Senioři mají
nové bydlení

Ortopedie má
špičkové osvětlení

Volte sportovce
roku 2009

Obyvatelé Domova pro seniory
v Kynšperku nad Ohří se dočkali
rekonstrukce objektu zámečku.

Krajská nemocnice zakoupila
pro operační sál v Sokolově
špičkovou techniku.

Opět máte možnost rozhodnout
o tom, kdo byl nejlepším sportovcem v Karlovarském kraji.
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Klášter v Teplé čeká rekonstrukce
za půl miliardy korun
Klášter řádu premonstrátů v Teplé na Karlovarsku se v následujících
pěti letech dočká obří rekonstrukce. Její náklady mají dosáhnout výše
přibližně 500 milionů korun.

Milí čtenáři,
máme za sebou téměř celý měsíc
nového roku, ale já bych se ještě vrátil do období Vánoc, kdy se na mě
lidé obraceli s dotazy, proč vedení
kraje nezajistilo více otevřených lékáren během vánočních svátků. Je
to samozřejmě proto, že 90 z celkového počtu 91 lékáren v regionu je
soukromých a kraj logicky nemůže
rozhodovat o tom, zda zůstanou během Vánoc v provozu. Spíš mě zaráží, když slyším, že lékárníci nemají vůbec tak vysoké zisky, jak si lidé
myslí, ale když se pak naskytne příležitost a mohli by si vánočním provozem přivydělat, nejeví kupodivu zájem otevřít ve sváteční dny více než jednu lékárnu v celém kraji.
Od ledna jsme byli nuceni přejít na nový systém hrazení regulačních poplatků v krajských zdravotnických zařízeních (nikoliv v lékárnách, tam se nic nemění). Systém je podobný způsobu proplácení poplatků v Plzeňském kraji , kde
jej Ministerstvo vnitra ČR označilo za bezproblémový. Doufám, že
se tak vyřeší námitky ministerstva
proti našemu původnímu systému,
i když v dopise, který nám ministerstvo zaslalo, nebylo schopno definovat konkrétní porušení zákona z naší strany. V tom smyslu jsme na ministerský dopis také odpověděli. Nový způsob proplácení poplatků je
komplikovanější, protože poplatek
musíte zaplatit a peníze dostanete
zpět bankovním převodem. Ale nechtěli jsme dál být vystavováni tlaku (i když neoprávněnému) ze strany ministerstva, protože protahování celé záležitosti navozuje dojem,
že jednáme nezákonně. Alespoň někteří regionální politici to tak s oblibou prezentují.
Možná jste zaznamenali , že jsme
urgovali úklid na rychlostní silnici R6, která se v budovaných úsecích nedala projet s čistým autem.
Teď se sice nestaví, ale stav komunikace budeme pořád sledovat, stejně tak jako úroveň značení . Sice nepatříme ke krajům, v nichž by sněhová nadílka přerostla v nezvládnutelnou kalamitu, i přesto Vám přeji bezpečné návraty z cest a lyžařům
dobrou stopu.
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Obnovy se tato národní kulturní památka dočká v rámci projektu Vracíme památky do života. Ten vyhlásilo
ministerstvo kultury.
Opravy několika částí klášterního komplexu by měly trvat do roku 2015. Peníze na svůj projekt získala Kanonie premonstrátů z Integrovaného operačního programu ministerstva kultury, přičemž 85 procent nákladů půjde z dotace EU.
Projekt počítá s částečnou rekonstrukcí klášterního komplexu a s obnovením některých funkcí, které historicky klášter ještě před sto lety měl.
„Klášter by se měl ještě více otevřít
veřejnosti, nabídnout kulturu i vzdělání,“ vysvětlil během slavnostního
zahájení rekonstrukce administrátor
kláštera Augustin Kováčik.
Inspiraci by zde mohly najít podle něj i další objekty, které se snaží
o využití vlastního potenciálu. „Pro-

jekt v tomto případě skutečně navrací památku do života, a to velmi šťastným způsobem. Navazuje na tradici
kláštera, který po staletí sloužil k rozvoji kultury a vzdělanosti,“ uvedl náměstek ministra kultury Stanislav Karabec.
Rekonstrukce začne v letošním roce
historickým průzkumem, především
pak sklepních prostor v podzemí.
Premonstráti se snažili opravovat
klášter od počátku 90. let minulého
století. Zatím do záchrany nebo obnovy vzácného areálu investovali asi
30 milionů. Na opravy přispěl stát nebo dárci. „Peníze ale stačily opravdu
jen na to nejnutnější. Pokud bychom
chtěli opravit celý areál, potřebovali
bychom podstatně více peněz než kolik máme k dispozici,“ dodal Kováčik.
V dalších letech se počítá s opravami hlavní budovy a přilehlých hospodářských budov. Suma, kterou bu-

První miminko regionu
se letos narodilo v Ostrově,
je to malá Sarah

de třeba v budoucnu vynaložit na celkovou rekonstrukci kláštera, dosáhne
podle Augustina Kováčika 2,5 miliardy korun.
Hejtman Karlovarského kraje Josef
Novotný rekonstrukci vítá. „Je to jedna z nejvýznamnějších památek v regionu, která se stala národní kulturní památkou. A opravený klášter pak
může přinést pro Tepelsko a Mariánskolázeňsko zvýšený zájem turistů
o tuto lokalitu i samotnou památku,“
uvedl hejtman Novotný.
Premonstrátský klášter v roce 1193
založil český šlechtic Hroznata. První
mši byl přítomen i český král Václav
I. Za socialismu ale klášter zchátral.
Novou budoucnost pak dostal opět
po roce 1989. Na opravu do stavu odpovídajícímu významu památky bude ale potřeba hodně peněz.
Významná je v Teplé klášterní
knihovna, která je druhá největší svého druhu u nás. Disponuje více než
100.000 svazky. Z toho je 1149 rukopisů, včetně 45 středověkých kodexů.
Uložena jsou v ní dvě velmi významná germanika, a to Poenitentionale se

staroněmeckou modlitbou
napsanou přibližně roku 830
a takzvaný Codex Teplensis,
první překlad Nového zákona do němčiny vzniklý před
rokem 1400.

Kraj doporučil středním školám
snížit počet přijímaných žáků
Karlovarský kraj chce pomoci zejména menším středním školám v malých
městech, aby přečkaly nastávající pokles
studentů středních škol. Vyzval proto
střední školy, aby omezily přijímání žáků do některých oborů, které by konkurovaly právě menším středním školám.
„Nechceme jim nic přikazovat. Je to zatím spíš signál, že určité omezení některých oborů na velkých školách by mohlo pomoci těm menším,“ uvedl hejtman
Karlovarského kraje Josef Novotný.
Na středních školách zřizovaných krajem studuje v současné době asi 13.800
studentů. Ačkoli je to pro fungování stá-

vajících škol dostatečný počet, demografické údajů jsou neúprosné. Počet
studentů bude v následujících letech postupně klesat.
„Za tři roky přijdeme asi o 3000 studentů,“ varoval radní pro oblast školství Vratislav Emler. „Udělali jsme si podrobnou analýzu a snažíme se zachovat
struktury našich středních škol. Snažíme se některé obory přenést z velkých
škol na menší, ale pokud ředitelé nepřistoupí na to, co jim nabízíme, pak ty
menší školy nebudou moci přežít,“ uvedl Emler.
Zásadní problém je v tom, že školy

jsou financovány ze dvou zdrojů. Zatímco provoz škol financuje kraj, na mzdy
učitelů a výdaje související přímo se
vzděláváním, poskytuje školám prostředky stát formou příspěvku na žáka.
Ty jsou podle oborů studia odlišné. Zatímco nejméně na žáka obdrží gymnázia, odborné střední školy dostávají více peněz, protože musí zajistit například
i praktickou část výuky.
Pokud ale menší školy budou mít méně žáků, dostanou od státu méně peněz.
Nebudou tak mít prostředky na mzdy
učitelů a postupně by se mohly dostávat
do problémů.

Nový způsob proplácení poplatků

S kyticí růží a šekem na 5 tisíc korun přijel hejtman Josef Novotný blahopřát novorozené holčičce Sarah Michalové, která se narodila jako první
v Karlovarském kraji v roce 2010. Miminko přišlo na svět v nemocnici v Ostrově 1. ledna tohoto roku sedmnáct minut po půlnoci.
Maminku s dítětem, která pochází z Nové Role na Karlovarsku, přišel společně s prvním mužem kraje pozdravit také novorolský starosta Václav
Heřman. Doma na malou Sarah čeká kromě tatínka ještě o čtyři roky starší bráška Adrian.
Foto KL

Karlovarský kraj změnil od 1. ledna
2010 systém vracení regulačních poplatků pro pacienty z kraje. Reaguje tak
na nátlak ministerstva vnitra, které nesouhlasilo s dosavadním systémem.
Proplácení poplatků v LDN Nejdek je
od ledna stejné jako u lékáren. Pacienti
musí poplatek v LDN zaplatit, v LDN
si vyzvednou formulář „žádost o poskytnutí daru“ (je k dispozici i na webových stránkách kraje: www.kr-karlovarsky.cz) a žádost do 3 pracovních
dnů s dokladem o zaplacení poplatku
odešlou na krajský úřad.
Pacienti v nemocnici poplatek zaplatí a, pokud mají zájem o proplacení regulačního poplatku, tak na doklad o zaplacení doplní číslo bankovního účtu, na který chtějí poukázat platbu a doklad podepíší. Doklad pak odevzdají do 15 dnů od zaplacení do připravených sběrných nádob, které jsou

na vrátnici jednotlivých nemocnic.
V případě, že pacient hradí poplatky bezhotovostně, obdrží při odchodu
z nemocnice tzv. dlužní úpis, na který doplní číslo svého účtu, úpis podepíše a po úhradě poplatku připevní
k dlužnímu úpisu výpis z účtu, stvrzující uskutečnění platby. Dlužní úpis společně s dokladem o zaplacení poplatku
musí do 15-ti dnů od vystavení dlužního úpisu vhodit do sběrné nádoby
v areálech nemocnic.
V lékárně v areálu karlovarské nemocnice nejsou již poplatky vypláceny pacientům v hotovosti, ale pacienti
si o jejich proplacení musí písemně požádat předepsaným formulářem. K žádosti o proplacení musí připojit doklad
o zaplacení z lékárny, na žádost uvést
číslo účtu a žádost do 3 pracovních dnů
po zaplacení poplatku odeslat na adresu uvedenou ve formuláři.

V případě nejasností mohou pacienti
volat na telefonní číslo 359 882 609, nebo své dotazy napsat emailem na adresu poplatky@kkn.cz.

informace z kraje
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Senioři v Kynšperku mají modernější bydlení

HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Dobrý den pane hejtmane,
chtěl bych se zeptat, zda máte nějakou jinou alternativu nebo představu
o koncepci zdravotnictví v kraji než kterou předložili Doktoři. V případě, že
máte, rádi bychom ji poznali.
Zdraví vás Otmar Homolka, obč. sdružení O co jim jde?!
Vážený pane Homolko,
stále platí usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje z 24. 9. 2009. Zastupitelstvo Karlovarského kraje v něm ukládá představenstvu Karlovarské krajské
nemocnice a.s., do doby postavení nové nemocnice udržet všechny stávající
obory ve všech 3 krajských nemocnicích, tedy v Karlových Varech, v Sokolově
a v Chebu. Podle tohoto usnesení bude zachována a dále rozvíjena nemocnice v Chebu. Nová nemocnice bude postavena, pokud se na její stavbu podaří
získat finanční prostředky, v místě návazném na rychlostní komunikaci R6 mimo městskou aglomeraci, které bude strategicky nejvýhodnější pro okresy Sokolov a Karlovy Vary a bude splňovat požadavky na časovou dostupnost z kterékoliv spádové oblasti kraje. Nová nemocnice bude poskytovat základní péči a centralizovat specializovanou a některé formy superspecializované péče
v kraji. Ovšem hnutí Doktoři svým velmi hrubým útokem na velkou prosperující společnost v Karlovarském kraji šanci získání finančních prostředků snížili.

Vážený pane hejtmane,
z pracovního materiálu „Návrh na změny v oblasti středního vzdělávání
v Karlovarském kraji“, který vypracoval odbor školství Karlovarského kraje, vyplývá, že kraj uvažuje o redukci počtu středních škol. Zajímalo by mě,
které střední školy zřizované krajem by měly být uzavřeny a v jakém časovém horizontu.
Děkuji za odpověď. S pozdravem Pavel Bráborec
Slavnostního otevření zrekonstruovaného zámečku se zúčastnil i plzeňský biskup František Radkovský.

Senioři v zámečku v Kynšperku nad
Ohří, přesněji v pavilónu B, mají nové příjemné a moderní bydlení. K tomu i čtyřiadvacet hodin denně sociální
a zdravotní péči.

50 milionů korun
na tuto částku se vyšplhaly
náklady na rekostrukci

Zámeček totiž prošel rozsáhlou rekonstrukcí za desítky miliónů korun.
„Díky rekonstrukci se zásadně zlepšila kvalita bydlení klientů domova, ví-

celůžkové pokoje byly nahrazeny moderními jedno a dvoulůžkovými pokoji. Lidé tak mají potřebný klid a soukromí,“ vysvětlil hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.
Hlavní část rekonstrukce pavilonu
B se týkala úprav vícelůžkových pokojů na jedno a dvoulůžkové. Vstupy
do všech podlaží jsou teď bezbariérové
jak venkovními rampami, tak i bezbariérovým evakuačním výtahem.
Ve střední části budovy přibyla jednopatrová nástavba. Obyvatelé pavilonu mohou využít také novou centrální koupelnu, společenské místnosti,
místnosti určené pro rehabilitaci a spe-

ciální zařízení pro imobilní uživatele.
Historická část stavby byla zachována
včetně velké haly a původního dřevěného schodiště.
V rámci rekonstrukce vznikla i zcela nová recepce. „Původní recepcí se
vstupovalo do pavilonu B, nová zajišťuje bezbariérový vstup do areálu Domova pro seniory. Do budoucna uvažujeme o monitorovacím systému, který bude v recepci centrálně sledován,“objasnil Václav Jakl, ředitel krajské
organizace Sociální služby, která se stará o provoz Domova.
Stavba, kterou prováděla společnost ISSO - Inženýrské stavby Soko-

Foto KL

lov, s.r.o., byla zahájena na počátku září
2008. Práce skončily v prosinci loňského roku. „V průběhu rekonstrukce došlo k několika změnám oproti původnímu projektu, například k úplné výměně všech oken místo využití repasovaných z roku 1924.
Náklady na rekonstrukci včetně vybavení dosáhly více než 50 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák s tím, že dotace ministerstva činila 35, 6 milionu korun, z krajského rozpočtu šlo 13, 4 milionu korun
a 1, 3 milionu korun hradil z vlastních
zdrojů Domov pro seniory.

Vážený pane Bráborče,
Návrh na změny v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji byl skutečně pouze jednou z verzí pracovního materiálu sloužící k prvotnímu projednání
s řediteli středních škol a ostatními zainteresovanými partnery, jako zejména
Česká školní inspekce, úřady práce, hospodářské komory. Prioritním záměrem
byla úprava oborové struktury středních škol, která by měla předejít možným
potížím některých škol v návaznosti na očekávaný výrazný pokles žáků nastupujících do středního vzdělávání v následujících letech. Z těchto navrhovaných
opatření pak sekundárně vyplynulo, že tyto úpravy by ve svém důsledku znamenaly zánik 3 středních škol. V žádném případě se tedy nejednalo o plánovanou a cílenou optimalizaci sítě středních škol v kraji. Po rozsáhlých diskuzích
a zvážení všech aspektů jsem rozhodl, že v oborové struktuře budou provedeny pouze ty změny, se kterými vysloví ředitelé příslušných škol souhlas, a orgánům kraje nebude v současné době navrhováno žádné opatření, jež by znamenalo zánik některé ze středních škol.
V budoucnu však není vyloučeno, že některé ze středních škol se skutečně avizovaný pokles žáků dotkne natolik, že nebude s ohledem na stávající systém
financování (podle počtu žáků, kdy peníze za žáka přiděluje stát - konkrétně
MŠMT, nikoliv kraj) schopna další existence jako samostatný právní subjekt.

Kvalita autobusové dopravy
se musí zvyšovat

Kraj chce, aby stavbaři
lépe uklízeli na silnici R6

Standardy autobusové dopravy v Karlovarském kraji by se měly
v nejbližších letech zvyšovat. Usiluje
o to vedení kraje, kterému se nelíbí
značné rozdíly ve službách poskytovaných jednotlivými dopravci.
„Kraj ročně na veřejnou autobusovou dopravu vynakládá značné prostředky. Letos to bude například 123
milionů korun. V tom, co za tyto veřejné peníze ale lidé získávají, jsou
značné rozdíly,“ říká Petr Navrátil,
krajský náměstek pro oblast dopravy. Podle něho tak na jedné straně
silnice v Karlovarském kraji brázdí
ty nejmodernější autobusy, na straně druhé vozy téměř ve veteránských kategoriích.
„To je jedna z mnoha věcí, kterou
bychom chtěli změnit,“ popisuje záměry Karlovarského kraje Navrátil. Další změny by se pak měly týkat celkového standardu autobusové
dopravy uvnitř kraje, počínaje systémem odbavení a konče například
čistotou vozů.
„I když kraj vynakládá na autobusovou dopravu obrovské množ-

Bahno, prach a také kamení po stavbě R/6 v úseku od Kamenného Dvora a především u Sokolova a Nového
Sedla ztěžují život projíždějícím motoristů. Silnice by však už měla být
po intervenci Karlovarského kraje čistější.
„Lidé si mi stěžují, že zeminu napadanou z nákladních aut neodstraní ani kropicí vozy, které komunikaci
čistí. Dochází pouze k jejímu naředění a řidiči pak nemají šanci úsek projet
s čistým vozem. Obrátil jsem se proto
na regionální Ředitelství silnic a dálnic, aby zajistilo podstatně kvalitnější údržbu a čištění silnice,“ vysvětlil
hejtman Josef Novotný.
Záležitostí se zabývalo ke konci loňského roku i zasedání krajské tripartity. „Myslím, že obyvatelé kraje chápou význam stavby R6 a zatím tolerují
opatření, která mohou budování silnice urychlit. Současný stav ale překračuje meze bezpečného provozu,“ dodal hejtman. Ten také očekává, že Ředitelství silnic a dálnic jako správce této komunikace v co nejkratším termínu společně se stavebními firmami zá-

ství peněz, nemá ale v současné
době na některé věci téměř žádný
vliv,“ konstatuje náměstek. Doprava v regionu je totiž firmami zajišťována na základě smluv, které byly
uzavřeny před lety na dobu neurčitou, a většinu těchto věcí téměř vůbec neřeší.
„V současné době tak vyčkáváme
na přijetí nového zákona o veřejné
dopravě, který by měl vztahy mezi kraji a dopravci upravovat,“ popisuje záměr úřadu Navrátil. Ten
má sněmovna projednat už v polovině letošního roku. Pokud by parlament projednávání zákona odložil, kraj zřejmě v roce 2011 přistoupí na plošné vypsání výběrových řízení na dopravu v regionu.
„Nové smlouvy pak budou řešit
nejen finanční závazky kraje z hlediska financování veřejné dopravy,
ale také závazky přepravců z hlediska standardů kvality,“ dodává Navrátil.
„Kraj chce zvýšit standard autobusové dopravy,“ říká náměstek
Petr Navrátil.

ležitost vyřeší.
Stavba čtyřproudové silnice R6, která se stane páteřní komunikací Karlovarského kraje, postupně nahrazuje
už nevyhovující dvouproudovou silnici I/6. Ta je hlavní silniční trasou mezi Německem, Karlovarským krajem
a Prahou.
V současnosti se jedná o tom, zda
bude část silnice vedoucí po mostě přes Ohři u Sokolova na jaře zcela uzavřena, aby mohli stavbaři provést kompletní přestavbu mostu
u Transmotelu nedaleko Sokolova.
Už nyní je po mostě doprava vedena
jen ve směru na Cheb. Zpět využívají
řidiči objížďku přes Sokolov.
Definitivní rozhodnutí o uzavírce
mostu má padnout nejpozději do konce března.
Celkově by pak regionální část R6
měla být hotová v roce 2012. Otazníky zůstávají nad její stavbou od Olšových Vrat směrem na Prahu kvůli nedostatku financí. Proto například letos
neodstartuje budování obchvatu Lubence. Nejasné je i budoucí napojení
R6 na nedaleké německé dálnice.

Vedení kraje funguje i po odchodu Doktorů

Ředitel krajského úřadu informuje
potřebné informace do začátku podnikání a je mu zprostředkován kontakt s příslušným úřadem, který se
Roman Rokůsek
povolováním konkrétních činnosOd 1. ledna nového roku zača- tí zabývá. Konzultace a další odborla v našem kraji fungovat jednotná nou pomoc mohou ale v kontaktních
kontaktní místa. Jak je mohou lidé místech získat všichni podnikatelé,
využít?
nejen začínající.
Jednotná kontaktní místa mají poZnamená to, že kontaktní místo
máhat fyzickým i právnickým oso- například předá žádost za podnikabám, které podnikají ve službách. tele?
Úkolem těchto míst je především
Ano, jednotné kontaktní mísusnadnit začínajícím podnikatelům to předá žádost o oprávnění k povstup do podnikání. Pro lepší před- skytování služby příslušné institustavu - zájemce navštíví jednotné ci, která o žádosti rozhoduje. Krokontaktní místo, kde jednak dostane mě žádostí o oprávnění k podniká-

ní může jednotné kontaktní místo
přijímat a předávat oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení nebo vůči zdravotním pojišťovnám od fyzických osob. Dále také
oznámení o vzniku volných pracovních míst a jejich obsazení a oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám. Lidé tam získají informace o požadavcích na získání oprávnění k poskytování služeb
v jiných členských státech EU, informace o ochraně spotřebitele v evropských státech, kontaktní údaje osob,
sdružení a dalších institucí, které
mohou podnikatelům i zákazníkům

poskytnout praktickou pomoc v případě problémů jak s domácími úřady, tak i s úřady jiných států EU.
Kde občané kontaktní místa najdou?
V každém kraji je jedno kontaktní místo, v Praze pak dvě. V Karlovarském kraji je jednotné kontaktní místo na Magistrátu města Karlovy Vary, odboru obecní živnostenský úřad, který sídlí na adrese Karlovy Vary, U Spořitelny 2 (pod Horním nádražím Českých drah). Každý
zájemce se bez ohledu na to, odkud
pochází, může obrátit na kterékoliv
z těchto míst v naší zemi.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo změny ve vedení regionu. Zastupitelstvo odvolalo radní pro
zdravotnictví Bereniku Podzemskou
a na její místo zvolilo Václava Larvu
(ČSSD). Nový radní pro zdravotnictví
se chce soustředit hlavně na stabilizaci
základních oborů ve všech třech kraj-

ských nemocnicích. Ačkoli z vedení
Karlovarského kraje odešlo Hnutí Doktoři za ozdravení společnosti, radní pro
školství Vratislav Emler, kterého do rady nominovali Doktoři, v radě zůstal.
Nová rada Karlovarského kraje je složena ze zástupců ČSSD, KSČM a Vratislava Emlera.

Aktuální složení rady:
hejtman: Josef Novotný
1. náměstek hejtmana pro ekonomiku: Martin Havel
náměstek hejtmana pro investice a dopravu: Petr Navrátil
náměstek pro oblast sociálních věcí: Miroslav Čermák
radní pro zdravotnictví: Václav Larva
radní pro oblast životního prostředí: Jaroslav Bradáč
radní pro oblast kultury: Eva Valjentová
radní pro oblast školství: Vratislav Emler
radní pro majetkové záležitosti: Jaroslav Borka
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Sokolovská ortopedie K3 - nová karta pro dopravu
má nové osvětlení
Karlovarský kraj zavede od roku
2012 novou katru, která umožní lidem cestovat po regionu vlaky i autobusy bez toho, aby si museli kupovat
více jízdenek. Na světě je už její pojmenování, karta ponese název K3.
Podobné čipové karty fungují úspěšně v mnoha regionech nejen v České republice, ale i v zahraničí. Princip
elektronicky placeného jízdného může ušetřit peníze cestujícím, a zároveň
umožňuje získávat přesná data o využití veřejné dopravy a pomáhat tak
k její optimalizaci.
Označení karty vzešlo po dvouměsíční veřejné soutěži, jejíž vítězkou se
nakonec stala Iva Taťounová z Prahy.
„Jde o kartu Karlovarského kraje, proto písmeno K. Číslovka 3 vyjadřuje zároveň trojí základní vyu-

žití tohoto média, které bude sloužit
jako jízdenka, elektronická peněženka a jednotné platební médium a tři
okresy, v nichž bude karta využívána,“ vysvětlil význam názvu nové karty hejtman Josef Novotný.
Autorka úspěšného návrhu s vymýšlením pojmenování prý neměla větší problémy a došla k němu poměrně rychle.
„Vítězka získala výhru ve výši 10 tisíc korun. Celkem jsme dostali 194
návrhů,“ uvedl náměstek Petr Navrátil.
Kraj uvažoval původně o názvu
Karlovarská karta. Pojmenování by
však bylo podle některých kritiků zavádějící a svádělo by k tomu, že karta
je určena pouze pro krajské město, nikoliv pro území celého kraje.

Navrhněte svého kandidáta
na cenu Křesadlo roku

Od počátku tohoto roku mají na operačních sálech ortopedie nemocnice
v Sokolově nové osvětlení, které má skutečně špičkové parametry a významným způsobem zvýšilo kvalitu pracovních podmínek operatérů. Nové operační diodové lampy s technologií LED TRILUX za milion korun září barevným spektrem (klasická bílá, zelená, červená). Je možné je zaostřit, měnit intenzitu světla i barvu podle charakteru osvětlovaného místa
a optimálních potřeb operatéra.
Foto KL

Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.
- středisko Dobrovolnické centrum
Vlaštovka - připravuje již 4. ročník
udílení cen Křesadlo, ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
Cílem udělování ceny Křesadlo je
ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit
v lidech zájem o dobrovolnou činnost
i respekt k těm, kteří ji vykonávají.
V loňském roce bylo uděleno celkem 61 Křesadel v již více než 10 krajích a městech, ve kterých předáváním
těchto cen ocenili své dobrovolníky
a zviditelnili činnost neziskových organizací. To je pro mnohé z nich velmi
důležité, protože svou práci často dělají zcela zadarmo a udělování podobnýhc cen je vlastně jedinou cestou, jak

jim za jejich dílo poděkovat.
V Karlovarském kraji bylo předáno
vloni šest Křesadel. Obdrželi je například Dominika Lamperová za pomoc
dětem z dětského domova, nebo Alois
Kůrka, který zasvětil svůj život záchraně chátrajícího kostela sv. Anny v Sedleci.
Nominační období na cenu Křesadlo začíná 5. ledna a končí 7. února
2010.
Nominační formuláře budou k dispozici na Krajském úřadě, v pobočkách Městské knihovny, v Mateřském
centru a na www.materske-centrum.
cz .
Slavnostní předávání cen je plánováno na březen 2010.
Nominujte svého dobrovolníka!
inzerce

M U D r. J i ř í B i n t e r
poliklinika Chomutov
Zveme Vás na vyšetření přístrojem

ARTERIOGRAF,
který zjistí poškození cév dříve, než se projeví
zvýšením krevního tlaku, srdečním infarktem
nebo mozkovou mrtvicí.
Vyšetření je naprosto bezbolestné
a trvá 20 minut.
Vhodné pro zatím zdravé osoby, kde se pozná
jestli jsou ohroženi cévním onemocněním, ale
vhodné i pro nemocné, pozná se jestli jejich
léčba je dostatečně účinná a jestli jim nehrozí
další zhoršení nebo jiné komplikace.
Vyšetření nehradí zdravotní pojišťovna,
cena je 1200 Kč.

Bližší informace na telefonu
603 118 962 nebo 474 447 823
w w w.ar teriografie.com

NOVINKA
VÝKUP STARÉHO PAPÍRU
za 5 ct./1 kg (cca 1,40 Kč/kg).
Fa Schrottmobil, Talsperrstr. 4
08606 Oelsnitz, Německo

tel. 0049/176-21793134.

Otevřeno po-pá 9-18, so 9-13 hod.
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ENERGIE KV – PLZEŇ 1929

/,1

Vozy Škoda
nyní již od 199 900 Kč

Extraliga ledního hokeje

Ze skladových zásob 2009 nebo
raději přímo z výroby? Je jen na
Vás, kterou z našich mimořádně
výhodných nabídek využijete.
Můžete získat vůz Fabia,
Roomster, Octavia Tour Trumf,
Octavia či Yeti za cenu, na kterou
se Vám vyplatilo si počkat.

10.1. ENERGIE KV – KOMETA BRNO

Extraliga ledního hokeje

14.1. ENERGIE KV – GEUS OKNA KLADNO

Extraliga ledního hokeje

19.1. ENERGIE KV – EATON PARDUBICE

Extraliga ledního hokeje

24.1. ENERGIE KV – PSG ZLÍN

Extraliga ledního hokeje

2.2. ENERGIE KV – SPARTA PRAHA

Extraliga ledního hokeje

5.2. LORD OF THE DANCE

Světoznámý soubor ve fantastickém příběhu Dobra a Zla

7.2.

Extraliga ledního hokeje

ENERGIE KV – MOUNTFIELD ČB

25.2. ENERGIE KV – NÜRNBERG ICE TIGERS Přátelské utkání s týmem z nejvyšší německé hokejové soutěže
3.3. ENERGIE KV – VÍTKOVICE STEEL

SIMPLY CLEVER

Obraťte se na nás co nejdříve
– čím dříve přijdete, tím větší
budete mít výběr! Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Při ﬁnancování od ŠkoFINu
zimní kola zdarma.

Extraliga ledního hokeje

Změny v programové skladbě i v dílčích speciﬁkacích jednotlivých akcí vyhrazeny. Přehled akcí je průběžně aktualizován. Podrobnosti k jednotlivým akcím
najdete v rubrice Akce a programy na webu www.kvarena.cz, zařazované aktuality pak pod odkazem Aktuálně-Aktuality.
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Kombinovaná
spotřeba
Kombinovaná
spotřeba
aa emise
uvedených
vozů:
emiseCO
CO
uvedených
vozů:
2 2
4,1–9,2
109–189
g/km
4,1–9,2l/100
l/100km,
km,
109–189
g/km

Pomůžeme Vám být
ještě krásnější

   
SYSTÉM LASERU
   
Palomar STARLUX 500

 
   
   
ACCENT XL

oØTvarování a zpevňování postavyØRADIOFREKVENCÅ ØINJEKÀNÅØLIPOLÕZOUØAØMEZOTERAPIÅØ
oØRegenerace pokožkyØLASEREMØAØRADIOFREKVENCÅØREJUVENACEØOBLIÀEJE ØKRKU ØDEKOLTU
STIMULACEØNOVOTVORBYØKOLAGENU ØOsETÐENÅØAKNÁ ØODSTRAÊOV¹NÅØPIGMENTOVÕCHØSKVRN Ø
PIH ØJIZEV ØSTRIÅ ØCHLOUPKÑ ØwILEKØVÀETNÄØMETLIÀKOVITÕCHØNAØDOLNÅCHØKONÀETIN¹CHØ
oØ6ÕPLÊØVR¹SEKØKYSELINOUØHYALURONOVOUØoØ#HEMICKÕØPEELINYØ%ASYØ4#!Ø
oØ!PLIKACEØKYSELINYØHYALURONOVÁØDOØKOLENNÅCHØKLOUBÑØ
oØ2EVOLUÀNÅØHUBNUTÅ
Centrum regenerace
a neinvazivní estetické medicíny
3TARÁØN¹MÄSTÅØ ØØØ3OKOLOVØ

10% SLEVA

TELØØØØ ØMOBILØØØØ
INFO FORMOSACENTRUMCZØWWWFORMOSACENTRUMCZ

z požadovaného výkonu
Platí do 28.2.2010 při předložení inzerátu.

VYSTARTUJTE VČAS!

Vaši autorizovaní prodejci vozů Škoda:
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Čeká nás obtížný rok. Jsme ale připraveni.
Jaké byly uplynulé měsíce
a co čeká Karlovarský kraj
i jeho obyvatele v těch
následujících? Nejen na to
jsme se zeptali v novoročním
rozhovoru krajského hejtmana
Josefa Novotného.

Když se ohlédnete zpět, jaký byl
pro Karlovarský kraj rok 2009?
„Velmi obtížný. Byl to rok hospodářské krize, která zasáhla zejména druhou polovinu roku. Původní
rozpočty státu, i kraje byly nastaveny
poměrně optimisticky. Když ale stát
oznámil, že v souvislosti s krizí očekává razantní propad daňových příjmů, museli jsme jednat a co nejrychleji přistoupit k zásadním úpravám
výdajů. Jen díky tomu se nám podařilo zakončit rok s mírným přebytkem, ačkoliv daňový propad v našem
případě činil 260 milionů korun proti
původnímu předpokladu. Naštěstí se
to obešlo bez dopadu na klíčové věci v kraji.“
Jak se tedy povedlo těch chybějících 260 milionů vyřešit?
„Razantními škrty ve výdajích.
A začali jsme u sebe, tedy u krajského úřadu a jeho výdajů. Teprve když
se zde proškrtalo co šlo, došlo na snižování financí pro naše příspěvkové
organizace. Naštěstí v té době už byla
situace natolik stabilizovaná, že toto
snížení nepřesáhlo hranici čtyř procent.
Za neméně podstatný úspěch považuji i fakt, že se nám podařilo za této složité situace sehnat potřebných
50 milionů korun na dofinancování
provozu sociálních zařízení, a dokázali jsme stabilizovat nakonec finance
kraje v takové míře, že nebylo nutné
ani omezit plánované investiční akce. Jen díky tomu úspěšně odstartovala například stavba školy v Ostrově za 400 milionů, a podobný projekt ve stejné výši v Sokolově. Povedlo se zahájit rekonstrukci Becherovy
vily, ale třeba také opravy silnic druhé a třetí třídy.“
Odrazí se krize také ve výdajích
kraje v roce 2010?
„Ministerstvo financí mluví o dalším propadu, přibližně ve výši zhruba tří procent. My jsme proto nastavili rozpočet kraje s rezervou na 95
procent očekávaných příjmů. Nicméně obyvatelé kraje by to neměli nijak
pocítit. Máme zajištěné peníze na pokrytí provozu kraje i takové nezbytné věci, jako je dopravní obslužnost,
sociální zařízení, zdravotnictví, nebo
na chod příspěvkových organizací jakými jsou například naše střední školy. Kraj si tedy na jejich zajištění nebude muset brát žádné úvěry.“
A co investice?
„Co je nejpodstatnější, budeme
mít vlastní prostředky na to, abychom mohli čerpat peníze z evropských fondů. Pokud by nám tyto peníze nestačily, máme připravený velký 1,2 miliardový úvěr na předfinancování těchto akcí, stejně jako je připraven další úvěr ve výši 500 milionů na výstavbu pavilonu akutní medicíny nemocnice v Karlových Varech. V tomto případě ale nejde o zadlužování kraje, protože po dokončení akcí nám budou tyto peníze vráceny z fondů EU.
Jinak plánujeme například výstavbu nových dopravních terminálů v Sokolově a Chebu, plus přípravu stavby terminálu v Mariánských
Lázních. Jeho stavba ale odstartuje až v roce 2011. Dále letos zahájíme projekt K3, další etapu stavby páteřní cyklostezky podél Ohře a další
projekty.“

také na podporu kultury, nebo propláceí poplatků u lékaře?
„Většina investic plánovaných krajem bude z velké části hrazena ze státních nebo evropských dotací, pouze se spoluúčastí kraje. To, spolu s už
zmiňovanými úsporami, umožňuje dostát tomu, co jsme slíbili. A tím
je i hrazení poplatků. Jen zde dojde
z právních důvodů ke změně. Peníze
budeme poskytovat i nadále formou
daru, ale lidé budou muset nejprve
zaplatit a požádat si o dar, který mu
následně pošleme na účet.
Pokud jde o podporu sportu, jako
každý rok přišlo mnohem více žádostí, než kolik jich můžeme podpořit.
Nicméně celkový objem financí zůstává v roce 2010 na úrovni loňského roku, tedy zhruba 10 milionů korun, a i nadále směřujeme tuto podporu hlavně do oblasti práce s mládeží. V Karlových Varech se to týká
především hokeje, v Sokolově fotbalu
a v Chebu házené a cyklistiky.
Trochu složitější to je u kultury, kde
byla částka snížena přibližně o čtvrtinu. Ale hledáme cesty jak ji v průběhu roku dorovnat také na úroveň loňského roku.
Co se týká podpořených akcí, je to
potřeba rozdělit na ty tradiční a velké subjekty které podporujeme dlouhodobě. To jsou například symfonické orchestry v Karlových Varech
a Mariánských Lázních, chebské divadlo. Přispíváme ale i na jednotlivé
akce, jako je filmový festival v Karlových Varech, ale i Kraslické hudební
léto, country festival v Chodově, Galerii G4 a další.“

těchto peněz. To se netýká jen škol,
kde je zřizovatelem kraj, ale všech.
I když jde o problém citelný, Karlovarský kraj neuvažuje o zavírání
žádné ze svých škol. Naopak hledáme v této době cestu jak obnovit školu v Kraslicích, která je dnes součástí
sokolovské živnostenské školy. Chceme, aby nám bylo nápomocno také město, a hledáme i další možnosti
spolupráce vedoucí k její obnově. Ale
není to nic jednoduchého.
Na druhou stranu, i v této poměrně složité situaci je pozitivní fakt, že
naše školy dosahují špičkových výsledků. Jejich studenti vítězí v republikových i mezinárodních soutěžích,
a jsou úspěšní i v dalších oblastech.
A to vše je dobrý signál do budoucnosti.“
Pokud bychom měli výhled do roku 2010 shrnout do dvou vět, co tedy Karlovarský kraj čeká?
„Těžký a obtížný rok. Ale já věřím,
že jsme na něj velmi dobře připraveni
a že na jeho konci budeme moci říci:
byl úspěšný.“

Závěr roku 2009 byl ve znamení
diskusí o zdravotnictví v kraji. Co
v tomto směru přinese rok letošní?
„Především pokračování v personální stabilizaci nemocnic a přípravu dalších velkých investic. V současné době se připravuje žádost do regionálního operačního programu
na 130 milionů korun, které by měly
být rozděleny do všech tří nemocnic
na přístrojové vybavení a nákup moderních polohovatelných lůžek. Dále
připravujme žádost o finance na nákup nové magnetické rezonance
do Karlových Varů a měla by konečně odstartovat i rekonstrukce pavilonu B nemocnice v Chebu. Její
první etapa by měla stát přibližně
110 milionů korun, z toho se
letos profinancuje asi polovina. Po dobu rekonstrukce ale bude péče v nemocnici i nadále zajištěna, takže lidé nemusí mít strach,
že by museli kvůli lékařům
někam dojíždět.“
Další ostře sledovanou věcí
je výstavba silnice R6. V médiích proběhla zpráva, že
na Ústecku nedostatek financí zastaví plánovanou stavbu obchvatu Lubence. Nehrozí něco podobného i v našem kraji?
„V našem kraji je situace jiná. Vše
je smluvně pokryté, stavba běží, a nemáme žádné informace, že by zde
hrozily nějaké posuny. Stále tedy platí, že úsek Cheb - Olšová Vrata by měl
být dokončen na jaře 2012. Horší to
je samozřejmě dál, především na Ústecku a ve Středočeském kraji, kde
byla stavba některých úseků odsunuta na vedlejší kolej. V důsledku tak
budeme asi jediným krajem v České
republice, který nebude mít spojení
dálničního typu s Prahou. Jenže fakticky s tím nic udělat nemůžeme. Jen
vyvíjet tlak na stát, a ten vyvíjíme.“

Hodně se také mluví o úbytku žáků ve školách a jejich optimalizaci.
Dojde na ni letos?
„To, že počty žáků klesají je dlouhodobý problém a netýká se to jen letošního roku. Je to věc demografického vývoje. Problém je ale někde jinde. A to v samotném systému finanMluvíte o rozsáhlých a náklad- cování školství, kdy stát rozděluje finých projektech. Zbude ale za sou- nance podle počtu žáků. A pokud ječasné situace dostatek prostředků jich množství klesá, klesá i objem

PaedDr. Josef Novotný
Narozen 14. prosince1952
Absolvent sokolovského gymnázia, a Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. K nim
přidal v roce 1987 doktorát na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK,
a následně v roce 2005 funkční studium pro ředitele a manažery škol.

Svou
ou pedagogickou kariéru začí
začínal na Gymnáziu a pedagogické škole v Karlových Varech, před zvolením krajským hejtmanem za ČSSD
v roce 2008 řadu let působil jako ředitel jedné z největších škol regionu,
sokolovské Integrované střední školy

technické a ekonomické.
ekonomické
Vedle své pedagogické činnosti je
v kraji znám především jako dlouholetý ligový hráč volejbalu. Po ukončení aktivní závodní kariéry trénoval
například národního družstvo České
republiky kadetů.

informace z kraje | křížovka
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Chodov - moderní město s bohatou historií
Přestože Chodov bývá často označován pouze jako panelákové město bez
dobových kořenů, patří k městům
s poměrně dlouhou historií.

KRÁTCE Z KRAJE

Karlovarský kraj má prvního Gentlemana silnic
Karlovarský kraj má svého historicky prvního Gentlemana silnic. Stal se
jím Martin Brož z Aše.
Brož prestižní cenu udělovanou Policií České republiky a Českou pojišťovnou získal za pomoc sanitce, která
i se zraněným pacientem uvízla pod
vrchem Háj u Aše.
O vyproštění sanitky převážející
mladíka, který utrpěl úraz na nedaleké fourcrossové trati, se chtěli pokusit
i přivolaní hasiči. Ale s těžkou technikou do bahnitého terénu nakonec nemohli zajet. Vůz vyprostil až Brož se
svým terénním autem, když se k nedohodě dostal zcela náhodou při kontrole
lyžařského areálu na sousedním Mikulášském vrchu.

Do obnovy centra
i historických památek směřovaly
v posledních letech desítky milionů.

Zmiňován je už koncem 12. století.
Nicméně až do třicetileté války existovaly dvě samostatné lokality - Horní
a Dolní Chodov. Ty přechodně spojil
až rod Plankenheimů. Z jejich období
je zachována převážná většina stavebně historických památek, mezi kterými
vyniká barokní kostel sv. Vavřince, vybudovaný v letech 1725-1733.
Původní zemědělský charakter Chodova se výrazně proměnil v procesu industrializace, využívajícího bohatá nerostná ložiska, zejména uhlí a keramických hlín, v okolí Chodova. Od konce
18. století se zde rozvíjela těžba hnědého uhlí a roku 1810 byla zahájena výroba porcelánu, která přetrvala dodnes. K dalšímu rozvoji města přispělo také strojírenství, stavební výroba
a sklářství.
Rozvoj
Ekonomický rozvoj celé oblasti byl
impulsem přeměny Chodova v průmyslové město. Předcházelo jí v dubnu 1869 správní spojení obcí Dolní
a Horní Chodov v jeden celek a prohlášení nové obce za městys. Rozhodnutím císaře Františka Josefa I. z 30. září 1894 byl Chodov povýšen na město.
Brzy nato byl císařem Františkem Josefem I. městu udělen jako symbol městský znak.
Do počátku 19. století vyrostl Chodov v ekonomické středisko s bohatým
společenským a kulturním životem v
průmyslové oblasti mezi Sokolovem
a Karlovými Vary.
Důsledky druhé světové války přinesly změny ve složení obyvatelstva
Chodova. Na místo vystěhované většiny německých obyvatel sem přišli li-

01 | 2010

Veřejné osvětlení lesoparku v Horním Slavkově

Staroměstská ulice je v Chodově středem kulturního dění, lidé tam v době konání akcí najdou hudbu, zábavu i občerstvení.
Foto KL

dé české, slovenské i dalších národností, aby se podíleli na rozvoji základů
moderního města. Tvář města značně
změnila panelová výstavba, která byla v 50. a 60. letech rychlým řešením
potřeby bytů pro příliv pracovních sil
do nově vzniklého strojírenského závodu Chodos a do Palivového kombinátu Vřesová.
Současnost
Dnes je Chodov moderní město s 15
tisíci obyvateli a patří mu druhé místo
co do velikosti v sokolovském okrese.
Někdy Chodov doplácí na svou polohu mezi většími sousedy - Sokolovem a Karlovými Vary - přesto v něm
je poměrně bohatý společenský a kulturní život.
Hlavním
dodavatelem
kultury
ve městě je Kulturní a společenské středisko Chodov, které pořádá řadu kulturních a společenských akcí v průběhu celého roku. To provozuje i televizní studio, které vysílá pořady vlastní

výroby i pořady převzaté prostřednictvím kabelové televize.
Do Chodova se přesunuly i některé
prestižní hudební akce, například Dostavník, nejstarší festival v zemi country a trampské hudby, nebo Jazzové jaro.
K setkávání lidem slouží střed města - Staroměstská ulice. Ta prošla v roce 2002 zásadní rekonstrukcí za milióny korun. Od té doby se tam konají nejrůznější slavnosti, trhy či hudební vystoupení.
Obyvatelé města však trápí absence
krytého bazénu. Jeho stavba byla před
nedávnem na spadnutí, nicméně radnice musela vrátit získanou dotaci, neboť nabídka firem vysoce překročila
původně plánovaný rozpočet. Radnice nyní počítá s tím, že se do výstavby
pustí po etapách.
Naopak rekonstrukcemi či generálními opravami procházejí postupně všechny budovy škol, předškolních

a školských zařízení.
Památky
Dominantou Chodova je kostel sv.
Vavřince. Vystavěn byl v letech 17251733 ve vrcholně barokním slohu stavitelem W. Brauenbockem z Teplé.
Uvnitř je velmi cenný oltářní obraz Petra Brandla a řezby J. D. Schmidta.
Za pozornost stojí i Boží muka, ta
stojí v blízkosti kostela sv. Vavřince.
Jedná se o pozdně renesanční památku z roku 1672.
O kousek dál se pak nachází socha
sv. Šebestiána - pozdně barokní plastika bez dobového určení. Je tvořena
žulovou sochou světce, přivázaného
ke stromu a proťatého pěti šípy z pozlaceného bronzu. Nachází se poblíž kostela sv. Vavřince u vchodu na hřbitov
Gongy z původního stroje věžních
hodin kostela sv. Vavřince, jež jsou
po zrestaurování umístěny v síni historie města, byly dokonce v roce 2003
prohlášeny za kulturní památku.

Křížovka o ceny
Gratulujeme výhercům z minulého čísla. Těmi se stali: Stanislav Dán, K. Vary, Lída Štěpančíková, Habartov, R. Bambousová, Rotava. Zasíláme jim publikace o Karlovarském kraji. Dnes zavítáme na (viz tajenka). Romantická stavba s krásným parkem patří k méně známým památkám našeho regionu. Rozhodně tomu ale
není právem. Nabízí totiž skutečně neopakovatelnou atmosféru. A i když je dnes v soukromých rukách, navštívit lze jak park, tak zámecké interiéry, včetně těch
nejhodnotnějších s nástropními malbami Petra Brandla. Zámecká expozice mapuje pobyt spisovatele Karla Čapka jak v místě, tak v Karlových Varech nebo Prohoři. Milovníci pěnivého moku pak mohou v sousedství zámku ochutnat i zdejší, celou řadou cen ověnčené, tři druhy piva.

Nového veřejného osvětlení se po letech dočkal lesopark v Horním Slavkově.
Ten vznikl na okraji města v souvislosti s výstavbou sídlištního celku na konci 70. let 20. století.
Přibližně půlhektarový park je sice významnou lokalitu pro trávení volného času všech generací obyvatel města, ale díky své odlehlosti byl i častým
zdrojem výtržností a ničení majetku města. Situaci by mělo zlepšit právě nové
osvětlení celého parku. Náklady na jeho výstavbu činily 575 tisíc korun, z toho 400 tisíc uhradil Karlovarský kraj v rámci programu prevence kriminality.

Nejlepší kronikou v Karlovarském kraji
se za loňský rok stala kronika Velichova

Nejlepší kronikou Karlovarského kraje pro rok 2009 se stala kronika obce
Velichov na Karlovarsku. Na rozdíl od let minulých, kdy v této soutěži vítězila spíše velká města, se ocenění dočkala malá obec. Kroniku navíc vede sama
starostka Velichova Markéta Moravcová.
„Dostala jsem se k tomu díky semináři pro kronikáře před dvěma lety,“
uvedla při přebírání ocenění Moravcová. Ta má práci „ulehčenou“ především
proto, že jako starostka je u každé akce, která se v obci děje a má tak informace z první ruky. Přesto se snaží, aby kronika byla maximálně objektivní. „Naopak mi lidé říkají, že je tam málo chvály,“ poznamenala Moravcová.
Velichov, který leží u vojenského výcvikového prostoru Hradiště, má přes
500 obyvatel. Kronika proto není tak pestrá, jako kroniky velkých a „živých“
měst. Ročně v ní přibude asi 40 stran. Další oceněné kroniky jsou z Chebu
a na třetím místě skončily společně kroniky z Kynšperka a Habartova.

inzerce
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ŠKOLNÍ ROK 2010 - 2011 | DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ
ŠKOLA MĚLNÍK

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
ZAHRADNICKÁ

umožňuje žákům ZŠ
i dalším uchazečům
ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM
obor ZAHRADNICTVÍ
ukončené maturitní zkouškou

poskytuje maturantům středních škol
TŘÍLETÉ DENNÍ
TŘÍAPŮLLETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM
obor ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA
ukončené absolutoriem

• Přijato bude 60 žáků bez přijímacích
zkoušek
• Přihlášky do 15. března 2010
DVOULETÉ DENNÍ NÁSTAVBOVÉ
STUDIUM obor ZAHRADNICTVÍ
ukončené maturitní zkouškou
• Pro absolventy SOU
• Přijato bude 30 žáků bez přijímacích
zkoušek.

• Uplatnění: ve státní správě, obchod.
společnostech, v odborných ﬁrmách
• Uzávěrka 1. termín - 31. května 2010
přihlášek: 2. termín - 13. srpna 2010
Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek (kromě dálkového
studia). Zohlední se výsledky studia
na SŠ a zájem uchazeče o studovaný
obor.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 17.3. a 14.4.2010 (s výstavou projekčních prací)
adresa: Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola
Na Polabí 411, 276 01 Mělník
tel.: 315 623 023-5
www.zas-me.cz
e-mail: skola@zas-me.cz

Střední odborné učiliště stravování
a služeb Karlovy Vary
TRADICE • KVALITA • ZKUŠENOSTI • ZÁZEMÍ
Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011:
Tříleté obory s výučním listem
65-51-H/01 Kuchař, kuchařka
65-51-H/01 Číšník, servírka

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TOUŽIM
Plzeňská 330, 364 11 Toužim, www.souz-touzim.cz
nabízí vyučení v učebních oborech
v tříletých učebních oborech
23-68-H/01 automechanik
41-52-H/01 zahradník

65-51-H/01 kuchař-číšník
23-51-H/01 zámečník

pro žáky s neukončenou ZŠ v dvouletých učebních oborech
23-68-E/501 technické služby v autoservisu
41-52-E/510 zahradnická výroba

denní
denní i dálkové

Nástavbové studium
(pro absolventy oborů Kuchař a Číšník )
65-41-L/504 Společné stravování denní i dálkové

přednostně pro žáky ze SpŠ: v dvouletém učebním oboru
69-53-E/001 práce v autoservisu
v tříletých učebních oborech
41-55-E/01 opravářské práce
41-52-E/01 květinářské a aranžérské práce

Předpokládaná kritéria přijímacího řízení jsou
zveřejněna na www stránkách školy.

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 K. Vary, tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439
E-mail: info@sou-stravovani.cz, Internet: www.sou-stravovani.cz

informace o studiu na www.souz-touzim.cz nebo na tel. číslech:
353 312 190 - Ing.Nykodym, 353 311 470 - Mgr.Václav Růžek

Pro školní rok 2010/2011

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ SOKOLOV

přijímáme žáky do těchto oborů:
Obor vzdělání - čtyřletý s maturitním vysvědčením
• Oděvnictví • Dřevařství • Dřevěné konstrukce • Výroba hudebních nástrojů •
• Obchodně podnikatelská činnost • Kosmetička • Knihovnické a informační systémy a služby •
• Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů •
Obor vzdělání - tříletý s výučním listem
• Cukrář • Krejčí • Mechanik dechových a bicích nástrojů • Truhlář • Tesař •
• Kuchař-číšník pro pohostinství • Kuchař • Číšník-servírka • Prodavač • • Aranžér • Kadeřnice •
Obor vzdělání - dvouletý s výučním listem
• Zpracování dřeva • Čalounická výroba • Provoz společného stravování • Provoz domácnosti •
Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou
(navazující na tříleté učební obory zakončené výučním listem)
• Dřevařská a nábytkářská výroba– denní dvouleté studium • Dřevařská a nábytkářská výroba - dálkové
tříleté studium • Podnikání – denní dvouleté studium • Podnikání – dálkové tříleté studium
Mezi obory s maturitou a obory s výučním listem je velmi dobrá prostupnost.
Domovy mládeže a školní jídelny v Sokolově, Kynšperku a Kraslicích zajišťují ubytování a stravu pro žáky,
kteří jsou ze vzdálenějšího místa bydliště.
Pro získání více informací je možnost kdykoliv navštívit školu i všechna pracoviště odborného výcviku.
Přihlášky posílejte na SŠŽ Sokolov, Žákovská 716, 356 01 Sokolov
Bližší informace podá Mgr. Martinec, stat. zástupce, tel.: 775 751 153
skola@zivnostenska-sokolov.cz , www.sszsokolov.ic.cz

Jednoty 1620, 356 11 Sokolov
tel.: 352 603 825 www.isste.cz

www.merkur.isste.cz e-mail: isste@isste.cz

Nabídka oborů ISŠTE Sokolov pro školní rok 2010/2011:
UČEBNÍ OBORY:
(bez přijímacích zkoušek)
obráběč kovů • mechanik opravář motorových vozidel • elektrikář
• strojní mechanik • instalatér • montér suchých staveb • zedník • tesař
STUDIJNÍ OBORY:
(bez přijímacích zkoušek)
strojírenství • elektrotechnika • dopravní prostředky • ekonomika a podnikání
• veřejnosprávní činnost • technické lyceum • mechanik strojů a zařízení •
mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov • stavebnictví
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:
• podnikání (2leté denní a 3leté dálkové) • elektrotechnika (3leté dálkové)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
5. února 2010 od 9 do 17 hodin

Střední odborná škola stavební,
Karlovy Vary
Sabinovo nám. 16, 360 09 Karlovy Vary, příspěvková organizace

přijme studenty v rámci 1. kola přijímacího
řízení do vzdělávacích programů:

přijímá žáky
OBORY VZDĚLÁVÁNÍ – VÝUČNÍ LIST
23-51-E/004 Zámečnické práce a údržba
3letý
23-56-E/004 Obráběcí práce
3letý
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 3letý
36-67-E/503 Stavební výroba
2letý
Provádíme drobné zámečnické a obráběcí práce na zakázku.
Na učilišti se nachází domov mládeže pro dojíždějící žáky.
Den otevřených dveří po domluvě.
Rádi Vás u nás přivítáme
KOUNICE 613, 357 31 Horní Slavkov, tel./fax: 352 698 049
e-mail: odbuciliste@mbox.vol.cz, www.ouhornislavkov.cz

SOŠ a SOU Nejdek, Husova 600
pro školní rok 2010/2011 otevíráme obory:

4leté maturitní:
Nejdek, Husova 600
• strojírenství
• mechanik strojů a zařízení
• veřejnosprávní činnost se zaměřením
na ochranu životního prostředí

3leté učební obory
K. Vary, Závodu Míru 144
• nástrojař
• zámečnické práce a údržba
• krejčí
• kuchařské práce

Nabízíme: ubytování - DM v Nejdku, aktivity pro volný čas,
zapůjčení učebnic, zajištění ochranných a pracovních potřeb.
Díky velkému zájmu pořádáme další
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na obou školách

11. února 2010 - od 9:00 do 16.00
Tel.: 353 825 353 • E-mail: info@sosnejdek.cz
www.sosnejdek.cz
Čtyřleté maturitní obory umělecké
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu >
zaměření zdobení nebo modelářství |
Grafický design | Užitá fotografie a média
Čtyřleté maturitní obory technické
Aplikovaná chemie > zaměření analytická
chemie, chemická technologie nebo ochrana
životního prostředí | Technologie silikátů >
zaměření technologie keramiky nebo technologie skla | Nové obory!:
Průmyslová ekologie | Ekologie a životní
prostředí | Přírodovědné lyceum
Tříleté učební obory
Výrobce a dekoratér keramiky > zaměření
výroba keramiky – keramik, výroba modelů
a forem – modelář, dekorace keramiky – malíř,
nebo dekorace keramiky – malíř, ruční malba |
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla > zaměření
sklář – duté a lisované sklo, brusič skla
Dvouletý učební obor
Keramická výroba
Uzávěrka přihlášek pro maturitní technické
a učňovské obory je 15. 3. 2010.
Pro výtvarné maturitní obory nenaplněné
v 1. kole budou vypsána další kola
přijímacího řízení.
náměstí 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary / T: 353 563 875 / E: spskk@volny.cz / www.spskkv.cz

do maturitního oboru:
stavebnictví

4 leté DENNÍ STUDIUM

do 3letých oborů:
zedník • zámečník • elektrikář • instalatér • truhlář • malíř

5 leté DÁLKOVÉ STUDIUM
63-41-M/02 Obchodní akademie - zakončené maturitní zkouškou i pro uchazeče se základním
vzděláním (výuka vždy v úterý od 13:45 hod). Roční školné: 12.000,- Kč.

pro žáky ZvŠ:
zednické práce • truhlářské práce

NOVÉ! 2 leté NÁSTAVBOVÉ DENNÍ STUDIUM
64-41-L/524 Podnikání - zakončené maturitní zkouškou
Pro absolventy učebních oborů. Roční školné 13.000,- Kč.

do 2letých oborů:
stavební výroba • malířské a natěračské práce

3 leté NÁSTAVBOVÉ DÁLKOVÉ STUDIUM

DOBRÉ UPLATNENÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE
Možnost nástavbového studia zakončeného maturitou. Ubytování studentů zajištěno.
Sabinovo nám. 16, Karlovy Vary – Drahovice,
tel.: 353 362 811, e-mail: podatelna@stavebniskolakv.cz
www.stavebniskolakv.cz

64-41-L/524 Podnikání - zakončené maturitní zkouškou.
Pro absolventy učebních oborů (výuka vždy ve čtvrtek od 13:45 hod). Roční školné: 12.000,- Kč.
Hornická 1569
356 01 Sokolov

tel./fax: +420 352 628 728
e-mail: soas10@volny.cz
www.e-soas.com

- výuka dvou cizích jazyků 6 hodin týdně po celou dobu studia
- rodinný charakter školy, individuální přístup ke studentům
- moderně vybavené učebny, dataprojektory, interaktivní tabule
- elektrický systém docházky (zasílání SMS rodičům v případě
nepřítomnosti žáka ve škole)
- internetový systém klasifikace (ŠKOLA ON LINE)

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA AŠ
Hlavní 106, 352 01 Aš, telefon: 354 525 585
www.gymsos.com e-mail: gymsos@gymsos.com

Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb
Tel. 354 408 022, 354 430 438, mob. 602 188 459, www.iss-cheb.cz
1. ČTYŘLETÝ S MATURITOU
Veřejnosprávní činnost • Obchodní akademie • Mechanik elektronik
Agropodnikání • Stavebnictví / dříve Pozemní stavitelství/
Obchodní akademie • Výpočetní technika • Elektronické počítačové systémy
Mechanik instalatérských a elektrotechnických • Zařízení budov

Pro školní rok 2010/2011
nabízíme studium v následujících oborech:

Gymnázium osmileté
Informatika v ekonomice

63-41-M/02 Obchodní akademie - zakončené maturitní zkouškou. Cílem je poskytnout kvalitní
ekonomické vzdělání s praktickou znalostí cizích jazyků a využití informačních technologií.
Podmínka pro přijetí: průměr do 2,0. Roční školné: 17.000,- Kč (možnost měsíčních splátek).

79-41-K/81
63-41-M/040

Den otevřených dveří:
2. února 2010

Návštěva školy je možná i mimo tento termín
po předchozí telefonické domluvě.
Případné bližší informace ráda sdělí ing. L. Kalčicová
na jednom z výše uvedených kontaktů.

SC-81520/1

Gymnázium
a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, 375 35 Chodov
Jako jediná střední škola v Karlovarském kraji
budeme otevírat obor vzdělání Ekonomické lyceum.
Ve školním roce 2010/2011 budeme otevírat tyto obory vzdělání
zakončené maturitní zkouškou:
• 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) •
• 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (čtyřleté) •
Do kvinty (první ročník vyššího gymnázia) přijímáme pro doplnění 6 žáků.
Gymnázium a obchodní akademie Chodov je státní střední škola,
neplatí se školné. Možnost stravování ve školní jídelně.
Do všech oborů vzdělání budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Individuální návštěvu školy lze dohodnout na jednom z níže uvedených kontaktů:
tel.: 352 665 081, mobil: 733 626 364, fax: 352 665 132
e-mail: oachodov@oachodov.cz
Bližší informace o naší škole získáte na www.goachodov.cz.

2. TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY UKONČENÉ VÝUČNÍM LISTEM
Zámečník • Klempíř - autoklempíř • Mechanik silničních vozidel / Automechanik/
Instalatér • Pekař • Klempíř-stav. výroba • Zedník • Pokrývač
Zemědělec- farmář • Opravář zemědělských strojů • Kuchař-číšník • Autolakýrník
Mechanik opravář motor. vozidel • Truhlář • Kadeřník • Zpracování dřeva
Prodavač - výrobce lahůdek • Elektromechanik - silnoproud • Obráběč kovů
3. NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
PRO ABSOLVENTY TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH OBORŮ
ukončené maturitou
Podnikání
Denní studium dvouleté, Studium při zaměstnání tříleté
4. DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY PRO ŽÁKY ZŠ
vycházející ze 6. až 8. třídy - ukončeno výučním listem
Stavební výroba • Strojírenská výroba - klempíř • Technické služby v autoservisu
Potravinářská výroba - pekařská, řeznická nebo cukrářská
Provoz společného stravování • Zemědělská výroba
5. TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY
PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM
Kuchařské práce • Stavební práce • Opravářské práce • Řeznické práce
Farmářské práce • Malířské a natěračské práce • Pekařské práce
Jsme konzultačním střediskem České zemědělské univerzity v Praze.
Organizujeme distanční studium v oborech Veřejná správa a regionální
rozvoj - pětileté magisterské studium i dvouleté studium pro absolventy
bakalářského studia z jakékoliv univerzity.
Dále nabízíme:
POŘÁDÁNÍ KURZŮ:
Účetnictví, jazykové kurzy, kurzy na PC,sváření kovů, sváření plastů,
rekvaliﬁkační kurzy pro úřady práce a ﬁrmy
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY PRO SKUPINY A,B,C,D,E,T
POŘÁDÁNÍ RŮZNÝCH GASTRONOMICKÝCH SLUŽEB
svatební hostiny ve školní restauraci, rauty,
výroční hostiny k různým příležitostem vše za přijatelné ceny
PROVÁDÍME
drobné stavební práce, malířské práce, instalatérské a elektrikářské práce
drobné i větší opravy vozidel a traktorů v našich školních dílnách
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Zapřahat vůz před koně, aneb každá rána dobrá…?

Začátek roku – čas přání a předsevzetí

JUDr. Josef Pavel
Hejtman kraje 2000 - 2008

Počátek roku je obdobím, kdy si takřka všichni lidé dávají předsevzetí a přání na nadcházejících 12 měsíců. Politici
nejsou výjimkou. A tak mi dovolte, abych
i já za klub krajských zastupitelů ODS
přednesl několik přání a předsevzetí.
Začnu předsevzetími. Náš klub se bude zasazovat o to, aby reprezentace kraje
respektovala legislativu České republiky
a přestala se zákonům vysmívat a obcházet je. Mám na mysli proplácení poplatků
v krajských nemocnicích a ve všech lékárnách. Není možné tvořit si pravidla podle vlastních představ tak, jak to doposud
činí sociálně demokraticko komunistické
vedení kraje. Za klub ODS mohu slíbit, že
proti praktikám, které připomínají dobu
totality, budeme všemi dostupnými prostředky, jež nám v podobě mandátu dali voliči, bojovat. Já i ostatní členové poslaneckého klubu ODS považujeme proplácení poplatků za největší chybu krajské reprezentace v uplynulém roce, která již stála cca 18 milionů korun z krajské pokladny a další desítky milionů ještě
stát bude. Nestačilo naše neustálé poukazování na tento problém, nepomohla ani
intervence ministra vnitra Martina Peciny, který obdobný krok označil za protizákonný. Naší, tedy opoziční, úlohou je

upozorňovat veřejnost na to, jak se vedení
kraje chová. Nemusíme se zákony souhlasit, ale musíme je respektovat. A právě politici by měli jít lidem příkladem.
Zdravotnictví je vůbec jedním z největších problémů, s nimiž se současné vedení
kraje potýká. Jeho úkolem bude řešit neuspokojivou situaci v krajském zdravotnictví tak, aby měli občané kraje k dispozici dostatečný servis. Úkolem vedení kraje bude zajistit kompetentní management,
který bude schopný řešit problémy nakupené za uplynulý rok. Situace ze sokolovské nemocnice, kde museli kvůli absenci
anesteziologů rušit plánované operace, se
prostě nesmí opakovat.
Budeme rovněž bedlivě sledovat čerpání prostředků z Evropské unie na projekty, které připravilo, případně i začalo realizovat bývalé občansko demokratické
vedení Karlovarského kraje. A není jich
málo. Namátkou jmenujme třeba projekt
Centra technického vzdělávání v Ostrově,
modernizaci Integrované střední technické a ekonomické školy v Sokolově, rekonstrukci Becherovy vily v Karlových Varech, výstavbu pavilonu akutní medicíny
v karlovarské nemocnici či dopravní terminály v Sokolově, Chebu a Mariánských
Lázních. Budeme také apelovat na krajskou reprezentaci, aby začala řešit nelichotivou situaci karlovarských Císařských
lázní. Vedení může modifikovat již existující studii obnovy této významné stavby,
která předpokládá vznik krajského muzea, krajského informačního centra, multifunkčního sálu pro 400 osob a kavárny
pro veřejnost v Zanderově sále.
A přání? Ani těch není málo. Studen-
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tům středních škol bych popřál, aby měli
konečně možnost vybírat si z větší nabídky studijních oborů. Vedení kraje v čele
s pedagogem Josefem Novotným by mělo
více reflektovat na potřeby zaměstnavatelů v regionu. Nasnadě je např. rozšiřování
nabídky studijních oborů zdravotnických
škol o obor rehabilitace. Jeho absolventi by našli uplatnění v lázeňských zařízeních, kterých je v kraji nemálo. Rozšiřování nabídky však musí jít ruku v ruce se
zajištěním erudovaných pedagogů. Vždyť
v krajských školských zařízeních stále učí
lidé s nedostatečnou aprobací. Na vedení
kraje je zajistit podmínky pro to, aby přilákalo do regionu kvalifikované pedagogy.
Motoristům přeji, aby letos mohli okusit
další nové úseky rychlostí silnice R6, která jim zatím kvůli problémům spojeným
s realizací přináší spíše potíže. Věřím také v to, že se na bezpečnosti v našem kraji pozitivně podepíše vznik krajského ředitelství policie. Naplnila se tak dohoda,
kterou kraj uzavřel s někdejším ministrem vnitra Ivanem Langerem. V uplynulých letech stála realizace této dohody
stovky hodin jednání. A podobných přání
do roku 2010 by byly desítky.
Všem lidem bez rozdílu bych pak závěrem rád popřál úspěšný rok. Aby se jich
pokud možno co nejméně dotkly nakumulované problémy popsané výše. Doufám, že jejich pohled na život bude realistický, nezatížený planými sliby a populistickými gesty. Politickým představitelům
kraje bych pak popřál, aby zbytečně nezadlužovali kraj, jak se tomu děje na úrovní
státního rozpočtu.

Ing. Jaroslav Bradáč
Radní Karlovarského kraje
pro životní prostředí, ČSSD
V prosincovém vydání Krajských listů se
krajský zastupitel za hnutí Alternativa pan
Jiří Kotek pustil mimo jiné do kritiky vracení zdravotnických poplatků občanům Karlovarského kraje. Není to poprvé, a důvodně předpokládám, že ani naposledy, kdy
pan zastupitel použil tuto argumentaci. Přesto, pokusím se, když ne pro pana zastupitele samého, tak alespoň pro čtenáře těchto
listů, znovu vysvětlit princip a smysl tohoto opatření.
Na začátku byl skutečně psaný zákon.
Autoři jsou známí, exministr Julínek a jeho parta. Zákon, který bezohledně a necitlivě házel a hází do jednoho pytle lidi skutečně nemocné, kteří nejsou simulanti a zdravotní péči skutečně potřebují, s údajnými simulanty a zneužívači zdravotní péče. Nikdo
je nikdy nespočítal, neidentifikoval, a proto
je třeba, pro jistotu, potrestat každého. „Vinnej, nevinnej, berte to po řadě…“ , jak pravil známý sapér Vodička z Haškova Dobrého vojáka Švejka.
Ale bez „humorných“ odboček. Zákon,
který nutí platit poplatky právě narozené děti, i člověka, jehož ne vlastní vinnou srazilo
auto na ulici, těžce nemocného člověka, který si svou nemoc nezpůsobil, zákon, který
může způsobit smrt člověku, který opravdu
nemá momentálně 90 korun, aby šel na po-

hotovost, a stydí se za to, to není zákon, to
je svinstvo. To je ten bolševismus, tentokrát
modrý, černě orámovaný a zelenou stínovaný. Proti takové zvůli je třeba se ozvat.
Kdyby tehdejší vládnoucí koalice odsouhlasila svou většinou v Parlamentu, že se nařizuje všem občanům České republiky nabarvit si trvale vlasy na modro a těm, co vlasy nemají, vytetovat na hlavu velkou modrou vránu se zelenou ratolestí v černém zobáku, to by jistě pan zastupitel Kotek protestoval. To nemůže být, jistě i podle něj, demokracie. Ale zákon o poplatcích je v tomto
smyslu principiálně stejný, alespoň pro nás.
Sociální demokracie mnohokrát žádala o jednání, o hledání kompromisního řešení. Arogantní odmítání naducaných, hlas
občanů neposlouchajících poslanců tehdejší vládní koalice (čest slušným výjimkám),
způsobilo, že se tento problém stal jedním
z volebních témat, která přinesla volební
úspěch ČSSD.
Dokonce i v rámci jednání krajského zastupitelstva jsme žádali zastupitele z „vládních“ stran, aby byli nápomocni diskusi a hledání onoho kompromisu. S nulovou
odezvou.
Řešení se nabízela jenom dvě. Vyzvat občany vyjít do ulic, a změnu si, po vzoru západních demokracií, vynutit v demonstracích. Nebo slíbit, že do doby, kdy se nám podaří toto svinstvo zrušit a napravit, najdeme takovou cestu, aby občan nemusel platit. Jen pro úplnost dodávám, že o určitých
poplatcích vždy byla, a je ČSSD připravena diskutovat. Konec konců, i za minulého
režimu existovaly dobré důvody pro poplatek za recept (nikoliv za položku), odvozené
tehdy od ceny Acylpyrinu. Ale je jistě mož-

ná diskuse i o dalších poplatcích, ale právě
ta diskuse, a poté shoda, to je podstata řešení. Taková diskuse však nikdy nebyla ani započata, natož dokončena. Ministerstvo vnitra vytklo krajům nezákonné kroky. To je
ale jenom jejich názor. Kraje, včetně našeho, jsou po právních expertizách oprávněně přesvědčeny, že žádný zákon neporušují. Přesto, aby se náš, Karlovarský kraj nemusel pouštět do nechutných a drahých soudních sporů, rozhodl se přijmout tzv. plzeňský model. Otravnější pro občany, ale neprůstřelný i pro ministerské byrokraty. Bude
naší snahou, po volbách do Parlamentu, tento špatný zákon zrušit a nahradit jej lepším.
Závěrem: Nepředpokládám, že pan zastupitel Kotek myslel svou poznámku o „vrácení nezákonně vydaných peněz“ tak, že bude požadovat po občanech kraje jejich vrácení. Třeba i pod hrozbou soudem. Občané obdrželi od Karlovarského kraje dar, který byl na základě platného zákona schválen
a odsouhlasen. Tedy občané se nemají čeho
bát. A to ani v případě, kdybychom se snad
u pana zastupitele Kotka zmýlili, a on by ten
návrh na vracení přeci jen podal. Pan zastupitel by si měl ve svém svědomí srovnat dvě
priority. Jestli je pro občany, pro demokracii,
horší svinský, modrobolševický zákon nebo eliminace takového svinstva zákonnými
způsoby. Někdy nesystémovými, křečovitými, možná i smutně úsměvnými, ale zákonnými způsoby.
Je to jen o svědomí pana zastupitele Kotka
a jeho kolegů z hnutí Alternativa. Naše svědomí je v otázce poplatků čisté, a náš postoj
v koalici neměnný. Sliby se mají plnit, a my
je plnit budeme.

Strategie zdravotnictví měla od samého počátku jasný záměr: zrušit nemocnici v Sokolově
Ing. Oldřich Nápravník CSc
člen výboru pro zdravotnictví ZKK
Krajské listy ve svém 12. čísle z prosince 2009 otiskly článek (příspěvek) zastupitele Knotka na téma krajská koalice, stav
zdravotnictví v kraji a poplatky. Pochopitelně, jako zástupce opozice, v kritickém a antikomunistickém duchu (poznamenávám,
že jsem nestraník). Jeho znění a nepřesnosti v něm uvedené, mě přinutily napsat reakci. Protože jsem měl možnost účastnit se
práce Kulatého stolu k budoucnosti financování zdravotnictví i možnost vyjadřovat
se k průběžným výsledkům práce (verzím
Strategie) projektového týmu MUDr. Podzemské, uvedu některá fakta, která zastupitel Kotek ve svém příspěvku pominul (zamlčel ?) a vezmou-li se v úvahu, tak předmětná problematika dostane jiný rozměr a pohled na ni.
Formulace v článku položených otázek,
vztahujících se k poplatkům a odpovědnos-

ti, v tomto případě jsou sporné. Pan zastupitel, jako asistent senátora, musí znát (resp.
měl by znát) i předpisy vztahující se k EU
a platící i pro ČR. ČR, vstupem do EU v roce 2004, přešla na vykazování zdravotnictví
Systémem zdravotnických účtů (tzv. SHA
národní verze SNA). Metodiku pro vykazování v SHA (SNA) vydal ČSU už v říjnu
2004.. Metodika v části 5 – Nakládání s dotacemi a transfery v odvětví poskytovatelů
zdravotní péče, důsledně rozlišuje mezi tržními subjekty (obchodní společnosti) a netržními subjekty (společnosti poskytující
veřejnou službu – zdravotnictví, financovanou z veřejných rozpočtů – veřejného zdravotního pojištění). Z jejího znění vyplývá, že
se vztahuje na subjekty zapsané v Obchodním rejstříku. Stanovuje, že zatímco finance
z veřejných rozpočtů, které mohou obdržet
i tržní subjekty, musí být poskytnuty za stejných podmínek pro všechny subjekty v dané oblasti působící a jsou označovány jako
dotace (a o nich vždy hovořil ministr Peci-

na), tak u netržních subjektů (pro veřejnou
službu zdravotnictví – např. bývalé okresní
a krajské nemocnice) mohou finance z veřejných rozpočtů, označované jako transfery, být účelově směřovány jen určitému subjektu v podstatě na jakýkoliv účel souvisící
s poskytováním dané veřejné služby včetně kompenzací plánovaných a nerealizovaných tržeb. Metodika přímo uvádí jako
příklad transferů např. vyrovnání provozní
ztráty nebo investice pro rozvoj či obnovu.
Základem kritizované problematiky poplatků, tedy nebyl transfer z krajského rozpočtu do KKN nyní zprostředkovaně přes pacienty, ale tržní forma KKN (dle jeho Stanov). Otázky tedy prioritně měly být zaměřeny do oblasti kdy (i v souladu s volebními programy) a jak bude právní forma KKN
upravena na netržní subjekt (zákon nepovoluje přímou změnu právní formu obchodní
společnosti na neziskovou, musí se pro tento
účel využít jiné právní postupy povolené obchodním zákoníkem. např. že akciová spo-

lečnost je zřízená za jiným účelem než ziskem). K tomu ale stačí pouhá příslušná změna Stanov a souhlas valné hromady. Z formulace uveřejněných otázek lze tedy usuzovat na jejich čistě politické a nikoliv věcné pozadí.
Dnešní problém s úhradou poplatků (nejdřív formulováno jako kompenzace tržeb
nerealizovaných netržním subjektem) vznikl v podstatě za minulého vedení kraje, které z různých důvodů a diskutabilních cílů urychleně měnilo právní formu okresních nemocnic (ještě před vstupem do EU
k 1.5.2004 i když v té době bylo již jasné, že ČR bude uplatňovat SHA po vstupu
do EU) po jejich převodu z vlastnictví státu do vlastnictví krajů (viz právní rozbor jak
realizovat a využít tuto změnu, který si tehdejší Rada kraje nechala zpracovat a který
pan zastupitel jistě zná) a následně je zfúzovala v jeden celek. Z principu to byla chyba
(pokud bude platit jak tvrdí všechny politické strany, že zdravotnictví musí zůstat veřej-

nou službou), protože ceny ve zdravotnictví potom vycházejí z politických požadavků
a nejsou a nemohou být tržní (viz ustanovení o cenách v části 5 metodiky SHA) a tedy
není předpoklad ziskového hospodářského
výsledku u všech netržních subjektů a musí na jejich vyrovnaný výsledek, přijmout
transfery z veřejných rozpočtů (viz požadavek metodiky SHA v části 5), Uvedená fakta
byla v otištěném příspěvku zcela pominuta.
Původní koaliční partner Doktoři za ozdravení společnosti, své představy o zdravotnictví kraje nechal zformulovat do Strategie zdravotnictví,.Ve stručnosti
lze jeho koncepci, záměr od samého počátku popsat krátce jako „zrušit sokolovskou
nemocnici, převést lůžkovou péči do karlovarské nemocnice a na základě toho potom postavit v Karlových Varech novou nemocnici nebo pavilony, bez ohledu na stávající nevyužité kapacity“, což by znamenalo
místně hrubé narušení shodných podmínek
dostupnosti veřejné služby. Je logické, že ty-

to záměry vyvolaly nesouhlasnou reakci jeho koaličních partnerů, které potom vedly k odchodu Doktorů do opozice. Rovněž
chybí (v rámci hodnocení rozpadu koalice)
uvést vliv mediálního působení představitelů Doktorů na personální situaci v KKN,
které nutně vyžadovalo urychlené řešení..
Tyto podstatné informace (které zastupitel Kotek jistě zná) pro posuzování odchodu Doktorů z koalice, v příspěvku ale chybí.
Myslím si, že pro starostlivost o hospodárné vynakládání prostředků krajského rozpočtu, se nabízí jiné zajímavější, zatím nediskutované, oblasti. Např. pavilon akutní
mediciny, schválený předchozím vedením
kraje, s předpokládanými stavebními náklady kolem 500 mil. Kč s plánovanými 2 operační sály a 35 lůžky. PRIVAMED Plzeň dokončil stavbu pavilonu jednodenní chirurgie s 2 operačními sály, zákrokovým sálem
a 16 lůžky se stavebními náklady cca 70 mil.
Kč. Veřejnost by jistě zajímalo zdůvodnění
takového rozdílu. A zastupitele?
inzerce

Institut oceňování majetku
Vysoké školy ekonomické v Praze
otevírá v lednu 2010 další ročník čtyřsemestrálního kurzu
pro přípravu znalců a odhadců ve specializaci

OCEŇOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ

Vyšší odborná škola zdravotnická
Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.
Ledecká 35, Plzeň, Tel,fax: 377534450

Zahradnická fakulta v Lednici
Mendelova univerzita v Brn
NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMV ROCE 2010/2011
Studijní program Zahradnické technologie, obor:

Denní studium:
Diplomovaný zubní technik

y y y Zahradnictvíy y y Bc., 3-leté, prezenní i kombinované studium

Studijní program Zahradnické inženýrství, obor:
y y y Vinohradnictví a vinastvíy y y Bc., 3-leté, prezenní i kombinované studium

Podrobné informace a přihlášku je možné stáhnout z internetu
nebo telefonicky požádat o jejich zaslání.

Denní a dálkové studium:
Management sportovních aktivit
Diplomovaný oční optik
Sociální práce
Bezpečnost obyvatelstva

Informace a přihláška:
internet: iom.vse.cz (bez www) , e-mail: iom@vse.cz
tel.: 235 358 569, 235 358 941 (cca 9 až 15 hod.)
příp. 224 095 124, fax: 220 563 426

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
21. 1. 2010 (14:00 - 18:00 hodin)
23. 1. 2010 (8:00 - 13:00 hodin)

U všech bakaláských obor je možné ve studiu pokraovat na navazujícím
magisterském a následn i doktorském stupni

„Nemusíte za školou, škola přichází za Vámi.“

J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I TA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

A OSTATNÍHO FINANČNÍHO MAJETKU

Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o.
POBOČKA KARLOVY VARY, U Trati 70/9, 360 04 K. Vary - Bohatice
nabízí v akademickém roce 2010/2011
akreditovaný bakalářský studijní program:
B 6208 - EKONOMIKA A MANAGEMENT s obory:
• Podniková ekonomika a management
• Marketing
• Ekonomika a management obchodu

Studijní program Zahradnictví, obor:
y y y Jakost rostlinných potravinových zdrojy y y Bc., 3-leté, prezenní studium

Studijní program Zahradní a krajináská architektura, obory:
y y y Zahradní a krajináská architekturay y y Bc., 4-leté, prezenní studium
y y y Management zahradních a krajináských úpravy y y Bc, 3-leté, prezenní studium

Informace: tel.: 519 367 225 ; fax: 519 367 222
info@zf.mendelu.cz www.zf.mendelu.cz
Elektronická pihláška: prihlaska.mendelu.cz

Veřejná vysoká škola univerzitního typu se proﬁluje jako výzkumná univerzita s orientací na
přírodní, sociální a humanitní vědy. Špičková vědecká pracoviště úzce spolupracují s ústavy
Akademie věd ČR. Absolventi univerzity se dobře uplatňují v praxi.
Fakulty: ekonomická • fakulta rybářství a ochrany vod • ﬁlozoﬁcká •
pedagogická • přírodovědecká • teologická • zdravotně sociální • zemědělská
Vysokoškolský ústav: ústav fyzikální biologie

• Akreditovaný kreditní systém platný v EU • mezinárodní výměnné stáže •
• pro absolventy vyšších odborných škol možnost zkráceného studia •

Nabízíme: 240 bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů v prezenční
i kombinované formě studia • vybrané studijní programy v angličtině a němčině
• studijní pobyty v zahraničí • studijní obory odpovídající potřebám na trhu práce.

Školné: 18 000,- Kč/semestr (možnost požádat o splátkový kalendář)

Poskytujeme ubytování na kolejích v moderně vybaveném univerzitním kampusu.

Přijímací zkoušky: 3.6., 24.6.2010 pouze organizační pohovor
Dny otevřených dveří: 9.2., 2.3., 6.4.2010
nebo kdykoli po telefonické domluvě

Přijďte si prohlédnut učebny, laboratoře a univerzitní kampus:

Kontakty: studijní odd.: Pavla Sieglová 353 227 545, 733 765 498, studijni.kv@svikladno.cz,
vedoucí pobočky: Ing. Andrea Kovardinská 734 336 897
www.svikladno.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 22. LEDEN 2010
TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU: 15. březen 2010
(ﬁlozoﬁcká fakulta: 28. únor 2010)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, www.jcu.cz

aktuality a zajímavosti

01 | 2010

Sokolov nasadil proti
pejskařům drsné klipy
Sokolovská radnice zahájila tvrdou
kampaň za čistotu ve městě. Zaměřila
ji na majitele psů, kteří po svých zvířatech neuklízejí jejich výkaly.
Vypořádat se s nimi chce také pomocí čtyř asi minutových animovaných klipů. Ty mají běžet v kinech
před hlavním filmem, na webu města, ale také na obří obrazovce na sokolovském náměstí. Internetové odkazy
na klipy budou i na úředních papírech
či mailech.
Jeden ze spotů například ukazuje pejskaře, jenž si z venčení svého

miláčka přinese na botě domů lejno
a u oběda pak kvůli zápachu i se svou
partnerkou zvrací. „Klipy jsou úmyslně kontroverzní, místy až nechutné.
Jsou zaměřené především na věkovou
skupinu dětí a teenagerů “ vysvětlil
Tomáš Kábrt ze sokolovské radnice.
Všichni obyvatelé Sokolova navíc
dostanou do schránek letáky s instrukcemi, jak s výkaly správně naložit.
Tvrdší budou i sokolovští strážníci,
kteří posílí dohled nad pejskaři hlavně v době, kdy chodí psy venčit.

Bauer vyhrál podruhé Tour de Ski
Fenomenální běžec na lyžích Lukáš Bauer vyhrál 10. ledna znovu pohár Tour de Ski a zopakoval tak vítězství z předloňského roku. Triumf dosáhl na závodě v italském Val di Fiemme.
Vítězství v Tour de Ski předcházelo vítězství v závodě na 20 kilometrů klasicky s hromadným startem. Lyžař z Božího Daru ale neměl
start letošní sezóny jednoduchý. Měl zdravotní problémy, a tak na prvenství v poháru zpočátku ani nemyslel. Ale postupně se mu vracela forma a nakonec dokázal, že patří nezpochybnitelně mezi světovou špičku.
Svoji formu si mohl doladit i v Karlových Varech, kde se jel na začátku ledna exhibiční závod Ski Sprint Karlovy Vary. Hodně štěstí, které se nakonec vyplnilo, mu pak popřál karlovarský primátor Werner Hauptmann a hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Navrhněte sportovce roku 2009 Karlovarského kraje
Výzva pro všechny sportovní subjekty působící v Karlovarském kraji
k podání návrhu na vyhlášení sportovce 2009.

„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 2009“
JEDNOTLIVCI
Příjmení, jméno:

Vyhlašované kategorie:
· mládež – jednotlivci, sportovní
kolektiv do 19 let (dívky, chlapci)
· dospělí – jednotlivci, sportovní
kolektiv
· handicapovaní sportovci – jednotlivci, sportovní kolektiv (mládež, dospělí)
· trenér – jednotlivci
· sportovní legenda – bývalý vynikající sportovec, trenér, funkcionář
· sportovní osobnost – nejúspěšnější sportovec roku 2009

Adresa:

Datum narození:

Telefon:

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Karlovarský kraj oznamuje, že je možno podávat žádosti o příspěvek z rozpočtu kraje pro rok 2010 na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů v Karlovarském kraji. Na rok 2010 bylo vyčleněno v rozpočtu kraje na tento účel 5,5 mil. Kč.
Žádosti na předepsaných formulářích včetně povinných příloh je nutno doručit do podatelny Krajské-

ho úřadu Karlovarského kraje nebo
dát k poštovní přepravě do 28. února 2010.
Formuláře a znění pravidel pro poskytování příspěvků lze získat na odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary,
tel. 353 502 573, nebo na internetových stránkách: www.kr-karlovarsky.
cz pod záložkou „Dotace“.

Subjekt (OS, TJ, SK atd.):

Sportovní odvětví, disciplina:

Kategorie:

Úspěchy v daném roce:

Různé:

Zastřešený stolní tenis
v Habartově

Důležité údaje:
· umístění jednotlivců a sportovních kolektivů na mistrovství ČR,
ME, MS
· účast na významných mezinárodních soutěžích
· u jednotlivců i sportovních kolektivů uvést: OS, TJ, sportovní klub,
oddíl, atd., příjmení, jméno, datum narození, kategorii, sportovní
odvětví, disciplínu, kontakt a nejlepší umístění v roce 2009
· vyplněný formulář musí mít razítko a podpis kompetentní osoby
OS, TJ, klubu, oddílu, svazu atd.

Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary,
e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Informace: Josef Kočí
tel. 353 502 491, mobil 736 650 340

„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 2009“
SPORTOVNÍ KOLEKTIV
Subjekt (OS, TJ, SK atd.):

Adresa:

Telefon:

Sportovní odvětví, disciplina:

Kategorie:

Úspěchy v daném roce:

Různé:

Návrhy zasílejte nejpozději do 5. února 2010
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Krajské listy vycházejí v nákladu 132 000 výtisků.
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Neobdrželi jste váš měsíčník?
Kontaktujte nás na tel. čísle +420 354 597 403 a my vám ho doručíme.

V roce 2009 oslovil kraj města a obce, aby se zapojily se svými projekty do Krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2009. Jedná se o program zacílený především
na děti a mladistvé ohrožené sociálně patologickými jevy a na ochranu
mladých lidí před trestnou činností. Na realizaci programu se podílejí nejen úředníci ministerstva vnitra a krajského úřadu, ale také policie
a neziskové organizace. Do programu byly pro rok 2009 zařazeny projekty investičního charakteru, které
se týkaly například vybudování kamerového systému, osvětlení nebez-

pečných míst nebo zbudování hřišť.
Město Habartov bylo jedním z mála měst a obcí Karlovarského kraje, kterým se podařilo v Programu
prevence kriminality uspět. Získalo od Ministerstva vnitra ČR dotaci
ve výši 124 tisíc korun na výstavbu
„Zastřešení stolního tenisu ve sportovním areálu v Habartově“ poblíž
tělocvičny ZŠ Habartov a dalších
226 tisíc korun nechalo zastupitelstvo města vyčlenit z rozpočtu jako povinnou spoluúčast na realizaci projektu. Zastřešený stolní tenis
je v současnosti stavebně dokončen
a na jaře 2010 by měl být slavnostně
zahájen jeho provoz.

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

