Vary - Studijní oddělení v Draho-
vicích, Lidická 40
MHD: linka č. 10, 15: směr Lidická, zastávka Národní
cena kurzu: 1.900,- Kč
vyučující: p. Věra  RANDOVÁ

Veškeré informace vč. formuláře přihlášky ke kurzu na webu kraj-
ské knihovny http://www.knihovna.kvary.cz/cs/pro-navstevniky/
vzdelavani/jazykove-kurzy/

Uzávěrka přihlášek 10. 9. 2008.

POHLEDNICE Z PRÁZDNIN – PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ 
PRO NEJMLADŠÍ UŽIVATELE KNIHOVNY

Pobočka Krajské knihovny Karlovy Vary Studijní oddělení 
Lidická vyhlásila prázdninovou soutěž pro nejmladší čtenáře s 
názvem Pohlednice z prázdnin. Zúčastnit se mohou i čtenáři 
dětského oddělení Krajské knihovny ve Dvorech.

Soutěž je určena pro dvě věkové kategorie:
kategorie do 15 let
kategorie 15–19 let

Své práce mohou účastníci vytvořit jako libovolný výtvarný 
či literární útvar nebo jako počítačovou prezentaci zpracovanou 
v PowerPointu. 
Úkol – přiblížit svůj zajímavý zážitek z prázdnin
Doba trvání soutěže: 1. 7. 2008–30. 9. 2008

V tomto termínu mohou zájemci odevzdat své práce v hlavní 
budově Krajské knihovny ve Dvorech v dětském oddělení nebo 
přímo ve Studijním oddělení Lidická.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci Týdne knihoven 
7. 10. 2008 v 15:00 hodin ve Studijním oddělení Lidická.

Celý týden bude ve znamení tzv. 
čtenářské amnestie, to znamená, 
že čtenářům budou prominuty 
poplatky za pozdě vrácené knihy, 
které v tomto týdnu přinesou.

V rámci Týdne knihoven bude 
také vyhlášen 2. ročník literární 
soutěže pro začínající autory. 

Dolní věková hranice: 14 let; ma-
ximální rozsah díla 5 normostran. 

Uzávěrka literární soutěže bu-
de 31. 12. 2008; vyhlášení výsled-
ků bude v únoru 2009.

Knihovna jako truhlice po-
kladů v rámci Týdne knihoven 
budou pro veřejnost vystaveny 

„klenoty“ z fondu KK KV.

Dvory – půjčovna
6. 10.  Velké říjnové společ-

né čtení veřejné čtení 
z knih Karla Čapka

  Dopoledne – čtení pro 
mateřské školy

  Odpoledne – čtení pro 
veřejnost (pro děti, 
mládež i dospělé)

  Dvory – dětské odděle-
ní, sál

6. 10.  Vyhlášení dětské foto-
grafické soutěže Pošli 
foto Dášeňce – děti fotí 
své domácí mazlíčky

  Dvory – dětské odděle-
ní, web KK KV

7. 10.  13:00 Zahradníkův 
rok dětská výtvarná dílna
Výroba květin z přírodních mate-
riálů, práce s přírodninami, zdo-
bení prostor dětského oddělení 
– každý roh místnosti = jiné roční 
období 

Dvory – dětské oddělení
7. 10. 15:00 Vyhlášení vý-
sledků prázdninové soutěže pro 
děti Pohlednice z prázdnin 

Studijní oddělení Lidická
8. 10.  13:00 O lup starého 
Lotranda soutěžní odpoledne pro 
děti
Soutěže zaměřené na prověření 
znalostí z literatury a procvičení 
postřehu malých čtenářů.

9. 10.   Cesty Evropou – den 
evropské kultury pro 
děti

  Etnická hudba, hry, ta-
nec…

9. 10. 10:00 Román pro 
ženy pořad o životě a díle autor-
ky tzv. ženských románů Vlas-
ty Javořické (pořádáno v rámci 
Literárního klubu pro seniory), 
lektorka: Marie Spazierová, au-
torka knihy o Vl. Javořické 

Studijní oddělení Lidická
10. 10. 15:00 Vyhlášení vý-
sledků dětské fotografické sou-
těže Pošli foto Dášeňce

1.–29. 9.
Výstava – kavárna
Tomáš Fiala – Mostra d´arte
Fotografie z cest

9. 9. 
Britský filmový klub - sál
„My Left Foot“ – drama Irsko/
VB
Film v původním znění s anglic-
kými titulky

16. 9. 
Reading group – odd. pro ne-
vidomé
„Life isn´t all ha ha, hee, hee“ – 

Meera Syal
Čtení z anglického originálu 
knihy

25. 9.
Historie a současnost Karlových 
Varů – sál
Přednáška Mgr. Jiřího Klsáka
Tlumočeno do českého znako-
vého jazyka
Vstup zdarma

Dětské oddělení KK KV – celý 
měsíc akce s tematikou ves-
míru – k 60. výročí narození 
prvního českého kosmonauta 

Vladimíra Remka.
Pondělky – výtvarné dílny
Čtvrtky – turnaje ve společen-
ských hrách
Pátky – dramatické dílny

Studijní oddělení Lidická – ve 
své činnosti pokračuje Literární 
klub pro seniory dvoudílným 
cyklem o Arteterapii. 

25. 9.–30. 10. 
výstava Okamžiky v přírodě 
Fotografie pracovnic KK KV J. 
Burianové a K. Plaché

„Karlovy Vary se nezbavují ro-
dinného stříbra, naopak tím měs-
to získá, protože nabídka v rám-
ci studie využitelnosti budovy je 
zajímavá pro všechny,“ zdůraznil 
hejtman Josef Pavel a upozornil, že 
většinu velkých projektů provází 
zpochybňování, skandalizování a 
tyto investice se účelově zneužívají 
k politickému boji. Význam událos-
ti vyzdvihla také primátorka Karlo-
vých Varů Veronika Vlková: „Kraj 
je jako investor  pro město garan-
tem využití objektu ku prospěchu 
občanů, veřejnosti,“ uvedla.

Myšlenka na zřízení expozi-
tury krajského muzea v Císař-
ských lázních vznikla zhruba 
před rokem a půl, kdy kraj hle-
dal důstojné muzejní prostory. 
Muzeum tak umístí své expozice 
nejen v císařské koupelně a na 
ochozech, ale také na ploše, kte-
rá vznikne přestropením pláno-
vaného multifunkčního sálu pro 
500 osob. „Tam bychom chtěli 
mít expozici dějin lázeňství včet-
ně fenoménu západočeského lá-
zeňského trojúhelníku a součástí 
budou i dějiny českého lázeňství 

v kontextu se světovým,“ vysvět-
lila ředitelka krajského muzea 
Eva Dittertová.

Kraj, jenž chce na obnovu 
budovy získat peníze z evrop-
ských fondů, nesmí ztrácet čas. 

„Musíme využít i dva letní mě-
síce, proto už teď připravujeme 
výběrové řízení na zhotovitele 
projektu,“ objasnil hejtman a 
dodal: „Město by zase na své 
náklady mělo zajistit rekon-
strukci blízkého mostu a do-
stačující parkovací plochy prav-
děpodobně v blízkosti galerie.“
V suterénu budovy vznikne 
krajské infocentrum společ-
ně s městským, v atriu by měl 
být vybudován multifunkční sál 
s elevací. Skvostný Zanderův 
sál bude sloužit coby kavárna a 
čítárna, v jedné z místností by 
měla být balneologická knihov-
na. Naplánována je také výstavba 
nové budovy vedle Císařských 
lázní, která poskytne zázemí 
karlovarskému symfonickému 
orchestru.

(KÚ)

AKCE KRAJSKÉ KNIHOVNY KARLOVY VARY V V MĚSÍCI ZÁŘÍ:

6. 10.–12. 10. 08 
TÝDEN KNIHOVEN v Krajské knihovně Karlovy Vary

Motto: „Knihovny – rodinné stříbro“

Muzeum v Karlových Varech, které je součástí Krajského muzea 
Karlovarského kraje, získalo nové sídlo ve dvou obnovených historic-
kých domech Belvedere a Jelen. Kraj vynaložil na jejich rekonstrukci 
z rozpočtu 19,3 milionu korun. Podstatnou část z této sumy, zhruba 15 
milionů korun, získal prodejem staré budovy, kterou muzejníci opustí. 

Proslulé Císařské lázně patří kraji
Podpisem smlouvy o převodu objektu Císařských lázní z majetku 
města Karlovy Vary do vlastnictví kraje se otevřela cesta k obnově 
historického klenotu a jeho zpřístupnění veřejnosti. Pokud to schválí krajské zastu-

pitelstvo, během příštího roku 
by tak měl být zrekonstruován 
nebezpečný jez v karlovarských 
Tuhnicích a upravena propusť 
v Kynšperku. „První z těchto ak-
cí by měla stát 20 milionů korun 
a my se ji pokusíme financovat 
z evropských fondů a krajské-
ho rozpočtu,“ uvedl vicehejtman 
Jan Zborník. Žadatelem o peníze 
z Cíle 3 zaměřeného na přeshra-
niční spolupráci bude společnost 
Povodí Ohře, která vlastní infra-
strukturu řeky. Kraj z celé částky 
zaplatí 10 procent. Druhý dílčí 
projekt bude stát pět milionů 
a měl by být také pokryt z evrop-
ských zdrojů.

Podél toku Ohře je rovněž za-
potřebí zlepšit ubytovací a stra-
vovací kapacity. „Tam už nemůže 
investovat jen kraj, proto jed-
náme s obcemi i soukromými 
osobami, aby bylo možné tyto 
kapacity posílit a pozvednout na 
kvalitnější úroveň,“ dodal Zbor-

ník s tím, že hlavní problém 
provozování těchto zařízení tkví 
v tom, že jsou většinou využívána 
jen zhruba čtyři měsíce v roce.

Projekt Vodácká Ohře vznikl 
na základě zájmu vodácké ve-
řejnosti a je zaměřený na pod-
poru a rozvoj vodácké turistiky. 
Řeší především otázky splav-
nosti řeky, jejích nebezpečných 
úseků, ale také kvalitu zázemí 
pro vodáky. Kraj nechal osadit 
řeku podrobnými informačními 
tabulemi v českém, německém 
a anglickém jazyce, které usnad-
ňují lidem na řece její sjíždění 
v úseku od Chebu až po Kadaň 
a zároveň informují o kulturních 
památkách a přírodních zajíma-
vostech v okolí. Vodáci také mo-
hou využít publikaci Průvodce 
pro vodáky po řece Ohři. Brožu-
ra vyšla v nákladu šest tisíc kusů 
a lze v ní najít popis toku, tipy 
na vodácké trasy a možnosti tá-
boření.

(KÚ)

Ohře bude k vodákům přívětivější
Sjíždění Ohře by v budoucnu mělo pro vodáky být bezpečnější 
zábavou než dosud. Kraj totiž přichází se záměrem zrealizovat dvě 
dílčí investice v rámci projektu Vodácká Ohře. 

Hejtman Josef Pavel otevírá novou budovu muzea.                 FOTO: ARCHIV

Císařské lázně ožijí.                                                               FOTO: ARCHIV
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Dorostenci HC Energie Kar-
lovy Vary předvedli na domácím 
turnaji O pohár hejtmana Karlo-
varského kraje několik skvělých 
výkonů a nakonec je od celkové-
ho vítězství dělila jen pověstná 
špetka štěstí. I tak je druhé místo 
příslibem do blížící se extraligy. 

„Mladých lidí u nás přibývá, 
i když pozemků k další výstavbě 
máme už málo právě kvůli okol-
ním dolům,“ řekl starosta Matou-
šek. Spolupráci se Sokolovskou 
uhelnou si ale starosta pochva-
luje. I díky dolům by se mohly 
příjmy obce postupně zvyšovat.

„V minulosti jsme moc peněz 

nedostávali, ale letos už jsou to asi 
tři miliony a mohlo by to postupně 
i růst,“ řekl o příjmech obce od 
Sokolovské uhelné Matoušek.

Na zásadní přeměnu obcí 
na Sokolovsku upozornil dnes 
i náměstek ministra pro místní 
rozvoj Milan Půček. „Byl jsem 
tu naposledy na počátku 90. let 

a je tu vidět obrovský kus práce,“ 
řekl Půček.

Letošního sedmého ročníku 
Vesnice roku Karlovarského kra-
je se zúčastnilo celkem 17 obcí, 
nejvíce, sedm, ze Sokolovska, po 
pěti pak z Chebska a Karlovar-
ska. Soutěž by podle hejtmana 
Josefa Pavla měla získat větší 
podporu kraje. „Chceme obce 
více stimulovat, aby se soutěže 
účastnily,“ řekl.

Soutěžní porota hodnotí nej-
různější aspekty života obcí, od 
vzhledu přes péči o zeleň nebo 
památky až po společenský život. 
Lomnice letos získala ocenění 
i za péči o obecní knihovnu. Těší 
se takovému zájmu, že vedení 
obce přemýšlí, jak pro ni zajistit 
větší prostory.

Lomnice má ale i další plány. 
„Plánujeme cyklostezku z Vintí-
řova přes Lomnici do Sokolova, 
revitalizaci Lomnického potoka, 
která by měla přijít na 40 až 
50 milionů, opravu komunikací 
a výstavbu, aby měli mladí kde 
bydlet,“ dodal Matoušek.  

   (RED)

Krajskou vesnicí roku je Lomnice
Vesnicí roku Karlovarského kraje byla slavnostně vyhlášena Lomnice 
na Sokolovsku. Po loňském Královském Poříčí jde o další obec, jejíž 
minulost i dnešní rozvoj jsou těsně spjaty s okolní těžbou uhlí. 
Přestože je obec ze tří stran obklopena výsypkami, lze ji rozvíjet, 
řekl starosta Lomnice Miloslav Matoušek. 

Celkem stovky účastníků při-
lákala v sobotu 23. srpna do kar-
lovarských Dvorů trojnásobná 
akce: otevření nového dětského 
hřiště, první ročník dětského 
dnu a cyklistické závody pro 
děti všech věkových kategorií. 
Prostor administrativního areálu, 
jindy místa zcela seriózního, tak 
s vervou zaplnily naděje národa 
od kojenců po adolescenty.

O zábavu měly postaráno vr-
chovatě. Pořadatel, krajský úřad, 
a sponzoři v čele s firmou PAPE 
vynaložili celkem 30 tisíc korun 
na množství atrakcí. Policisté, 
hasiči a zdravotníci předvádě-
li dychtivým jinochům služební 
vozy. Policejní psovodi ukazovali, 
jak  lze vycvičit psy od němec-
kých ovčáků po voříšky. Kilogra-
my barevných kříd proměnily 
plochu parkoviště v jediné ma-
lířské prostranství; z miniprůzku-
mu Hejtmanských listů přitom 
vyplynulo, že mezi náměty se 
obzvláštní oblibě těšily traktory 
u chlapců a koně – obzvláště rů-
žoví – u dívek. Ti odvážnější do-
kazovali na nafukovací skluzavce, 
proč je zázrak, že člověk obvykle 
přežije své dětství. Kromě toho 
děti soutěžily ve skocích v pytli, 
v nafukování balonků a dalších 
netradičních disciplínách. Hlavní 
událost dne však byla věnována 
hodnotám trvalým, tedy tomu, co 
v areálu zůstalo i ve chvíli, kdy 
malí malíři i artisté již dávno za-
lezli do postýlek. „Jestlipak víš, 
co se tady dneska bude otvírat?“ 
zeptal se moderátor Kamil Burda 
zástupkyně nejmladší generace, 
Klárky (5). „Žiště,“ zněla informo-
vaná odpověď. 

A skutečně, hejtman Karlovar-
ského kraje Josef Pavel, ředitelka 
Krajské knihovny Karlovy Vary 
Eva Žáková a zástupkyně spo-
lečnosti ČEZ Michaela Jírovcová 
otevřeli Hřiště na „KRAJI“ města, 

jak zní jeho mnohoznačný název. 
Heslo výrobce, firmy Tomovy 
parky, zní „jedině my vyrobíme 
vše křivě a bude se vám to líbit“ 
a soudě podle prvních reakcí se 
neplete. Akáciové atrakce (akáci-
ové dřevo se nesnadno štípe, což 
snižuje pravděpodobnost zadření 
třísky, jak informuje výrobcův pa-
nel) na travnaté ploše mezi budo-
vou knihovny a parkovištěm se 
zaplnily, sotva hejtman stačil při-
pít hřišti na zdraví šampaňským. 
To samo o sobě by byla událost 
výjimečná, protože v prostorách 
hřiště se nesmí pít, kouřit a pro-
vádět živá domácí zvířata (jmeno-
vitou pozornost si v té souvislosti 
vysloužili psi, kočky a rybičky).

Hřiště celkem stálo 600 tisíc 
korun, z čehož z kapsy ČEZ šly 
dvě třetiny (pro ilustraci, společ-
nost vykázala za první pololetí 
letošního roku zisk 29 miliard ko-
run). Záměr vybudovat je vyšel 
před dvěma lety z iniciativy Kraj-
ské knihovny, s níž přímo souse-
dí. Jeho účelem je rozšířit služby 
knihovny a zároveň napomoci 
kultivaci administrativní čtvrti. 
Ta začala ve Dvorech vyrůstat 

Hřiště na „KRAJI“ města ožilo
Pořadatelé olympijských her v Pekingu a Karlovarský kraj měli o předposledním srpnovém víkendu 
podobnou starost: počasí. Zatímo čínští komunisté rozháněli před závěrem her dešťové mraky raketa-
mi, na areál Krajského úřadu Karlovarského kraje se slunce usmálo samo od sebe. A mělo proč.

Nové přeshraniční spojení 
z Lubů do německého Wernitz-
grünu mohou využívat osobní 
vozy a malá užitková vozidla. Na 
místě neudržované silnice vybu-
doval kraj dvoukilometrový prů-
tah, který stál 16 milionů korun. 
Přechod umožní rozvoj cestovní-
ho ruchu a podnikání v místních 
službách, řekl mluvčí Karlovar-
ského kraje Jan Kopál. 

„Po desítkách let se dnes znovu 
otevřela dlouho neudržovaná pře-
shraniční silnice. Obnovili ji také 
Němci,“ dodal. Dosud přechod 
využívali pouze turisté a cyklis-
té, pro automobily byl nesjízd-
ný. Wernitzgrün, vzdálený dva 
kilometry od hranice, je součástí 
německého městečka Erlbach. 

V Karlovarském kraji už byla 
letos otevřena čtyři přeshranič-
ní spojení: z Hranic do Ebmathu, 
mezi Potůčky a Johanngeorgen-
stadtem, Bublavou a Klingentha-
lem a u Hranic na Ašsku. K otevře-
ní je připraven přechod z Doubra-
vy do lázeňského města Bad Elster. 
Ten bude možná kvůli blízkému 

Z Lubů se opět jezdí do Německa
Karlovarský kraj vyhlašuje 

4. ročník ankety Osobnost kraje 
za rok 2008

v kategoriích Firmy (podnikatelé, živnostníci) 
a Neziskové organizace (nadace, občanská 

sdružení, obecně prospěšné společnosti atd.)
a udělení zvláštní ceny za mimořádný přínos kraji

 
Během finálového večera 21. listopadu 2008 budou vyhlášeny 3 nominace v každé kategorii.
 
Své návrhy na vystřiženém anketním lístku zasílejte do 3. listopadu 2008 na adresu 
Krajský úřad Karlovarského kraje, 
odbor kanceláře hejtmana, 
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
nebo prostřednictvím elektronického anketního lístku na www.kr-karlovarsky.cz
Finalisté budou vybráni odbornou komisí na základě vašich návrhů. 

 Anketní lístek:
 
Jméno navrhovaného v oblasti Firmy:
Firma, kterou zastupuje, jeho postavení ve firmě (majitel, jednatel, generální ředitel apod.) 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….................................................................................

Důvod nominace:
(počet zaměstnanců, roční obrat, vývoj firmy, propagace regionu, vliv na rozvoj regionu apod.)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Jméno navrhovaného v oblasti Neziskové organizace: 
(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace apod.)
Společnost, kterou zastupuje, a jeho pozice:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................................................

Důvod nominace:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Jméno navrhované osoby v kategorii zvláštní ocenění za mimořádný přínos 
pro Karlovarský kraj (nemusí být občanem kraje):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….....................................................................................………………………

Důvod nominace:
 ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

�

�

lázeňskému centru určen pouze 
pro linkové autobusy. Kraj také 
zahájil přípravu přechodu mezi 
Mýtinou na Chebsku a Neualben-
reuthem. Stavba je velmi náročná 
a vyžádá si nejdříve posouzení 
vlivu na životní prostředí. 

Do roku 1945 bylo mezi Sas-
kem a českým územím kolem 
60 hraničních přechodů. Po roce 

1946 jich ale zůstalo jen šest. Cí-
lem Saska je otevření alespoň 45 
míst pro přejezd hranic. Hejtman 
Josef Pavel řekl, že Karlovarský 
kraj považuje rozvoj dopravní in-
frastruktury za prioritní. Limitují-
cím faktorem pro stavbu nových 
silnic a přechodů budou ale fi-
nanční zdroje, dodal Pavel.            

   (RED) 

Hokejoví dorostenci potěšili

Hejtman Pavel popřál hokejistům 
úspěšnou sezonu

FOTO: MAREK MIKEŠ, HOKEJKV.CZ

na začátku třetího tisíciletí, ale 
její současný stav zdaleka není 
stavem konečným. Na přilehlých 
pozemcích, jež také patří kraji, 
má vyrůst sídlo krajského sou-
du a krajské policie. Kraj v tom 
smyslu jedná s příslušnými mi-
nisterstvy spravedlnosti a vnitra.

Jen co na hřišti skončil za-
hajovací ceremoniál, začali do 
cíle dojíždět malí cyklisté. Ti se 
účastnili akce s názvem ABM 
Bike maraton, jejímž hlavním 
partnerem byla Česká spořitelna. 
Chlapci a dívky soutěžili zvlášť 
v pěti věkových kategoriích, od 
1–4 let až po 13–14 let. (Pro po-
řádek, mezi těmi nejstaršími se 
vítězi stali Martin Stošek a Eliš-
ka Himmlová.) Hejtman Pavel 
předal vítězům ceny, naoko si 
postěžoval, že sám ještě nemá 
vnoučata, ačkoli má čtyřiadvace-
tiletou dceru a dvaatřicetiletého 
syna, vyjádřil optimismus ohled-
ně jejich účasti v dalších roční-
cích závodu – a vydal se na hokej 
do hotelu Thermal. Slunce nad 
karlovarskými Dvory se začalo 
pomaličku klonit k západu.

       RED

„Je skvělé, že ta vítězná nálada 
v klubu od jara stále přežívá,“ 
po-chválil reprezentanty regionu 
patron celého víkendového klání 
hejtman Josef Pavel. „Extraligový 
tým nemůže stát jen na nakupo-
vaných hráčích z jiných regionů. 
Je skvělé, když za místní klub 
hrají hráči se vztahem k regionu, 
kteří dokážou dát do boje i kus 
srdce. Smysl tento turnaj určitě 
má a podle posledních výsledků 
HC Energie se to snad začíná i 
ukazovat.“ 

Spokojený musel být hejt-
man nejen s výsledky domácího 
výběru. Výborná byla celková 
kvalita turnaje, vždyť do Karlo-
vých Varů dorazil úřadující mistr 
extraligy i třetí celek uplynulého 
ročníku. 

Lomnický starosta Miloslav Matoušek (s trofejí) přebral cenu pro vítěze
FOTO: ARCHIV

Výstava 
o knedlíkách
Karlovarský kraj a muzeum 

v Chebu chystají ojedinělý 
výstavní projekt, který přiblíží 
veřejnosti historii i současnost 
knedlíků v česko-německém 
pohraničí. Náklady na akci naz-
vanou Knedlík – Kloss – Knödel 
se pohybují kolem půl milionu 
korun a kromě kraje se na nich 
budou podílet také Bavorsko a 
prostředky poskytne rovněž Ev-
ropská unie. Uvedl to náměstek 
hejtmana Petr Horký. Začátek 
rozsáhlého projektu je napláno-
vaný na srpen příštího roku a 
potrvá téměř pět měsíců. Cen-
trem veškerého „knedlíkového“ 
dění bude chebské muzeum, 
kde vznikne hlavní expozice. 

Mladí závodníci se v areálu úřadu loučili s prázdninami.         FOTO: ARCHIV

Po silnici do německého Wernitzgrünu.                                                                                              FOTO: ARCHIV


