Pamětní medaile
k desetiletí kraje

Chci chebskou galerii
více otevřít veřejnosti

Hejtman uvítal snahy
o záchranu Kyselky

Bývalí i současní zastupitelé kraje
převzali v Becherově vile pamětní
medaile k desetiletí kraje.

Marcel Fišer v rozhovoru prozrazuje
plány, s nimiž se vloni ujal funkce ředitele GVU Cheb.

Při setkání s iniciátorem petiční
akce hejtman Josef Novotný slíbil pomoc kraje.
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Začala stavba dopravních terminálů Most přes Ohři bude
v Chebu a v Mariánských Lázních
před vlakovým nádražím šestihranný objekt takzvaného plovoucího nástupiště, které bude zastřešenou chodbou propojeno s nádražní halou. Propojeny budou i informační systémy
vlakového a autobusového nádraží.
V Mariánských Lázních půjde hlavně
o úpravy komunikací, chodníků a zastřešení zastávek pro autobusy v lázeňV Karlovarském kraji začnou letos jejichž majetku budou terminály pře- ském stylu a stavbu parkoviště.
stavby dvou dopravních terminálů, vedeny.
Sokolovský terminál měl být hotov
v Chebu a Mariánských Lázních. „Na
Na terminály přispěje 7,5 procenty 30. dubna 2011, ale kvůli změně prostavby v celkové hodnotě zhruba 200 i státní rozpočet, protože žádost o do- jektu rekonstrukce budovy zázemí se
milionů korun přispěje z větší části Re- tace byla podána ještě před 21. zářím termín posouvá na srpen. Úpravu si
gionální operační program. Zbytek se 2010. Žádosti podané po tomto termí- vyžádal horší stav omítek a střechy býzavázala doplatit města, ve kterých se nu se už musí obejít bez finanční spo- valé budovy ostrahy nádraží ČD, navíc
terminály budou stavět, a stát,“ řekl ná- luúčasti státu.
bylo nutné provést nové výběrové řízeměstek hejtmana Karlovarského kraje
„Výběrová řízení proběhnou v břez- ní, protože od počátku roku platí novePetr Navrátil (ČSSD).
nu až dubnu letošního roku. Zahájení lizovaný zákon o veřejných zakázkách.
Terminál v Chebu by měl podle pro- staveb je tak možné od června letošníHlavní část díla za 110 milionů kojektu stát 117 milionů korun, terminál ho roku. Přesný termín dokončení ale run ale probíhá podle původního pláv Mariánských Lázních pak 75 milio- vzejde až z výběrových řízení,“ uvedl nu. Rekonstruovaná Nádražní ulice
nů korun. Investorem je Karlovarský Navrátil. Předpokládá se však, že stav- a nové parkoviště již slouží, na novém
kraj, který zajistí předfinancování sta- by potrvají přibližně jeden rok.
autobusovém nádraží probíhá instalaveb. Spolufinancování zajistí města, do
V Chebu vyroste na prostranství ce osvětlení a stanovišť autobusů.

Dlouho očekávaná stavba dopravních terminálů v Chebu a Mariánských Lázních bude zahájena letos. Většinu nákladů uhradí dotace z evropských fondů, stejně jako v případě sokolovského terminálu, jehož úplné dokončení se z plánovaného dubnového termínu posouvá na srpen kvůli vynucené změně projektu.
Vážení a milí čtenáři,
každý rok slýchám, jak zimy už
nejsou, co bývaly. Letošní zima
nám všem ale nesmlouvavě předvedla, co umí. Bohužel se výkyvy
počasí a silné dlouhotrvající mrazy podepsaly kromě jiného také na
stavu krajských silnic.
Podle předběžných odhadů silničářů by bylo třeba na opravy nejvíce poškozených silnic vyčlenit okolo 65 milionů korun, jedná se o velkoplošné výspravy. Ve svém rozpočtu ale Krajská správa a údržba
silnic takové finance nemá, pro letošní rok počítá s částkou 40 milionů korun. Proto se vedení Karlovarského kraje rozhodlo uvolnit
dalších šest milionů korun na opravu sedmi nejzatíženějších úseků.
Pokud se podaří uspořit peníze na
opravách těchto silnic, rádi bychom
počet úseků rozšířili.
V české legislativě není zakotven
žádný pravidelný zdroj příjmu na
rekonstrukce a údržbu silnic, které
kraje v době svého vzniku převzaly od státu, mnohdy v dezolátním
stavu. Čekali bychom tedy, že vláda
výrazně přispěje krajům na likvidaci škod způsobených zimou z peněz
vybraných na mýtném a z podílu
státu na spotřební dani ve Státním
fondu dopravní infrastruktury. Bohužel se naše očekávání nenaplnilo.
Vláda se také rozhodla nespolufinancovat projekty, které kraj a obce realizují s dotací z regionálních
operačních programů, tedy z evropských peněz. Dosud se na financování projektů podílela 7,5 procenty nákladů. Náš kraj tak bude
muset počítat s tím, že financování bude muset zajistit sám, což ho
jen v tomto roce přijde na 40 milionů, v následujícím roce 100 milionů z krajského rozpočtu navíc
oproti původnímu plánu.
Nicméně nové projekty připravujeme dál a jak už možná víte, chystáme stavbu moderních dopravních terminálů v Chebu a v Mariánských Lázních nebo ART Centrum Galerie 4 v Chebu. Návštěvníkům už také brzy začne sloužit nově zrekonstruovaná interaktivní galerie Becherova vila v Karlových
Varech.
Příjemný začátek jara přeje
Josef Novotný, hejtman
Karlovarského kraje

pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Plánované podoby dopravních terminálů v Chebu a M. Lázních, vpravo stavba v Sokolově koncem zimy.

průjezdný 1. dubna

Pokud stavbu nezbrzdí nepříznivá změna počasí, stavbaři 1. dubna otevřou na mostě přes Ohři u Sokolova jeden jízdní pruh budované R 6 pro provoz ve směru Cheb - Karlovy Vary. V opačném
směru zatím zůstane v platnosti nynější objížďka přes Sokolov.
„Obousměrný provoz zatím po polovině mostu by pak měl být zahájen během července,“ upřesnil hejtman Josef Novotný. Ještě letos, v průběhu prosince, stavbaři zprovozní most přes Ohři v plném profilu, tedy ve všech čtyřech pruzích.
Foto KL

Karlovy Vary mohou mít od června letecké spojení do Vídně i Paříže
Od června bude možné z Karlových
Varů létat i do Vídně a Paříže. V únoru proběhla schůzka, na níž se zástupci kraje, magistrátu, Asociace cestovních kanceláří ČR a letecké společnosti Job Air – CCA z Ostravy shodli
na otevření leteckého spojení s Vídní.
„Nejzazším termínem zahájení provozu linky je 1. červen,“ prohlásil ná-

městek hejtmana Petr Navrátil.
V první fázi se má na trase létat
od pondělí do pátku jednou denně
33místnými letadly Saab 340. Od nové linky si účastníci zmíněné schůzky slibují, že do lázní přiláká další klienty. Cestující by mohli uvítat, že ve
Vídni lze přestoupit na letadla mířících do různých koutů světa. „Z nava-

zujících letů z Vídně je zajímavý například ten do Dubaje,“ řekl ředitel
rozvoje společnosti Job Air - Central
Connect Airlines Petr Soukup.
Příprava linky má podporu kraje i města. Karlovarský primátor Petr Kulhánek vyjádřil ochotu města finančně se podílet na marketingové
podpoře a Karlovarský kraj jako vlast-

ník letiště má podle Petra Navrátila
zpracován systém slev letištních tax.
Tento měsíc Karlovarský kraj dostal
nabídku touroperátora Euro Touch
na provozování linky K. Vary - Beauvais. „Jedná se o nízkonákladové letiště, které je zhruba 80 kilometrů severně od Paříže. Z Beauvais do Paříže se
pak turisté mohou dopravit pravidel-

nými linkami za 15 euro,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Návrátil.
Do Beauvais by mělo létat malé proudové čtyřmotorové letadlo typu BAE 146, které disponuje 94 místy. „Pokud bude vše připraveno, mohla by nová linka začít létat od června
letošního roku, případně pak v příští
sezóně,“ uzavřel Petr Navrátil.

Kraj chystá farmářské trhy Turisty má do Karlovarského kraje
Karlovarský kraj připravuje na jarní měsíce letošního roku farmářské trhy. Konat by se měly v areálu
krajského úřadu v Karlových Varech
Dvorech. Lidé si budou moci nakoupit ovoce, zeleninu, květiny a ostatní výpěstky, ale také pekařské a mléčné výrobky i produkty se značkou Regionální potravina.
„Chceme, aby měli obyvatelé kraje možnost nakoupit čerstvé regionální výrobky domácích producentů. Areál kraje je navíc k pořádání farmářských trhů ideální, protože má dostatek ploch pro stánky i parkovacích míst a je dobře dostupný veřejnou dopravou. Pro zpestření nabídky oslovíme i ostatní kraje, aby do-

poručily vlastní regionální výrobky,
které u nás neprodukujeme, například vína,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.
Projekt už kraj předjednal s Agrární komorou Karlovarského kraje a Českou zemědělskou
a potravinářskou inspekcí.
V současné době se pracuje
na získání potřebných povolení z hlediska hygieny
a dozoru prodeje. „V případě, že se akce osvědčí a bude mít ohlas jak u prodejců,
tak i u návštěvníků trhů, bychom rádi uspořádali něco podobného také
před vánočními svátky,“ dodal radní. Kraj do budoucna zvažuje spolupráci s většími městy regionu, kde by
se trhy mohly rovněž uskutečnit.

Silnice se už mění v cyklostezku
Koncem února byla uzavřena silnice podél Ohře mezi Sokolovem
a Královským Poříčím a vjely na ní
stavební stroje. Dvoukilometrový
úsek přebuduje Karlovarský kraj za
osm milionů na další úsek páteřní
cyklostezky. Hotov bude ještě letos.
„Vyměníme asfaltový povrch,
uděláme opěrné zdi a místo svodidel postavíme zábradlí,“ popsal plánované změny náměstek hejtmana
Petr Navrátil.
Pět set metrů dlouhý úsek od so-

kolovského nádraží k čerpací stanici za lokomotivním depem zůstane
průjezdný i pro automobily, pruh
pro cyklisty ale bude oddělen dřevěným zábradlím.
Uzavření silnice umožnila skutečnost, že řidiči už mají k dispozici dvě jiné trasy do Královského Poříčí - kromě severního obchvatu Sokolova od prosince také po novém
mostě přes Ohři mezi areálem sokolovských chemických závodů a Těšovicemi.

přilákat nová destinační agentura
Karlovarský kraj založí destinační agenturu, která bude mít za úkol
představit návštěvníkům kraje turisticky nejzajímavější oblasti. Nabídne
také veškeré dostupné služby i aktivity nejen v oblasti cestovního ruchu.
Agentura bude spolupracovat se
všemi subjekty v regionu zaměřenými na rozvoj území. „Konkrétní
představa je taková, že bychom podobně jako v některých dalších krajích založili obecně prospěšnou společnost několika partnerů, která by se
zaměřila na informování o oblasti životního prostředí a přírody, kulturní
dědictví regionu, vzdělávání a osvětu,
na podporu šetrné turistiky i na zahraniční spolupráci kraje a prezentaci
včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti,“ uvedl uvolněný krajský
zastupitel Tomáš Hybner.
Destinační agentura by svou činnost orientovala do čtyř oblastí Karlovarského kraje - Krušné hory-západ, Lázeňský trojúhelník, Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les
a Český les a oblast Sokolovska s potenciálem, který nabízí rekultivovaná
krajina. „Nejprve by bylo nutné provést analýzu možností, které tyto oblasti nabízejí. Poté by agentura mohla
všemi marketingovými způsoby propagovat tyto lokality například pro-

Hlavním magnetem kraje zůstávají lázně.
střednictvím pravidelných aktualit
o daném území, organizací společenských, sportovních a kulturních akcí.
Zveřejňovala by také pravidelně zajímavé tipy na výlety, neoblíbenější turistické trasy z hlediska dostupných
památek, muzeí, galerií nebo přírodních zajímavostí,“ vysvětlil Hybner
s tím, že by agentura také dokázala
nabízet balíčky služeb na míru vytvořené podle toho, zda jsou určeny pro
rodinu s dětmi, seniory, ale i pro hendikepované občany nebo ty, kteří vyhledávají adrenalinové zážitky.
Do nabídky agentury by patřilo i pořádání konferencí a seminářů
zaměřených na destinační manage-

Ilustrační foto KL

ment, placené exkurze, průvodcovské
služby, případně by certifikovala služby v cestovním ruchu pro provozovatele ubytování v regionu. Provozovat
by mohla půjčovny turistického vybavení nebo prodej propagačních materiálů, map či průvodců.
Veškeré činnosti a nabídku by agentura prezentovala na vlastním internetovém portálu,. „Ještě v letošním
roce bychom chtěli mít k dispozici analytickou a marketingovou studii, která odpoví na otázku, do jaké
míry může destinační agentura ovlivnit atraktivitu a návštěvnosti regionu
nebo jaké jsou možnosti financování
jejího provozu,“ uzavřel Hybner..

informace z kraje

Pamětní medaile se předávaly v Becherově vile

V rámci oslav desetiletí kraje se v karlovarské Becherově vile sešli bývalí i současní krajští zastupitelé. Hejtman Josef Novotný všem předal pamětní medaile (na snímku se zastupiteli, kteří byli poslanci kraje nejdelší dobu). „Je to výraz poděkování za vaši práci, kterou jste během uplynulých
let vykonali,“ řekl hejtman během předávání medailí. Zastupitelé si pak filmovým dokumentem připomněli některé klíčové okamžiky, úspěšně
dokončené projekty nebo nově započaté akce uplynulých deseti let. Mnozí z nich využili příležitosti prohlédnout si renovované prostory. Přestavba Becherovy vily byla zahájena v listopadu 2008. Její rekonstrukcí získá Karlovarský kraj polyfunkční objekt pro galerijní, kulturní a společenské
účely. Vila nabídne víceúčelový společenský sál, výtvarné dílny a odbornou knihovnu, další výstavní prostory, ale také venkovní ateliérovou dílnu.
S dostavbou budovy se počítá v červnu letošního roku.
Foto KL

O podpoře technoparku krajem ještě není rozhodnuto
Společnost Klimentovská a. s. představila vedení kraje projekt na vybudování vědeckotechnického parku,
součásti revitalizace bývalých kasáren v v Klimentově.
Společnost, kterou vlastní obec
Velká Hleďsebe, získala řadu partnerů. O tom, zda projekt podpoří i kraj,
ale zatím nebylo rozhodnuto. Otázkami vznesenými na prezentaci se
má zabývat pracovní skupina, z její-

hož stanoviska by vedení kraje mělo
vycházet.
Technopark Klimentov se bude
orientovat na nanotechnologie. „To
je velmi široká oblast, která zažívá boom. Chybí ale možnost ověření výsledků výzkumu na zařízeních
blízkých průmyslové výrobě,“ nastínil zaměření technoparku koordinátor jeho vědeckotechnické rady Pavel Šefl.

Plány na vybudování technoparku vítá také Západočeská univerzita v Plzni. „Jdeme podobnou cestou.
Možná spolupráce by tedy jistě byla
přínosem,“ uvedl Miroslav Holeček
z univerzitního výzkumného centra
Nové technologie.
Projekt je rozdělen do tří částí.
„V první etapě vznikne středisko sdílených služeb, kde bude potřebné zázemí pro pracovníky i podnikatele,

dále špičková laboratoř a podnikatelský inkubátor,“ informoval generální
ředitel Klimentovské a. s. Jan Novotný s tím, že firmy, kteří budou prostory technoparku využívat, vytvoří
stovky nových pracovních míst.
Rozpočet první etapy je 400 milionů korun, přičemž Klimentovská a. s.
získala z Operačního programu Podnikání a inovace dotaci ve výši 300
milionů korun.

Kraj byl oceněn v Berlíně Plesná uvažuje o nové silnici

Hejtman Josef Novotný převzal na veletrhu ITB Berlin ocenění Karlovarského kraje titulem „Nejlepší partner roku 2010“. Ceny udělovala
německá pobočka agentury Czech Tourism.
Foto KL

V Plesné proběhlo jednání zástupců města, kraje a sousedního Bad
Brambachu o prohloubení spolupráce. Nové vedení města chce především dořešit vytvoření silničního spojení mezi Plesnou a německým sousedem. Napomoci by tomu měla společná studie očekávané dopravní intenzity v oblasti.
Pokud ze studie vyplyne, že je dopravní intenzita nízká, bude se dále
zvažovat pouze rekonstrukce průtahu Bad Brambachem. Další možností je nová trasa a případné napojení na
B 92. Analýza by však také měla řešit
silniční napojení Bad Brambach - Aš.
„Prověříme možnost financování
společné dopravní studie z Cíle 3 nebo
v rámci projektu Clara II,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil s tím,
že v budoucnu by se obyvatelé z Ple-

senska mohli bez problémů dostat do
Bad Brambachu, Aše a dále na Selb.
Práce na projektu přeshraničního
propojení Plesné s Bad Brambachem
začaly v roce 2006. „Dosud byla dokončena technická studie, dokumentace pro územní řízení a posouzení
vlivu stavby na životní prostředí. Nová
trasa silnice si vyžádá změnu územního plánu města Plesná,“ vysvětlil Navrátil.
Pro rychlou realizaci projektu hovoří fakt, že součástí projektu jsou i protipovodňová opatření okolo náměstí v Plesné, ale i oživení regionu. „Jde
nám nejen o silniční propojení, ale
i o obnovení historických vazeb mezi
Plesnou a Bad Brambachem. Ruku
v ruce s tím jde obnova cyklostezek
a cestovního ruchu,“ poznamenal starosta Plesné Petr Schaller.

Asociace ANNA KK peticí protestuje proti zdanění emisních povolenek
Asociace nevládních neziskových
aktivit Karlovarského kraje (ANNA
KK) připravila na základě usnesení
ze své únorové valné hromady petici
proti nesystémovému odlivu financí
z kraje a odeslala otevřený dopis vládě
a ministrovi financí.
Valná hromada zásadně nesouhlasí

s odlivem finančních prostředků z regionu v důsledku přijetí novely zákona o obnovitelných zdrojích zahrnující zdanění emisních povolenek. Petice je adresovaná vládě a oběma komorám parlamentu.
Zákon má přímý dopad nejen na
sociální soudržnost a zaměstnanost

v regionu, ale také na životaschopnost neziskového sektoru v kraji, který v minulosti jako jediný ze všech
nezískal prostředky z Národního investičního fondu a je tak závislý na regionální podpoře ekonomicky silných
subjektů, kterých se zákon zásadním
způsobem dotýká.

Termín pro ukončení sběru podpisů
je do konce března a není vyloučeno,
že akce bude prodloužena.
Aktuality k petiční akci a seznam některých míst, kde je možno k petici
připojit další podpisy, je umístěn na
internetové stránce asociace (www.
annakk.estranky.cz).

Ředitel krajského úřadu informuje
Roman Rokůsek
Zájemci o studium ve středních školách v Karlovarském kraji budou letos
po delší době skládat přijímací zkoušky. Uskuteční se 26. a 27. dubna a budou mít podobu SCIO testů z matematiky, českého jazyka a obecných
studijních předpokladů. Na téma přijímacího řízení na střední školy jsme
hovořili s ředitelem krajského úřadu
Romanem Rokůskem.
Jakých typů škol se přijímací
zkoušky týkají?
Jedná se o všechny maturitní obory
ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem.
Jaká je úloha krajského úřadu
v období před přijímacím řízením?
Krajský úřad spolupracoval s řediteli středních škol při stanovení základních pravidel pro přijímací řízení,
včetně určení spodní hranice úspěšnosti, dále napomáhal při stanovení kritérií, vyhotovil dokument s po-

známkami ke kritériím a zajistil školení pro zařízení, v nichž se přijímací zkoušky budou konat. Jako zřizovatel středních škol se kraj na realizaci přijímacích zkoušek podílí také finančně, a to úhradou potřebného počtu testů.
Jak mají uchazeči postupovat
v případě nepřijetí na vybranou
střední školu?
Odvolání se podává do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí řediteli školy. Ten odvolání spolu se spisem a svým stanoviskem předá v zákonné lhůtě odvolacímu orgánu, tj.
krajskému úřadu. Z podání musí být
patrno, kdo je činí, které věci se týká a co je navrhováno. Kromě jména,
příjmení, data narození a místa trvalého pobytu uchazeče, popřípadě jiné
adresy pro doručování, musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu
předcházelo. U soukromých a církevních škol je odvolání plně v kompetenci ředitele školy.

Kde bude možné po skončeném
prvním kole přijímacích zkoušek
získat informace o volných místech?
Volná místa v jednotlivých oborech
hlásí ředitelé škol krajskému úřadu,
který je zveřejní na svých webových
stránkách, kde je i pravidelně aktualizuje.
Jaké jsou další kompetence krajského úřadu v oblasti školství?
V zásadě je lze rozdělit do dvou
okruhů – rozhodování o právech
a povinnostech dětí, žáků, studentů
a jiných fyzických, ale i právnických
osob a ostatní činnosti v oblasti výkonu státní správy v regionálním školství.
Krajský úřad jako prvoinstanční
správní orgán rozhoduje ve věci zápisu do rejstříku škol a školských zařízení, změnách v údajích a o jejich výmazu, dále o uznávání zahraničního
vzdělání a o stanovení způsobu vzdělávání osob s hlubokým mentálním
postižením.
Jak již bylo uvedeno výše, plní také
funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím ředitelů škol a školských
zařízení, a to zejména v oblasti přijí-

mání ke vzdělávání, o podmíněném
vyloučení nebo vyloučení ze střední
školy apod. Dále plní úkoly v oblasti přezkoumávání průběhu a výsledků závěrečné nebo maturitní zkoušky či ve věci pochybností o správnosti hodnocení žáka na konci prvního
nebo druhého pololetí školního roku.
V souvislosti s naplňováním práv
dítěte krajský úřad plní řadu úkolů v oblasti péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také
o děti nadané a talentované, zajišťuje
některé činnosti související s průběhem vzdělávání žáků a studentů a věnuje se rovněž prevenci rizikového
chování dětí a mládeže.
V oblasti výkonu státní správy se
krajský úřad podílí na tvorbě koncepčních a strategických dokumentů
v regionálním školství a také na využívání dotačních programů. Samostatnou a rozsáhlou částí výkonu státní správy krajským úřadem je oblast
přidělování finančních prostředků ze
státního rozpočtu. Svou roli plní také při zprostředkování finančních toků např. u rozvojových a dalších projektů.
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HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Dobrý den pane hejtmane,
ráda bych se optala na jednu věc, netýká se doktorů, ani hokeje v KV Areně (který přísluší k řešení městu), netýká se otevření mostu u Transmotelu ani jiných často pokládaných otázek. Já bych se chtěla zeptat na areál
krajského úřadu. Je to nádherné místo k relaxování, chodím sem s dětmi
na hřiště nebo na brusle a na kolo. Využívám zde chvíle, kdy si děti hrají a já se můžu věnovat sama sobě, napadlo mě tedy následovně, neposkytne krajský úřad v tomto areálu možnost volného připojení se k internetu? Abych si sebou mohla vzít notebook, sedět na lavičce, brouzdat si
po internetu, zrovna ve chvíli, kdy děti budou spokojené na houpačkách?
Vím, že je přístup k internetu možný v krajské knihovně, ale přeci jenom,
tam si děti neohlídám a při krásném počasí se nikomu nechce sedět
uvnitř, ba naopak, chce si užívat sluníčka. Děkuji za Vaši odpověď, myslím si, že tohle je výborný nápad, spousta maminek by toho jistě využila,
společně s lidmi, kteří využívají areál krajského úřadu k odpočinku.
Vážená paní,
umožnění volného přístupu k internetu v areálu krajského úřadu se
v současné době neplánuje. Dalo by se o tom uvažovat v případě většího pohybu návštěvníků, kteří by o takovou službu mohli mít zájem.
Jsem ale rád, že se Vám v těchto prostorách líbí, v dohledné době by
zde měly přibýt další atrakce pro děti i dospělé.
Dobrý den, pane hejtmane,
chtěl bych se vás zeptat, prosím, co je na tom pravdy, že Karlovarský kraj
uvažuje o uzavření Krajského dětského domova v Aši (0-3 roky). A co bude s propuštěnými zdravotními sestrami?
Děkuju moc za odpověď.
Dobrý den,
rozhodnout v otázce budoucnosti tohoto zařízení není vůbec jednoduché. Připraveno je několik variant, o kterých budeme diskutovat se
starostou Aše Daliborem Blažkem. O výsledku jednání Vás budu informovat.
Kdy bude provedena výstavba plánovaného nového mostu v osadě
Šemnice U Mostu? Prosím bez výmluv na finance nebo na územní plán
obce apod. !
Dobrý den,
termín výstavby nového mostu přes řeku Ohři v obci Šemnice není
znám, jelikož nebyla dokončena stavební příprava. Vina je ale na straně obce.
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (KSÚS KK) se přípravou stavby zabývá od roku 2004, postupně byly zpracovány technická studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Veškeré
podklady byly již v roce 2004 předány na Obecní úřad Šemnice k zapracování do připravovaného územního plánu obce. Ten však není
dodnes schválen a z důvodu nesouhlasu jednoho z vlastníků dotčených pozemků nemůže příprava stavby dále pokračovat. Nejedná se
o žádné výmluvy, všichni stavebníci se musejí řídit platným stavebním zákonem. Bez schváleného územního plánu, který by uvedenou
stavbu označoval jako veřejně prospěšnou, nemůže být ani zažádáno
o zahájení řízení o vyvlastnění dotčených pozemků.
Přesto věřím, že až obec Šemnice svůj územní plán schválí, podaří se
přípravu stavby za cca 60 milionů korun dokončit tak, aby byla nachystána k realizaci do programového období EU pro roky 2014-2020.

Hejtman odmítl záměr vlády
na sjednocení sazby DPH
S rostoucím znepokojením sleduji kroky současné vládní koalice vedoucí k sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty na její vyšší, tedy 20%
úroveň.
Odhlédnu-li od skutečnosti, že
podle renomovaných ekonomů je více a různých sazeb DPH včetně nulové významným nástrojem hospodářské politiky, který je ve většině vyspělých zemí často a efektivně využíván, musím upozornit na faktický
dopad plánovaného opatření vlády
do krajských rozpočtů.
Na krajské rozpočty jsou totiž přímo napojeny příspěvkové organizace, které z titulu své hlavní činnosti

spotřebovávají řadu zboží a služeb.
Tyto komodity budou zamýšleným
krokem daněny vyšší, tj. 20% sazbou. Pro zmíněné organizace to bude znamenat postupné zdražování
jejich vstupů, což se bezesporu negativně promítne do rozpočtů krajů.
Oslovil jsem proto dopisem předsedu Asociace krajů ČR Michala
Haška, abychom mohli tyto negativní dopady specifikovat za každý
kraj a posléze vyčíslit důsledky tohoto kroku za všechny regiony. Měl
by to být jeden z jasných argumentů,
proč by vláda měla od svého záměru
ustoupit.
Josef Novotný,
hejtman Karlovarského kraje

Kraj získal 122 milionů na program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Karlovarský kraj získal dalších 122
milionů korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
„Peníze mohou získat školy i vzdělávací instituce tak jako doposud v souladu s pravidly programu ve třech oblastech podpory. Jedná se o zvyšování kvality ve vzdělávání, rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a další vzdělávání pracovníků ve
školství a školských zařízeních,“ uvedl
krajský radní pro oblast školství Vratislav Emler. První výzvy budou vyhlášeny v květnu 2011 po schválení
dokumentace v orgánech kraje.
Organizace mohou dotaci získat
na základě podané žádosti o finanční podporu na grantový projekt. „Ty-

to finanční prostředky nemohou být
v žádném případě využity na financování běžného provozu,“ zdůraznil
Vratislav Emler s tím, že Karlovarský
kraj doposud v rámci OPVK rozdělil
přibližně 200 milionů korun.
Jednou ze sedmi škol, které této možnosti již využily, je Základní
škola z Kostelního náměstí v Chebu.
Svůj projekt představila ředitelka školy Miloslava Hartmannová na únorové konferenci v Karlovarské krajské
knihovně věnované problematice čerpání peněz z operačního programu.
„Vedle toho, že jsme mohli pořídit
interaktivní tabuli, notebooky a kompenzační pomůcky pro handicapované žáky, nám projekt přinesl možnost
tvorby vlastních učebnic a pracovních
sešitů pro devět předmětů,“ pochlubila se ředitelka.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

z regionu
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Sokolík čeká
rekonstrukce
Celková rekonstrukce za 52,3 mil.
korun čeká Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově. Bude financována z krajského
rozpočtu a jejím cílem je především
zajistit klientům kvalitnější bydlení.
„Obyvatelé domova by měli po rekonstrukci žít v jedno či dvoulůžkových pokojích s vhodným sociálním
zařízením a odpovídajícím materiálně-technickým vybavením. Chceme vytvořit domácnost, kde podpoříme samostatný způsob života uživatelů,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák s tím, že se zároveň sníží počet obyvatelů zařízení z 55 na 33.
Rekonstruováno bude také ošetřovatelské oddělení s doplňujícími
provozními prostory, jako je například sesterna s vyšetřovnou, přípravna jídel či tělocvična s rehabilitací.
V přístavbě bude osobní lůžkový výtah. „Stavební práce budou ukončeny
v září 2012. Renovace domova bude
náročná jak pro klienty, tak pro personál. Bude totiž probíhat za plného
provozu,“ uzavřel Miloslav Čermák.
Karlovarský kraj v současnosti opravuje, rovněž za provozu, svůj největší
domov pro seniory v Chebu - Spáleništi. Letos v lednu skončila další etapa jeho přestavby a za deset milionů
korun je opraveno druhé patro, které
nabízí komfortní bydlení v 11 jednolůžkových pokojích. Modernizováno
bude i zázemí domova.

EURONEWS

Foto: © European Parliament / Pietro Naj-Oleari

Prevencí proti rakovině

Tlak na vlády členských států aby zvýšily své úsilí v boji proti rakovině konečníku a tlustého střeva roste a musí
růst i nadále. Shodli se na tom v Bruselu účastníci konference expertů, zástupců členských států i pacientů spolu s eurokomisařem Dallim. V jejím rámci zazněla také iniciativa na vznik Evropské
agentury pro onkologický výzkum, která by koordinovala výzkum této nemoci, a spojila finanční prostředky, které
na něj plynou. Konferenci organizoval
poslanec Evropského parlamentu Pavel Poc.

Byrokracie brzdí čerpání

Česká republika nečerpá dotace z operačního programu Životní prostředí
v plném rozsahu tak, jak jí umožňují
podmínky tohoto programu. Důvodem
je nepřehledné nastavení celého systému a jeho složitost, které nemají s požadavky EU nic společného. Vyplývá to
z analýzy dané problematiky zpracované Klárou Šubrtovou.

Parlament vs. spekulace

Rostoucí ceny potravin na světových
trzích jsou vážnou bezpečnostní hrozbou. Evropský parlament chce proto
vytvořit mechanismy bránící cenovým
spekulacím u základních komodit. Zároveň tvrdě odsoudil spekulace na komoditních trzích, které v posledních letech ženou ceny potravin do závratné
výše.

Ochrana před padělky léků

Evropský parlament schválil směrnici, která zajistí větší ochranu pacientů
v členských státech před padělanými léky. Ty velmi vážně ohrožují zdraví lidí.
I na evropském trhu jejich objem v posledních letech prudce roste. Na základě
nové směrnice tak budou muset být léky prodávané v EU označeny způsobem
umožňujícím dohledání veškerých údajů o výrobě a původu konkrétního léku.

Další dobrovolníci z kraje získali cenu Křesadlo
Rok 2011 je rokem dobrovolnictví.
Ale již od roku 2006 Dobrovolnické
centrum při Mateřském centru Karlovy Vary oceňuje nejobětavější dobrovolníky v Karlovarském kraji předáváním Křesadla - symbolické ceny
vyráběné kovářem z Křivoklátu Jaroslavem Zívalem.
Od té doby bylo nominováno 152
obyčejných lidí, kteří dělají neobyčejné věci a křesadlo si z loketského hradu odneslo 22 z nich.

Letos k nim 4. března přibyla čtveřice dalších: Denisa Pačanová za péči o děti v Primahorseland klubu, důchodkyně Ludmila Jungová, která se
ve svém okolí starala o postižené, kastelán Hartenbergu Bedřich Loos za
obnovu hradu a dlouholetá vedoucí
centra Mateřídouška v Karlových Varech Věra Bartošová.
Slavnostního ceremoniál, který se
tradičně konal v rytířském sále hradu
Loket, letos zpestřilo účinkování herečka Západočeského divadla v Chebu Diany Tonikové a vystoupení divadelní a historické skupiny Rectus, které připomnělo loketskou pověst o zakletém purkrabí Půtovi přímo v místech, kde k legendární události mělo
dojít.
Záštitu nad 5. ročníkem udílení
cen Křesadlo 2010 převzali náměstek
hejtmana Miloslav Čermák a karlovarský primátor Petr Kulhánek.

Náměstek hejtmana Miloslav Čermák nalévá přípitek letošním držitelům ceny Křesadlo - zleva Denisa
Pačanová, přítelkyně oceněné Ludmily Jungové Miluše, Bedřich Loos a Věra Bartošová.
Foto KL

Příští měsíc se konají přijímací zkoušky
Po delší době, kdy o přijetí či nepřijetí do většiny oborů ve středních školách rozhodoval pouze prospěch ze základní školy, se opět budou konat v Karlovarském kraji přijímací zkoušky.
Na všech středních školách včetně
učilišť s obory zakončenými maturitní zkouškou proběhnou ve dnech
26., 27. a 28. dubna letošního roku.
Díky zavedení přijímacích zkoušek
by se měla zvýšit kvalita vzdělávání,
do maturitních oborů tak nastoupí
žáci, kteří pro to mají potřebné studijní předpoklady.
Všichni uchazeči, kteří budou absolvovat přijímací zkoušky, dosta-

nou v pozvánce k těmto zkouškám
instruktážní list s podrobným návodem na vyplňování testů.
„Jeho součástí bude i vysvětlení pojmů, přesný časový harmonogram, maximální bodové hodnocení jednotlivých zkoušek, popis výpočtu celkového bodového zisku uchazeče,“ upřesnil krajský radní Vratislav Emler.
Budoucí studenti budou muset
zvládnout SCIO testy z matematiky,
českého jazyka a obecných studijních
předpokladů. V testu z českého jazyka je možné získat 40 bodů, z matematiky 30 bodů a obecných studijních předpokladů 60 bodů. Aby

uchazeč uspěl, musí získat celkem,
tedy v součtu bodů ze všech tří testů,
alespoň 13 bodů (tedy 10 %). Pokud
se hlásí do gymnázia, pak musí získat
minimálně 19,5 bodu (tedy 15 %).
„Jsem přesvědčen, že zavedení přijímacích zkoušek je krok správným
směrem. Uchazeči se na přijímací
zkoušky připravují nejméně od počátku školního roku a ti, kteří přípravu nepodcenili, se ničeho bát nemusí,“ dodal radní.
V případě, že žák u přijímací
zkoušky nedosáhne ani minimálního počtu bodů, nebude přijat. V takovém případě dostane další šanci
v druhém kole přijímacího řízení.

Kraj požádá o podporu tradičních oborů vzdělávání
a vítá projekt, který zvýší zájem o nematuritní obory
Karlovarský kraj využil nabídky ministra školství Josefa Dobeše a požádal
ho o podporu při zachování tradičních oborů vzdělávání. Nabídka má
pomoci, aby republika tak neztratila
tzv. rodinné stříbro českého školství.
„Rádi bychom, aby ministerstvo
školství podpořilo Střední průmyslovou školu keramickou v Karlových
Varech, která nabízí tradiční obory zaměřené na keramiku a sklářství. Jako jediná škola v republice navíc otevírá obor Technologie silikátů,“ uvedl

hejtman Josef Novotný.
Další školou, která by rozhodně neměla zaniknout, je Integrovaná střední škola v Chebu. „Tato škola převzala jedinečné a tradiční obory vzdělání.
Jedná se o obory Mechanik hudebních
nástrojů a Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje, které mají v našem kraji dlouholetou tradici. Rádi bychom studium
těchto oborů nabízeli i dalším generacím,“ doplnil hejtman.
Kraj současně podpořil projekt

Správná volba oboru - začátek dobré kariéry, který se snaží pomoci žákům posledních ročníků základních
škol s výběrem studijního oboru a tedy i budoucího povolání. Do projektu
se zatím zapojilo 27 škol kraje.
Rozšíření projektu do dalších škol
vítá také vedení kraje, které usiluje
o zvýšení zájmu o studium nematuritních oborů, zvláště řemesel. Výsledky
testů žáků totiž mimo jiné ukázaly, že
předpoklady dojít k maturitě má jen
asi 60 procent z nich.

Integrovaná střední škola Cheb chystá stipendia
Systém stipendií chce od příštího školního roku zavést Integrovaná střední škola v Chebu. V první fázi mají studenti vybraných oborů za
dobrý prospěch a chování dostávat až
800 korun měsíčně. V rozpočtu školy na to má být vyčleněno 150 000 korun ročně.
„Studenti budou odměňování na základě jejich prospěchu a chování, sledovat se budou i absence,“ uvedl krajský radní pro školství Vratislav Emler.

Aby na stipendium dosáhli, budou
muset mít studenti maturitních oborů průměr známek na posledním vysvědčení pod 2,0, u studentů učebních
oborů bude požadován průměr do 2,5.
Studenti maturitních oborů mechanik-elektronik, stavebnictví a uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů budou dostávat od 300 korun v prvním po 600 korun v posledním ročníku. V učebních oborech řezník, pekař,
zedník, instalatér, strojírenské práce

a stavební výroba si pak mohou studenti přijít až na 800 korun měsíčně plus další prémie za dobré výsledky v praktických cvičeních. Škola má
v plánu stipendia postupně rozšířit na
všechny obory.
Vedení školy si od zavedení stipendií
slibuje mimo jiné lepší vyhovění požadavkům trhu práce. Do systému by
měli být zahrnuti také zaměstnavatelé,
kteří by si ve vytipovaných studentech
vychovávali své budoucí pracovníky.

Logistická škola nabídne výuční list dospělým
Na Střední odborné škole logistické v Dalovicích si mohou lidé od nynějška doplnit kvalifikaci a získat výuční list. Umožní jim to tříletý projekt
Aprolog, který škola zahájila v uplynulých dnech.
Učitelé SOŠ logistické začali vytvářet

pro zájemce z praxe kurzy pro kvalifikaci v oboru Operátor skladování.
„Lidé, kteří chtějí získat výuční list,
projdou kurzy, složí zkoušky dílčích
kvalifikací a mohou vykonat na škole závěrečnou zkoušku v tomto oboru,“ uvedla ředitelka školy Vladimíra

Štrynclová.
Zájemci s praxí ve skladovém hospodářství tak dosáhnou na potřebný stupeň vzdělání i bez dlouholetého vysedávání ve školních lavicích. Logistická
škola je pro tento obor jedinou autorizovanou osobou v regionu.

Karlovarským krajem na kole s ČD
V rámci společného projektu Českých drah a Karlovarského kraje bude 1. dubna pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného
zahájen provoz cyklopůjčoven v železničních stanicích Mariánské Lázně,
Cheb, Karlovy Vary dolní nádraží, Sokolov, Karlovy Vary, Nejdek, Františkovy Lázně a Loket. Tento projekt vznikl v souvislosti s budováním páteřní
cyklostezky z Karlových Varů do Chebu údolím řeky Ohře, která navazuje na další cyklistické trasy v Krušných horách, Slavkovském a Českém lese
i v sousedním Bavorsku, Sasku a Durynsku.
Kola bude možné si zapůjčit ve stanicích Mariánské Lázně, Cheb, Karlovy
Vary dolní nádraží a Sokolov, případně po předchozí domluvě (alespoň 24
hod. předem) ve stanicích Karlovy Vary, Nejdek a Františkovy Lázně a od
1. 7. do 4. 9. ve stanici Loket.
Stanice
Cheb
F. Lázně
K. Vary dol.n.
Karlovy Vary
Loket

Provozní doba
denně 6-20
denně 7-17
denně 7-18
denně 6-23
denně 8-18

M. Lázně
Nejdek

denně 6-20
prac. dny 6-16
sobota 6-15.30
neděle 7-18.30

Zapůjčení/Vrácení
ANO/ANO
po domluvě
ANO/ANO
po domluvě/ANO
1.VII.- 4.IX.
po domluvě
ANO/ANO
po domluvě

Telefon
972 443 505
972 444 652
972 442 559
972 442 420
972 444 363
972 443 630

972 442 832

Sokolov
denně 7-19
ANO/ANO
972 444 476
Pro případ, že by došlo z různých důvodů ke změnám, doporučujeme
ověření aktuální provozní doby na tel. 972 443 505.
Půjčovné v Kč
pro 1 osobu
pro skupinu (3-4 kola)
1 den
180 / 140*
500 / 400*
2 dny
320 / 260*
900 / 700*
3 dny
450 / 360*
1300 / 1100*
4 a více dnů
140 / 110* za den
400 / 300* za den
Zapůjčení přilby 20 za kus/den
Vratná kauce
1000
2500
* Cena při předložení IN-karty ČD (u skupiny alespoň 1)
K dispozici jsou kola dětská, trekingová dámské a pánské stavby a horská kola. Stačí předložit 2 osobní doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz - cestovní pas, In kartu ČD apod.), podepsat nájemní smlouvu, zaplatit
kauci (bude vrácena při vrácení kola) a půjčovné. Při zápůjčce kol pro skupinu je nutno předložit osobní průkazy všech účastníků.
Do smlouvy se rovněž uvede místo a přibližný čas návratu kola a telefonický kontakt na zákazníka. Pokud dojde z různých důvodů ke změně Vašich plánů, je nutno změnu neprodleně ohlásit telefonicky na telefonním
čísle 972 443 505. Zaměstnanec ČD s vámi dohodne další postup, například
změnu místa, času či dne vrácení kola.
Výhody půjčoven kol Českých drah
- nemáte starost s přepravou kola do místa výletu či zpět
- žádné náklady s přepravou kola do místa výletu
- ve vlacích ČD ve vyznačené oblasti lze přepravit během cyklovýletu vypůjčené kolo zcela zdarma, rovněž úschova kola v úschovnách zavazadel
ČD v oblasti je zdarma
- kolo můžete vrátit i v jiném místě, než jste si ho vypůjčili
- předem je možné si kolo bez poplatku rezervovat

České dráhy, Krajské centrum osobní dopravy Karlovy Vary
Objednávky vyřizujeme až 30 dní předem.
Tel.: +420 972 443 505
Email: CHB@cdcentrum.cd.cz
Web: www.cd.cz/volny-cas/pujcovny-kol-cd/karlovarsky-kraj/-9746/

Transfúzní oddělení karlovarské nemocnice odebírá krevní plazmu revoluční metodou

EU o elektroodpadu

Lidé v České republice i ostatních státech EU budou moci vracet obchodníkům či výrobcům vysloužilé elektrospotřebiče, aniž by si museli kupovat nové. Vyplývá to z přepracované směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, kterou schválil Evropský parlament. Jejím cílem je do roku 2016 recyklovat 85 procent veškerého elektroodpadu v Unii.

Více na www.pavelpoc.cz
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Nové vybavení transfúzní stanice

Foto KKN

Transfúzní oddělení karlovarské
nemocnice provádí od letošního roku
zcela nový a revoluční způsob odběru krve. Jedná se o tzv. plazmaferézu,
kdy dárci není odebírána plná složka krve, ale pouze krevní plazma, přičemž krvinky jsou okamžitě vraceny
dárci zpět do těla.
„Na odběry plazmy na našem pracovišti nově používáme tzv. diskontinuální separátory, které používají pouze jeden žilní přístup (tj. vpich
pouze jedné jehly do jedné ruky).
Odběr probíhá v několika cyklech,
kdy v jednom cyklu je odebráno cca
2 dcl krve, která je rozdělena na plazmu a krvinky. Plazma je rovnou sbírána do sběrného vaku a krvinky jsou
posléze vráceny zpět do oběhu dárce.

Takových cyklů je podle nastaveného
objemu odebírané plazmy 4-9 a celý
proces trvá 30-40 minut,“ vysvětluje
Zdeňka Marková, tisková mluvčí karlovarské nemocnice.
Celý popsaný proces probíhá v uzavřeném jednorázovém odběrovém
setu, tj. soustavě hadiček, vaků a malého plastového zařízení na rozdělení
krve. Krev, plazma a náhradní roztoky v hadičkách jsou poháněny zvenčí peristaltickými pumpami, stejně jako centrifugační modul pomocí vnější hřídelky. Po použití se oddělí vak
s plazmou a zbylý set se zlikviduje.
Jedná se o metodu z hlediska kvality odběru, odebrané plazmy a její výtěžnosti velmi efektivní a organismus
dárce zatěžuje podstatně méně, než

klasický odběr.
Odebraná krevní plazma je dárci částečně nahrazena pomocí fyziologického roztoku a další část je mu
dodána v podobě pitného režimu. Plné obnovy krevní plazmy dosáhne tělo dárce během jednoho až dvou dní.
Minimální interval mezi jednotlivými odběry jsou dva týdny.
„Naše transfúzní oddělení má v evidenci širokou základnu dobrovolných
dárců krve a velmi rádi bychom vytvořili i základnu pro tyto speciální odběry, které se dosud v Karlovarském kraji neprováděly,“ uzavřela Zdeňka Marková. Případní zájemci o darování krve či krevní plazmy,
se mohou hlásit na telefonních číslech 359 882 449 nebo 603 900 928.
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Chci chebskou galerii více otevřít veřejnosti
i kritikou... Mnohé regionální galerie
s ním ale neumí pracovat a tudíž se zabývají jen tím, co je prověřené a ustálené, což je škoda. Vždy se totiž dá najít cesta, jak z té široké škály projevů,
z nichž některé jsou opravdu někdy
trochu „ulítlé“,
„ulítlé , vybrat něco, co je adeade
kvátní danému místu,
míst
mí
stu
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p
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Galerie výtvarného umění v Chebu oslaví příští rok padesátiny. O to, aby
jubileum uvítala v důstojném kabátě, se už několik měsíců s nadšením
stará její nový ředitel Marcel Fišer. Jak chce navázat na své předchůdce
v čele unikátní instituce, významem daleko přesahující rozměry okresního města, jaké změny už stačil uskutečnit a jaké ještě plánuje, prozradil
v rozhovoru pro Krajské listy.
Nejdříve nám řekněte něco o sobě.
ě.
ěChtěl jste vždy být historikem umění a pracovat v galerii?
áPocházím ze Sušice, ale na gymnáazium jsem šel do Plzně, na matemastickou třídu na Mikulášském náměsatí. A po maturitě jsem logicky pokralčoval na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Ale už
ěna gymnáziu jsem se zajímal o uměu
ní, chodil na výstavy a četl odbornou
oliteraturu. Jenže v té době bylo proor
blémem studovat dějiny umění. Obor
ase neotvíral každým rokem a přijímalo se jen kolem pěti studentů. Když se
m
to po revoluci změnilo, využil jsem
it
toho, že jsem v Praze a mohu chodit
ie
studovat do sbírek Národní galerie
a do specializovaných knihoven. Po
advou letech na ČVUT jsem v přijímaěl
cích zkouškách na dějiny umění uspěl
hned na první pokus.
eExistuje v rámci studia nějaká specializace na práci v galeriích?
ěk
V rámci dějin umění nikoliv, člověk
dsi jen vybírá příslušné semináře podil
le toho, čím se chce zabývat. Já si zvolil
ká
umění 20. století podobně jako velká
dčást studentů, protože tady je – vedce
le památkové péče - i největší šance
la
na uplatnění. Moderna mě zajímala
ka
od počátku a současné umění člověka
m
snadno vtáhne. Už během studií jsem
ezaložil studentskou alternativní galeak
rii, to byla velká praxe. Když jsem pak
před koncem studia objevil inzerát, že
oGalerie Klatovy/Klenová hledá histourika umění, neváhal jsem. Byla to osuů,
dová náhoda, šel jsem vlastně domů,
rodiče bydlí ve stejném okrese.

mi výtvarníky a muzejníky, mám řadu
kontaktů nejen na jihu v Pasově a Regensburgu, ale i v Norimberku, Weidenu nebo Schwandorfu, německy také umím lépe než anglicky.
V čem se chebská galerie od jijiiných regionálních galerií liší?
Většina z českých muzeí umě-ní – a těch státních a krajských
h
j kolem dvaceti – má podobnýý
je
v
výstavní
a sbírkový program, ori-entovaný na české umění 20. sto
ostoletí. Jen několik těch větších - PlPllzeň, Brno, Olomouc, Litoměřice ččii
Hluboká nad Vltavou - má k tomu
u
j
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třří
staré umění; Cheb k nim patř
patří
také díky prestižní sbírce gotiky a to
o
samo o sobě už zakládá výjimečnost
výjimeč
ečn
nost
no
zdejší galerie. Stejně jako to, žee
se vždy snažila o mezinárodníí
program, což se jí zejména v šeedesátých letech a pak po roce 19899
dařilo.
Jaký je váš názor na otevírá
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učenosti místního publika. Já sem chci
pouštět i tuto avantgardu, samozřejmě
vyváženě s těmi tradičnějšími projevy,
abych lidi neodradil. V přízemí jsme
zřídili prostor pro videoart, také Malá
galerie bude vyhrazena současné malbě. V druhém patře zůstane klasika,
doko
do
konc
ko
nce jí bude svým způsobem více
dokonce
ne
n
ež dosud.
d d
než

jsem připraven návštěvníky osobně
provést expozicemi, změnili jsme naši
webovou prezentaci a zřídili si vlastní
facebookový profil. Upravili jsme také
kavárnu v přízemí tak, aby tu vzniklo
místo pro setkávání lidí, kde se budou
cítit příjemně, mohou si prolistovat
časopisy o umění a obrazové
ob
publikace; také jsme tu zača
začali p
pořádat prakticky každý týden pře
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vání Zkrátka bych
setkávání.
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toh
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ve funkci ředitele galerie?
Doktoru Vykoukalovi se podařilo
galerii dostat na výsluní, dostával sem
významné výstavní projekty, z nichž
některé byly koncipovány přímo pro
galerii. To byla třeba řada historických
výstav českých Němců, z nichž se stal
vývěsní štít galerie, stejně jako výstavy
ze zahraničních sbírek. To byly „pecky“, které i publikum kvitovalo s povděkem. Chci tuto koncepci zachovat,
první projekty už mám promyšlené.
Chceme pokračovat i v česko-německých uměleckohistorických sympoziích v rámci festivalu Mitte Europa.
Chloubou galerie je sbírka českého výtvarného umění 19. a 20. století a jeho stálá expozice v prvním patře. Máte i s ní nějaké plány?
Stálá sbírka je koncepčně i instalačně naprosto zastaralá a reinstalaci nutně potřebuje už jen proto, že tu je dostatek prostoru, aby se vystavilo mnohem víc děl než dosud, která jsou zatím v depozitáři. Ze tří Zrzavých visí jeden, expozice končí v 60. letech...
Přitom by stačilo udělat to tak, jako to
běžně mají v jiných muzeích, například Národní galerie ve všech svých
historických palácích, tedy zřídit kvalitní paneláž.
Radniční palác samozřejmě nebyl
postaven jako galerie a vystavovat jen
na stěnách mezi okny mi přijde tak
trochu mrhání jeho potenciálem, stejně jako poklady, které tu máme. Zároveň by se to dalo udělat mnohem zajímavěji, dávat díla do souvislostí, pohrát si s typografií a s osvětlením, vytvořit prostor, kde se budou dělat minivýstavy z depozitáře, aby ta sbírka
žila a byl důvod se do ní vracet. Zkrátka s tou sbírkou se dá pracovat fantastickým způsobem, ale bez té základní
architektonické kostry se nemá cenu
do nějaké reinstalace pouštět.

Myslíte, že to je reálné?
Samozřejmě vše stojí peníze, které
dnes chybí, také evropské fondy jsou
už v podstatě vyčerpané... Kdyby nám
zůstal zachován standardní rozpočet,
tak bych si troufl na to i ušetřit. Příští
rok budeme mít výročí padesát let od
vzniku galerie, kdyby se podařilo sbírku nově představit, byl by to jedinečný dárek k jubileu. Dříve nebo pozděV čem tato ji se to stejně bude muset udělat, jinak
k
o
koncepce
nava- ztratíme kontakt se špičkou v oboru.
zzuje
zu
u na práci va- Chci galerii táhnout vzhůru, ne sledoše předchůdce vat, jak se propadá do průměru.
šeh
šeho

ké
Po letech ale zřizovatel klatovské
ka
galerie usoudil, že kunsthistorika
nepotřebuje.
eLaik se diví, odborník žasne, ale neéní jim to nic platné... Ty peripetie méle
ho odchodu bych nikomu nepřál, ale
00
jinak to docela stálo za to. V roce 2000
m
jsem se stal nejmladším ředitelem
emuzea umění v republice a těch deáset let ve funkci uteklo v jednom zápřahu neuvěřitelně rychle. Podařilo see
h
nám vytvořit vynikající tým mladých
a-odborníků, a když pak v roce 2009 paněě
ní profesorka Bartlová, předsedkyně
o-Uměleckohistorické společnosti, promee
hlásila v hlavních zprávách, že jsme
níí
nejlepší regionální muzeum umění
a-v Čechách, tak to dodnes to beru jacee
ko největší ocenění mé práce. Krátce
ajsem pak zvažoval, že se budu živit jako kurátor na volné noze, ale když se
m
pak uvolnilo místo v Chebu, tak jsem
to zkusil.
u
Mají galerie v Klenové a v Chebu
podobné zaměření?
ěSpolečná je především poloha u něm
meckých hranic. I v Klatovech jsem
ýbyl zvyklý spolupracovat s německý-

Marcel Fišer
Narodil se v roce 1969 v Sušici. Studoval na Mikulášském gymnáziu v Plzni v třídě se specializací na matematiku. Následovaly dva roky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské
ČVUT, poté přešel na dějiny umění na Filosofické fakultě UK (absolvoval 1996), kde nyní
dokončuje doktorandské studium. Od roku 1996 pracoval v Galerii Klatovy / Klenová, v letech 2000 - 2009 jako ředitel. Od roku 2010 je ředitelem Galerie výtvarného umění v Chebu. Byl a je členem mnoha odborných grémií (grantová komise ministerstva kultury, nákupní komise NG v Praze a ZG v Plzni, výběrová komise pro čsl. pavilon na bienále v Benátkách, porota ceny Grafika roku atd.). Na víkendy se vrací z Chebu do Klatov, kde žije
s manželkou Alicí a dvěma syny Adamem (16) a Mikolášem (13 let).

Soutěžte s Karlovarským krajem a ČD Povodně 5: Evakuace a zajištění nemovitostí
o rodinné jízdenky na unikátní vlak
Soutěžte s Karlovarským krajem
a ČD o unikátní jízdu vlakem
• Soutěžíme o 100 vstupenek na cestu parní lokomotivou „Šlechtična“, která se uskuteční 21. 5. 2011
u příležitosti 950 let od první písemné zmínky o městě Chebu.
• Pojede se z Karlových Varů do
Chebu a zpět, přistoupit bude možné v Chodově, Sokolově
a Kynšperku.
• Soutěž potrvá od 28. března do 30.
dubna 2011.
• Přesné jízdní řády zveřejníme začátkem května.

Šanci uspět v soutěži má každý,
kdo správně zodpoví níže uvedené otázky a své odpovědi zašle
buď emailem na adresu andrea.
bockova@kr-karlovarsky.cz nebo poštou na adresu:
Krajský úřad
Karlovarského kraje
Andrea Bocková
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Heslo: Soutěž
Každý týden bude vylosováno
a zveřejněno 5 výherců, kteří získají rodinné jízdenky.

Soutěžní otázky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Z kterého roku pochází první písemná zmínka o Chebu?
Jmenujte alespoň tři slavné chebské rodáky.
V jaké chebské budově byl zavražděn Albrecht z Valdštejna?
Přibližně kolik obyvatel má v současné době město Cheb?
V jaké nadmořské výšce leží nádražní budova v Chebu?
Kdy bylo zahájeno železniční spojení Karlovy Vary - Cheb?
Co to je tzv. taktová doprava?
Ve kterých městech Karlovarský
kraj buduje dopravní terminály?
Co to je a kdy byl spuštěn tzv.
EgroNet?
Kolik stojí jízdenka EgroNet?
Ve kterých železničních stanicích
Karlovarského kraje České dráhy
1. 4. otevřou půjčovny kol?
Jak se nazývají motorové jednotky, které provozují České dráhy ve
spolupráci s německým dopravcem Vogtlandbahn na Chebsku?
Co znamená „K-3“?
Co je „IDOK“?

Evakuace je při povodni krajním
opatřením a její nařízení nesmí být
v žádném případě podceňováno.
Každý občan by měl nařízenou evakuaci plně akceptovat! Je třeba dodržovat několik zásad, aby proběhla
rychle, bez ohrožení životů:

• Jednejte v klidu a s rozvahou.
• Dodržujte pokyny povodňových

orgánů, policie a záchranářů.
• Pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem.
• Zbytečně neriskujte. Pokud možno
nevstupujte do míst, která jsou zatopená, nechoďte do blízkosti rozvodněných toků. Neriskujte a nesjíždějte
na lodích rozvodněné vodní toky.
• V případě potřeby může povodňový orgán i od vás požadovat osobní
a věcnou pomoc.
• V případě zaplavování domu, kdy
už nezvládáte svou ochranu vlastní silou a prostředky, včas požádejte
o pomoc povodňový orgán obce.
• Nezůstávejte v místě, kde byste
mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které nebude zatopené vodou a buďte
připraveni k evakuaci.
Konkrétní informace o postupu
při ohrožení i evakuaci získají obča-

Jak správně postupovat při
dlouhodobém opuštění objektu?
Při dlouhodobém opuštění domácnosti je nejdůležitějším úkolem sbalit evakuační zavazadlo. Pokud máJak správně postupovat při
te sbaleno evakuační zavazadlo a byl
krátkodobém opuštění objektu?
dán pokyn k opuštění domácnosti,
Pokud lze předpokládat, že návrat postupujte tak, jak je uvedeno v předdo vašeho domova bude možný již za chozí části.
několik hodin, postup je takový:
Mimo to ale při dlouhodobé evakuaci také vypněte i hlavní uzávěr ply• vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, které jsou v pronu, vody i elektřiny a na vchodové
vozu
dveře domu umístěte zprávu o tom,
• elektrické spotřebiče odpojte ze zá- kdo, kdy a kam se evakuoval a konsuvky (mimo ledničky a mrazničky)
takt, na kterém budete k zastižení.
• uhaste otevřený oheň (krb, kam- Toto platí zejména pro případ, kdy
na, svíčky...)
hodláte pobývat mimo oficiální místa
určená k nouzovému ubytování eva• vypněte topení (plynový kotel HUP)
kuovaných (např. na své chatě, u příbuzných apod.).
• zhasněte před odchodem všechna světla
Platí zásada, že každá osoba by mě• vezměte s sebou i domácí zvířata la mít jen jedno zavazadlo, ideální je
kufr na kolečkách (dobrá skladnost,
• uzamkněte byt či dům
snadná manipulace), se kterým lze
• ověřte, zda i ostatní v budově
a v okolních domech vědí o evakuaci manipulovat jen jednou rukou nebo
• opusťte budovu podle únikového batoh (obě ruce volné). V mnoha doznačení nebo podle pokynů povodmácnostech je také domácí zvíře, kteňového orgánu.
ré je třeba vést (nést) s sebou.
Po opuštění budovy se shromážděte
Příště probereme obsah evakuačnína místě určeném k evidenci evakuo- ho zavazadla.
vaných - shromaždiště a zaevidujOdbor životního prostředí a zeměte všechny evakuované osoby do evidělství krajského úřadu KK, oddělení
dence evakuovaných.
vodního hospodářství a havárií
né u povodňového orgánu své obce.
Při vlastní evakuaci je pak nutno dodržet mnoho zásad opuštění objektu
při povodni.
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Hejtman přivítal iniciativu na záchranu Relikviář se vrátil do Bečova
Nejohroženější lázní, petici už podepsaly tisícovky lidí
KRAJSKÁ „NEJ“

lázně regionu

Smutný osud potkal bývalé dětské
lázně v Kyselce. Nepodařená privatizace je nejdříve úplně uzavřela pro
ozdravné pobyty dětí, nyní hrozí i demolice celého komplexu budov.
První písemná zmínka o používání zdejších pramenů je z roku 1522,
v dalších stoletích se věhlas Bukové kyselky (podle vrchu Bučina) šířil a začala být i vyvážena. Skutečné
lázně zde vznikly poté, když se roku 1826 majiteli panství stali manželé Wilhelm a Antonie von Neuberg.
Dali postavit restaurace, altánek nad
pramenem a promenády, roku 1844
i kolonádu, lázeňský dům a léčebnu.
Na počest návštěvy řeckého krále Otty I. v roce 1852 dostalo největší vřídlo název Ottův pramen. Ten si
roku 1867 pronajal obchodně zdatný Heinrich Mattoni, který o tři roky později od hraběte Černína koupil
celé panství, rozšířil lázeňský komplex o nové budovy a export zvýšil na
miliony litrů ročně.
Po roce 1990 lázně získal instalatér Karel Franta z Prahy, ale převedl
je na Friedericha Beckera z Německa,
později zatčeného za podvody. Předtím ale prodal lázně Udo Markardovi, který byl v Německu odsouzen za
závažné trestné činy. Od něho je koupil Dagestánec Šamil Chalitujev, ale
zbankrotoval dřív, než stačil uskutečnit plánovaný stamilionový projekt.
Dražba se konala třikrát. Poprvé
nebyl zájemce, podruhé je vydražila za 30 milionů korun firma Rukua,
ovšem nezaplatila, až při třetím prodeji v lednu 2006 uspěla C.T.S. Duo
se 16,5 milionů korun. Odbor památkové péče magistrátu města Karlovy Vary vydal nařízení a uložil v něm
C.T.S. Duo, aby v Kyselce provedla další nezbytné zabezpečovací práce. Chátrání budov ale pokračuje, dokonce se urychluje. Právě nebezpečí
brzkého nenávratného poškození památných objektů bylo podnětem ke
vzniku spolku na záchranu lázní a jeho nynější petiční akce.

Hejtman Josef Novotný se setkal
s prezidentem Asociace sdružení pro
ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR Pavlem P. Riesem, který jej informoval o petici na záchranu lázní
v Kyselce. „Petici během prvních dnů
podepsalo sedm a půl tisíce lidí a připravujeme ještě německou a anglickou mutaci,“ uvedl Ries. Připomněl,
že iniciativa k záchraně lázní má
vlastní webovou prezentaci na adrese http://zachrante-lazne-kyselka.cz/.
Hejtman iniciativy vedoucí k pokusu o záchranu lázní Kyselka přivítal a domluvil se se svým protějškem,
že proběhne setkání zástupců kraje,
Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, města
Karlovy Vary, obce Kyselka a Národního památkového ústavu k tématu
záchrany lázní. „Oslovíme dopisem
firmu, která lázně vlastní, aby neprodleně zahájila opravu nejcennějších
budov. Pokud nebudou chtít konat,
budeme požadovat, aby bezúplatně
převedli lázně kraji nebo je vrátili obci,“ uzavřel hejtman.

Archiv
měsíčníku Krajské listy
a jeho datová podoba ve formátu
PDF (do velikosti 3 MB) jsou přístupné a ke stažení v internetových Krajských listech
http://www.kr-karlovarsky.cz/kl/.
O zasílání měsíčníku přímo
do osobních e-mailových schránek
mohou zájemci požádat na adrese
andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

ku nové sezony těšit i na modernizovaný prohlídkový okruh. Jeho součástí bude také model úkrytu relikviáře,
panel promítající záběry nafilmované
při jeho vyzvedávání a interaktivní tabule s detaily výzdoby a ze zázemí restaurátorské dílny.

Chebské pivo se vaří v Bavorsku

Hejtman Josef Novotný při setkání s Pavlem R. Riesem (vlevo) nabídl
podporu další snaze o záchranu lázní v Kyselce.
Foto KL

Před rokem začal obnovený Chebský pivovar dodávat do restaurací a
vlastního obchodu na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v minulosti proslulou Hradní jedenáctku. Loni se jí uvařily čtyři tisíce hektolitrů.
Lertos se začalo vařit i pivo dvanáctistupňové. To už ale nemůže do-

dávat pod dřívější značkou Starovar,
tu vlastní plzeňský prazdroj. Byl tedy nazván prostě - Hradní dvanáctka. Sudový ležák se už prodává, stáčení do lahví čeká jen na tisk etiket.
Kuriozitou je, že ani jedna z obnovených místních značek piva se už
nevaří v Chebu, ale v nedalekém bavorském Waldsassenu.

Rozhovor s velvyslancem Kazachstánu o spolupráci s Karlovarským krajem
Ve l v y s l a nec Republiky Kazachstán v ČR
Anarbek
Karašev poskytl Krajským
listům rozhovor o možnostech spolupráce regionu s největší středoasijskou zemí.
Kolik turistů z Kazachstánu jezdí
do Karlovarského kraje a do jakých
míst nejčastěji míří? Co v regionu
nejčastěji vyhledávají?
Počet kazašských turistů navštěvujících Českou republiku každoročně
dosahuje zhruba 15 000 osob. Naprostá většina z nich preferuje navštívit,
kromě hlavního města Prahy, právě lázeňská střediska Karlovarského kraje. Město Karlovy Vary je u turistů nejoblíbenější, ale v posledních
letech se mezi Kazachy staly dobře
známé také Mariánské Lázně. PřiA A RG A U,
A D A NA ,TIL T
ZE JK , NG A U
YNTZE ,
ZA A ND A M

tom kromě léčebných procedur láká Kazachy do těchto měst také skvělá možnost dotknout se zachovalých
historických památek. Ovšem hlavním faktorem, který přitahuje turisty z Kazachstánu do tohoto kraje,
jsou unikátní terapeutické vlastnosti
místní vody a poměrně laciný servis
na evropské úrovni. Blahou skutečností je, že takové množství turistů
z naší mladé a co do počtu obyvatel
malé země svědčí o výrazném zlepšení životní úrovně v Kazachstánu.
Navíc i přes krizi očekáváme v blízké budoucnosti nárůst přílivu turistů z Kazachstánu do České republiky, a do lázeňských středisek Karlovarského kraje především.
Jak si představujete další spolupráci s Karlovarským krajem?
Karlovarský kraj má navázané kontakty s Akmolskou oblastí v Kazachstánu. Budeme se snažit rozšířit
spolupráci s krajem i na další kazachstánské regiony, jsem přesvědčen,
že v tom nám pomůže aktivní spolu-
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Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v únorovém
čísle zněla „Leoš Janáček“. Gratulujeme výhercům, kterými jsou
Jindřiška Hájková z Ostrova, Martina Bečková z Rotavy a Alena Lorberová z Karlových Varů. Všem zasíláme publikace o Karlovarském
kraji.
V našich křížovkářských putováních Karlovarským krajem se
letos zaměřujeme na pobyty
významných osobností v regionu.
Další uznávaná osobnost, která
navštívila v září 1862 Karlovy Vary,
byl... (tajenka)
Tento návštěvník se v lázeňském
městě neléčil, ale zúčastnil se
37. vědecké konference lékařů
a přírodovědců z celé Evropy.
Během konference přednesl
významné proslovy a představil
některé svoje preparáty a přístroje.
Největší zájem vzbudily preparáty
ušní. Český vědec byl pověřen při
sjezdu závěrečným proslovem,
který všechny přítomné dojal.
Sjezd byl pro Karlovy Vary
významnou událostí roku, podle
dochovaných zpráv se kongresu
zúčastnilo 579 hostů.

Od 1. dubna bude nejvzácnější movitá památka Karlovarského kraje
opět vystavena „doma“ ve speciální
trezorové místnosti bečovského zámku. Románský relikviář svatého Maura byl od prosince do konce února vystaven ve Valdštejnském sále Pražského hradu společně s kopiemi českých
korunovačních klenotů. Expozici si
prohlédlo přes 20 000 zájemců.
Kastelán Státního zámku a hradu Bečov nad Teplou Tomáš Wizovský poznamenal, že minimálně dalších deset let by poklad už neměl Bečov opustit. Kromě hlavního magnetu, jímž je právě relikviář, se mohou
návštěvníci hradu a zámku od začát-

JMÉ NO
P O C HUTINA
D ĚTSKÁ
Z RA JČ A T B AR TO Š O VÉ ZD RAVIC E

S LO VE NS K É
NÁR O D NÍ
P O VS TÁNÍ

dářství. Zde mohou firmy z Karlovarského kraje zaujmout výhodnou
pozici, protože v příštích letech se
bude poptávka po moderních technologiích v Kazachstánu jen a jen
zvyšovat. Přitom je třeba poznamenat, že české technologie dnes nejsou nikterak horší než jejich západní protějšky, dokonce mají mírnou
cenovou výhodu. Také nesmíme zapomenout na zeměpisný faktor - Kazachstán je jedinečným mostem mezi Evropou a Čínou, navíc je členem
celní unie s Ruskem a Běloruskem,
což je trh s téměř 170 miliony obyvatel. Stát zároveň garantuje všestrannou podporu zahraničním podnikům. Podle údajů mezinárodního
ratingového indexu «Doing business - 2011» je Kazachstán po stránce
příznivých podmínek k podnikání
na 59. místě na světě, což je nejlepší
výsledek ze všech zemí Společenství
nezávislých států.
Letos Kazachstán slaví 20 let nezávislosti. Čeho bylo dosaženo bě-
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hem této doby?
Kazachstán podnikl své první
kroky v obtížné ekonomické situaci: rozpadl se Sovětský svaz, zbortily se hospodářské vztahy. Nicméně
zdařile naplánované tržní reformy
nám umožnily odrazit se k obrovskému skoku vpřed - HDP na jednoho
obyvatele v průběhu let nezávislosti vzrostl dvanáctkrát a překročil 9
000 amerických dolarů, do ekonomiky je přilákáno více než 122 miliard
amerických dolarů přímých zahraničních investic, je vybudováno nové hlavní město Astana. V roce 2010
Kazachstán předsedal Radě OBSE,
což lze chápat jako úspěšně složenou
zkoušku politické zralosti naší země,
letos je Kazachstán v čele Organizace islámské konference. Ale nejdůležitějším úspěchem je naše vnitřní etnická a náboženská harmonie, jelikož Kazachstán je domovem pro zástupce více než 120 národností, které
vyznávají různá náboženství. V tom
je hlavní síla našeho státu.
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práce našeho velvyslanectví s místním hejtmanstvím. Cestovní ruch
se přitom může stát jednou z hlavních oblastí spolupráce mezi stranami. Vzhledem k tomu, že Kazachstán
přikládá velký význam vytvoření
vlastního průmyslu turistických služeb, máme hodně čemu se od české
strany učit, jelikož Karlovarský kraj
má ve využití potenciálu cestovního ruchu obrovské zkušenosti. Dalším atraktivním odvětvím pro rozvoj hospodářské spolupráce mezi
stranami je strojírenství. Kazachstán přijal rozsáhlý a velmi ambiciózní Program mimořádného průmyslově-inovačního vývoje, který by měl
do roku 2015 zvýšit HDP Kazachstánu o 50 %. Jenom v nejbližších dvou
letech plánuje vláda investovat do industrializace Kazachstánu přes 15
miliard amerických dolarů. Budou se
vytvářet průmyslové parky, otevírat
nová průmyslová centra, a to všechno si klade za cíl dramatický nárůst
podílu průmyslu v národním hospo-
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Stavby kraje
opět soutěží
Letos je vyhlášen již 11. ročník soutěže o nejlepší stavby a projekty Karlovarského kraje.
Cílem 11. ročníku soutěže „Stavby Karlovarského kraje“ je prezentovat všechny nově postavené i rekonstruované stavby v Karlovarském kraji, které jsou zkolaudovány a uvedeny
do provozu v období 1. 1. 2010-30. 4.
2011.
Po dobrých zkušenostech z předchozích let pokračuje soutěž projektů
a studií staveb, zpracovaných v období předchozích pěti let (1. 1. 2006-30.
4. 2011).
Nejlepší stavby a projekty bude vybírat odborná porota a samostatně i veřejnost hlasováním na internetu.
Za uplynulých deset let se této soutěže zúčastnilo 250 staveb, které jsou
k prohlédnutí na internetové adrese
http://stavby.karlovarska.net. Zveřejnili jsme tak nové a někdy i méně známé realizace a projekty.
V loňském roce se do soutěže přihlásilo 12 staveb a 7 projektů. Jako nejlepší stavbu vybrala odborná porota
i hejtman Karlovarského kraje stavbu
KV Areny v Karlových Varech, další
ceny udělili odborníci stavbě Nádraží
v Mariánských Lázních, Lázeňskému
centru Agricola bazén v Jáchymově.
Čestné uznání za zkvalitnění a zklidnění dopravní páteře městské čtvrti
Rybáře získala Rekonstrukce Sokolovské ulice v Karlových Varech a Dům
pro hosty - Klášter Nový Dvůr za záchranu objektu a jeho nové využití.
Nejlepší projekt byl Karlovarská krajská nemocnice – Pavilon akutní medicíny. Veřejnost při svém hlasování dala nejvíce hlasů bazénu v Lázeňském
centru Agricola a projektu na Hotel
Quisisana v Karlových Varech.
Všichni účastníci jednotlivých procesů výstavby, tedy investor, architekt,
projektant nebo zhotovitel stavby, mohou dokončené stavby nebo projekty
přihlásit do 11. ročníku soutěže do poloviny března za nižší cenu, nejpozději s předáním podkladů do 20. dubna.
Informace o letošním ročníku soutěže jsou na webových stránkách Regionálního stavebního sdružení Karlovy
Vary a na tel. č. 353 236 100.
Soutěž je nosnou akcí Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje, které se budou konat ve dnech 2.-3.
června 2011 - pod záštitou města Karlovy Vary a Karlovarského kraje.
Věříme, že i letos bude tato soutěž
a přehlídka staveb a projektů pro řadu
firem a institucí přitažlivá.
Ing. Anna Vlášková, RSS K.Vary
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Karlovarská stavební společnost BAU-STAV a.s. změnila své
vedení, novým předsedou představenstva je Petr Novák
Do nového roku vstoupila karlovarská stavební společnost
BAU-STAV a.s. s kompletně obměněným vedením. Z čela jednoho z největších zaměstnavatelů v Karlovarském kraji totiž po
dlouhých devatenácti letech odchází Ing. Milan Špička. Člověk, který z malé regionální firmy udělal nejsilnějšího hráče ve
svém oboru v našem kraji a firmu, se kterou je nutné počítat
i v zahraničí.
V čele představenstva usedl pětačtyřicetiletý otec dvou dětí Ing.
Petr Novák, který u firmy začínal
jako řadový stavbyvedoucí, z něhož se vypracoval až na ředitele
společnosti, posléze místopředsedu představenstva a nyní se stává
novým lodivodem společnosti.

Vaše firma již dávno nepatří
jen do Karlovarského kraje, byť
zde má sídlo. Jaké stavby a kde
nyní děláte? Můžete jmenovat
nějaké nejvýznamnější v loňském roce?
V našem kraji v loňském roce bych z dokončených jmenoval
například revitalizaci vrchu Háj
v Aši, která byla realizovaná díky evropským penězům z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad,
v Sokolově určitě stojí za zmínku rekonstrukce zimního stadionu. Přímo zde v KV jsme úspěšně
dokončili a předali dva, dle mého názoru velmi dobře architektonicky zvládnuté, bytové objekty. Jedním z nich je moderní bytová stavba na staré Pražské silnici s názvem Triplex, postavená podle návrhu architektů A69,
která získala nominaci na Cenu Miese van der Rohe – Evropskou cenu za architekturu. A druhý je bytový projekt na Divadelním náměstí -Rýnský dvůr, který
velmi citlivě a vkusně zaplnil letitou nevzhlednou proluku. Z významných staveb mimo náš region jsme například loni dostavěli pro irského developera v Praze
na Zličíně osm bytových objektů
s celkem devadesáti šesti byty.

Pane inženýre, stal jste se
předsedou představenstva velmi
významné společnosti, co to pro
vás znamená?
Už od poloviny roku 2008, kdy
se Bau-stav s.r.o. transformoval
na a.s., jsem byl samostatně jednajícím místopředsedou představenstva. Nyní jsem ve funkci předsedy představenstva vystřídal hlavního akcionáře společnosti. Nová velmi odpovědná
funkce u naší společnosti je pro
mě novou výzvou a velmi si váPoslední měsíce bývá skložím projevené důvěry od akcioňována hospodářská krize, jak
nářů.
se odrazila ve stavebním trhu
Společnost BAU-STAV a.s. se obecně a ve vaší firmě konkrétjako stavební špička v Karlovar- ně?
Ještě v loňském roce náš obrat
ském kraji řadí i mezi velmi významné zaměstnavatele. Kolika rostl a dosáhl cca 1 mld. Kč. Tento
trend minulých let však v letošlidem tedy dáváte práci?
ním roce nebudeme
Průběžně máme přibližně 180
až 200 kmenových zaměstnanců,
dále je s námi ve smluvním vztahu mnoho menších živnostníků
a subdodavatelů v profesích, které zadáváme. Podle statistiky, kterou si vedeme, na našich stavbách pracuje v průměru 500 lidí.
V hlavní stavební sezoně to bývá
až 600 a v zimních měsících samozřejmě méně.

abydos
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1
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OCHUTNÁVKA nápoje z mladého ječmene

Ochutnávky ve dnech: PO 15-18, ST 16.30-18, ČT 14-18

schopni udržet. Situace ve stavebnictví je zkrátka taková. Chybějící zdroje, jak ve veřejné tak
v soukromé sféře, způsobují propad zakázek v pozemních stavbách, hlavně inženýrských stavbách a infrastruktuře. Tuto změnu na trhu je potřeba si uvědomit a včas se jí přizpůsobit. Jedním z našich opatření je podpora
a rozšíření zahraničních aktivit.

Jak vidíte budoucnost stavebního trhu a vaší firmy na něm?
V roce 2011 je očekáván ve stavebnictví další pokles a ke stabilizaci a snad mírnému růstu by
mělo dojít v dalším roce. Abychom novou situaci zvládli, snažíme se stavět efektivněji, usilujeme o výhodnější podmínky a ceny od našich dodavatelů materiálů a subdodavatelů.

Firma BAU-STAV a.s. nově expandovala i na polský a ruský
trh, můžete být konkrétnější?
Při dnešní velké konkurenci
a při snižování objemu stavebních zakázek celkově se přirozeně snažíme uspět i na jiných trzích, než v ČR. Polsko chystá pomocí evropských dotací vybudovat novou infrastrukturu před
Eurem 2012, které pořádá společně s Ukrajinou. Jsou zde velmi
žádané kapacity na stavební práce. Naše dceřiná společnost získala kontrakt na práce na úseku
dálniční trasy A4 Rzeszów – Jaroslaw. V Rusku působíme kromě Moskvy i v Novosibirské oblasti. Využíváme zde mj. zkušeností z rekonstrukcí a výstavby nemocnic a zdravotnických zařízení. Naše působení jsme zde
zahájili v loňském roce. Letošní rok bychom chtěli zpevnit strukturu firmy a snažíme se
o pilotní projekt výstavby zimního
stadionu.

Co se loni vaší firmě povedlo?
Z čeho máte radost a na co jste
hrdý?
Dokončené stavby jsem již zmiňoval. Osobně mám velkou radost z toho, že se nám po několika letech podařilo vstoupit na východní
trhy,

Prosperující česko-německá ﬁrma,
zabývající se opracováním litiny a barevných kovů, hledá:

Máte zájem pracovat ve společnosti s dlouholetou tradicí ve výrobě
železničních kolejových vozidel? Nově přicházíme do Vašeho regionu
a rozšiřujeme výrobu na dalších projektech.

Pracovníky (Ž/M)

HLEDÁME SVÁŘEČE

broušení • manuální práce v úkole

Kontrolory (Ž/M)
smysl pro odpovědnost • práce v úkole
předpokladem je dobrý fyzický a zdravotní stav
praxe v kovovýrobě vítána, ale není podmínkou

zaučení • odpovídající platové podmínky
dobré sociální zázemí včetně stravování

A TY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ SVÁŘEČI STÁT!
Požadujeme:
• platný certiﬁkát EN 135 nebo EN 111 nebo EN 141
• hledáme i ty, kteří jsou technicky zaměření
a chtěli by se svářeči stát
• zdarma vás zaškolíme v naší svářečské škole
• pojďte pracovat k nám a rozšiřte si svou kvaliﬁkaci
Nabízíme:
• jistotu zaměstnání ve stabilní společnosti
• motivující mzdové ohodnocení, prémie, příplatky
• příspěvek na stravování
• možnost dalšího vzdělávání v oboru

479-010-11_LEGIOS_PI-Svarec_Kraj-listy_93x82.indd 1

Jarni_print_Auto_Eder_285x100.indd 1

Patříte k velmi významným
sponzorům nejen v oblasti sportu a kultury, ale také třeba v oblasti sociálních služeb. Budete
v tom i nadále pokračovat?
Toto je otázka, kterou se samozřejmě v poslední době hodně zabýváme. V rámci snahy o maximální snižování fixních nákladů
je sponzoring mezi těmi náklady, které musíme omezit. Ale nepřistupujeme k plošným škrtům,
budeme se podpoře každé oblasti věnovat individuálně. Chápeme
to jako naši odpovědnost vůči regionu, kde působíme. Hodně bude záležet na tom, jak se nám podaří naplnit plánovaný obrat v letošním roce a v letech
dalších.

Abydos s.r.o., 351 32 Hazlov 247
Bc. Jan Parýzek, tel.: 354 548 444, 414
e-mail: hazlov@abydos.cz
www.abydos.cz

Nabízíme
KLUB ENERGY, Kamenná 40, Cheb, Centrum soc. pomoci
Adresy ostatních míst v regionu na www.energy-cheb.cz

zejména na trh ruský, kde je konkurence obrovská. Jsme teprve na
začátku, čeká nás mnoho práce,
ale firma je stabilizovaná, personálně dobře zajištěná a já věřím
v její potenciál.

V případě zájmu
kontaktujte:
LEGIOS a.s.
Horní Slavkov 870
357 31 Horní Slavkov
tel.: 725 414 394
e-mail: job@legios.eu
www.legios.eu

1.2.2011 10:33:52

2.3.2011 15:33:04
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KONTAKTY NA KRAJSKÝ ÚŘAD

Otevřený dopis Jana Horníka hejtmanovi: Zastavte rozpad krajského zdravotnictví

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Telefon: 353 502 111
tel. 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)
E-podatelna:
epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Úřední hodiny:
Po, St 8.00-17.00
Út, Čt 8.00-15.00
Pá 8.00-14.00
(po předchozí domluvě)
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
odbor správních agend a krajský
živnostenský úřad
Ing. Daniel Matějíček
tel: 353 502 469,
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz

Ing. Jan Horník
krajský zastupitel, senátor

Vážený pane hejtmane,
zasílám Vám otevřený dopis, v kterém Vás žádám, abyste z Vaší pozice hejtmana Karlovarského kraje a krajského politika s největším
mandátem obdrženým od voličů,
zastavil naprostý rozpad krajského
zdravotnictví a to jak na úrovni hospodářské, tak i odborné.
K napsání této žádosti jsem se rozhodl na základě dnešního dopoledního odvolání Romana Brázdila,
primáře ARO karlovarské nemocnice. My na západě Čech si stěžujeme
na absenci inteligence v našem regionu, na nejnižší vzdělanost, na nej-

odbor bezpečnosti a krizového
řízení
JUDr. Manfred Kraus
tel. 353 502 190
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz
odbor kontroly
Mgr. Jaromír Kruták
tel. 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz
ekonomický odbor
Ing. Dagmar Divišová
tel. 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
odbor legislativní a právní
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel. 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz
odbor správa majetku
Ing. Drahomíra Stefanovičová
tel. 353 502 126
drahomira.stefanovicova
@kr-karlovarsky.cz

nižší průměrnou mzdu v ČR a na
mnoho dalšího. Ale uvědomme si,
že jednou z těchto negativních příčin jsou právě nekompetentní politici. Kdo nás bude na Karlovarsku
léčit, zachraňovat naše životy, dávat
dohromady po bouračkách?
Jsem si zcela jist, že radní pro zdravotnictví a předseda představenstva
KKN a.s. doktor Václav Larva to nebude. Co jsme to za společnost, že
se zbavujeme svých nejlepších lidí
jenom proto, že se nám nelíbí jejich
kritické hlasy poukazující na nešvary a šlendrián v krajském zdravotnictví a myslíme si, že jako politici
si můžeme dovolit vše?
Pane hejtmane, Vaše politická koalice ČSSD s podporou KSČM dokázala svou totální arogancí k dosaženému vzdělání, prověřeným mnoha kritickými situacemi, zlikvidovat
člověka odborníka, za kterého budete jen těžko hledat náhradu. Celá situace je o to horší, že ARO je sku-

tečně srdcem nemocnice, jak to řekl primář Žák, a Vy děláte vše pro
to, abyste docílil exitus celého jejího organismu. Chci abyste věděl, že
za nemocnicí v Karlových Varech
a i za odvolaným primářem Romanem Brázdilem plně stojím a budu
se snažit za ně zasazovat tak dlouho,
než bude karlovarská nemocnice zase v černých číslech a bude v ní co
nejvíce takovýchto kvalitních lékařů
jako je pan Roman Brázdil.
Zřejmě budete oponovat, že primáře odvolává a jmenuje představenstvo KKN a.s., a že já si dělám opět politickou reklamu, jak to
již dlouhodobě říkají mí oponenti včetně Vás. Ne, žádné PR si nedělám a věřte, že jsem si jej nedělal ani
v listopadu 1989, kdy ostatní seděli zakřiknutí doma a možná jim bylo úzko z možnosti ztráty své partijní knížky. Jen nenávidím bezpráví, bezdůvodné povyšování se nad
druhé a také lidskou tupost, protože

takto budeme mít demokracii pouze na papíře. Velmi mne znepokojují některá skutečně nekompetentní
rozhodnutí, která jako Rada KK činíte. A co se týče odvolávání a jmenování primářů v KKN a.s., tak
v představenstvu společnosti zastupují jeho 100% vlastníka, tj. Karlovarský kraj, právě členové Rady KK,
pánové Václav Larva, Miloslav Čermák, Jaroslav Bradáč a Jaroslav Borka, takže v podstatě plní i zadání Rady KK.
Pane hejtmane, žádám Vás opakovaně, abychom my politici a odborná veřejnost zasedli ke společnému
kulatému stolu a našli pro zdravotnictví Karlovarského kraje ta nejlepší řešení. Nenechávejme zásadní problémy v této oblasti na lidech
s naprostou absencí manažerských
schopností.
Zřejmě mi budete vytýkat, že pouze kritizuji a že nepřicházím s řešeními. K tomu uvádím, že jsem ale-

spoň kostru možné budoucnosti krajského zdravotnictví přednesl
na posledním Krajském zastupitelstvu KK, bohužel bez jakékoliv odezvy včetně svolání ZKK mimo řádný termín.
Rovněž Vás žádám o zajištění fungování Dozorčí rady KKN a.s., jež je
zřejmě ve své práci naprosto paralyzována, kdy jsme např. na podzim
roku 2010 žádali na jednání Zastupitelstva karlovarského kraje jmenování nového člena Dozorčí rady
KKN a.s. za našeho zesnulého kolegu Jiřího Morávka, leč i tato žádost
byla Vámi nevyslyšena.
Pane hejtmane, pokud se nepodaří zastavit rozklad KKN a.s., měli by ti, kteří tento stav zavinili a dále
prohlubují, najít dostatek sebereflexe a ze svého politického konání při
správě věcí veřejných vyvodit osobní důsledky.
S přáním lepších časů pro krajské
zdravotnictví Jan Horník

Odpověď hejtmana Josefa Novotného: Nepleťte si demokracii s anarchií

odbor kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel. 353 502 141
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová
tel. 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
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PaedDr. Josef Novotný,
hejtman Karlovarského kraje

Vážený pane senátore,
zasílám Vám odpověď na Váš otevřený dopis, ve kterém žádáte, abych
zastavil rozpad krajského zdravotnictví. Od člověka, který nikdy nenesl za nic pořádnou odpovědnost,
a proto bez obav kritizuje na všechny strany, mě to vážně zaráží. Není
náhodou Boží Dar pod Vaším vedením jednou z nejzadluženějších obcí v kraji? A nemáte i Vy sám osobně
problém dluhy splácet?
Nehodlám Vás rozhodně nařknout
z toho, že si opět děláte politickou reklamu. Už jste si ji udělal - svým přelétáním od strany ke straně, protože kopat za různé barvy podle potřeby Vám nedělá problém. Jako bývalý člen ODA, SNK-ED, současné Al-

ternativy a senátního klubu TOP 09
s podporou starostů o tom víte své.
Pozornost si vysloužilo kromě toho i Vaše zvláštní podnikání v oboru hotelnictví.
Máte pocit, že se odvoláním primáře MUDr. Brázdila ředitel karlovarské nemocnice zbavuje „svých nejlepších lidí“ jen proto, že se mu nelíbily jejich kritické hlasy. Pokud vím,
MUDr. Brázdil v nemocnici zůstává,
byl pouze zbaven funkce primáře. Ne
proto, že by poukazoval na šlendrián
všeho druhu, ale protože odmítal dodržovat pracovní dobu a dělat běžné
organizační a administrativní práce šéfa oddělení. Už před půl rokem
MUDr. Brázdil navíc dostal důtku za
neplnění povinností, ale nepovažoval za nutné ve svém přístupu něco
měnit. V každé jiné firmě by bez milosti letěl.
Píšete mi, že za nemocnicí v Karlových Varech plně stojíte. Jak jste tedy, coby člen dozorčí rady nemocnice od roku 2003 do roku 2005, mohl dopustit, aby došlo ke zhoršování hospodaření tohoto zařízení a ná-

sledně ke sloučení nemocnic? Tvrdíte, že Vás znepokojují některá nekompetentní rozhodnutí Rady Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví. Sám jste přišel na uplynulém
krajském zastupitelstvu s originálním plánem - kraj by měl podle Vás
prodat nemocnice v Chebu a v Sokolově a peníze dát do karlovarské nemocnice. Jak vůbec můžete nahlas
říct, že chudák doktor Brázdil brojil proti privatizaci, a proto byl odvolán? Vždyť Vy sám jedním dechem,
když se to hodí, privatizaci odsoudíte, abyste ji vzápětí navrhl jako optimální řešení. Jste už tak v zajetí demagogické rétoriky hnutí Doktoři,
že se soustředíte jen na karlovarskou
nemocnici a osud pacientů ze Sokolovska a Chebska Vás nezajímá? Jak
můžete v klidu hodit Cheb přes palubu, jen abyste vyhověl svým spřízněným doktorům v Karlových Varech?
A když už se ptám - někteří z lékařů za peníze firem dodávajících
do nemocnice léky, stavební materiál apod. odjeli na „školení“ do Vietnamu, Thajska a dalších exotických

destinací…Tyhle hájíte? Když chtěl
generální ředitel pořídit ve výběrovém řízení magnetickou rezonanci
o 6 milionů levněji, než požadovali
někteří lékaři, bylo zle. A lékaři pravidelně sedí v komisích výběrových
řízení. Nevíte o tom nic, pane senátore, nebo to jenom tak děláte? Asi
to chápu, Karlovarsko, to jsou přece
Vaši senátní voliči. Já ale musím řešit všechny nemocnice bez ohledu na
to, kde mi to přinese nejvíc politických bodů.
O ztrátě Vaší soudnosti svědčí i to,
že jste na mimořádném semináři pro
krajské zastupitele koncem minulého
roku horoval pro nutnost rušit střední školy, když je málo žáků. O pár dní
později už jsme si v novinách přečetli, jak pro Vás náhle rušení škol nepřichází v úvahu. Když takhle rychle měníte názor, obávám se, že kdybychom se řídili Vaším doporučením ohledně nemocnic, mohl byste
ho za pár týdnů nebo měsíců popřít
a označit za nesprávné. Plamenně
mluvíte o absenci inteligence v regionu a nejnižší vzdělanosti - ale jste to

Vy, kdo nechal na Božím Daru zrušit základní školu. Co jste to za člověka, že necháte malé školáky dojíždět v drsných horských podmínkách
a za jakéhokoliv počasí denně do škol
v Ostrově?
Nemám problém s Vámi a ostatními politiky a odbornou veřejností
zasednout ke kulatému stolu na téma
zdravotnictví kraje. Ostatně série kulatých stolů k zásadním problémům
budoucnosti regionu právě probíhají. Jsem zvědav, s jak konstruktivními
návrhy přijdete, když jste za uplynulé
desetiletí jako krajský zastupitel nebyl schopen v oblasti krajského zdravotnictví prosadit žádný.
Závěrem stručně k jednání Dozorčí
rady KKN a.s.: Zasedat bude poslední týden v březnu a na místo zesnulého Jiřího Morávka bude do funkce
uveden Vladimír Hartmann, současný místostarosta Chebu. Vzhledem
k tomu, že je v Chebu část krajské
nemocnice, považuji účast zástupce
z Chebu v dozorčí radě za logickou.
Vážený pane senátore, nepleťte si
demokracii s anarchií.

PRONÁJEM

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

inzerce

odbor investic
a grantových schémat
Ing. Věra Tomsová
tel. 353 502 432
vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor dopravy
a silničního hospodářství
Mgr. Vladimír Malý
tel. 353502461
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz

NEBYTOVÉ PROSTORY
v Karlových Varech

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

SKLADY – od 50 m2 do 600 m2
KANCELÁŘE – od 20 m2 do 150 m2
Bohatice – Jáchymovská ul.
Stará Role – Nerudova ul.

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

Informace na tel.:
777 795 338

odbor školství,
mládeže a tělovýchovy
Mgr. Monika Šperglová
tel: 353 502 443
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz
odbor kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Martin Pospíšil, PhD.
tel. 353 502 230
martin.pospisil@kr-karlovarsky.cz
odbor sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková
tel. 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
odbor zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
tel. 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz
odbor vnitřních záležitostí
Bc. Miroslav Očenášek
tel. 353 502 250
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
odbor informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel. 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz
oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová
tel. 353 502 460
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

Hledáte dům pro klidné stáří
Hledáte kvalitní
s kvalitní sociální a zdravotní péčí?

VK MASÁŽE A PEDIRÚRA

Nabízíme Vám služby našeho nově vzniklého Sanatoria Saint Marttel
v Karlových Varech (bývalý hotel Slavia v Drahovicích).

Fittnes club JAŘEST – Kalora
B. Neumana 6, CHEB
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prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414

Sanatorium Saint Marttel
Lidická 12, 360 20 Karlovy Vary - Drahovice

Octavia combi 1.9 TDi 81kW Ambiente, mod. 2003,
1. majitel- TOP VÝBAVA Maxi DOT vč. climatronic, tažný,
ABS+ ESP, vyhřív. sed., 4x airbag, dešť. senzor, vše v el.,
CD, počítač aj., metalíza, garáž., serviska, perfekt. stav,
139.500 Kč- sleva- i splátky bez akontace
Fabia combi 1,2 12V KLIMA comfort, 2006, TK 2012,
1. maj., 4x air, ABS+ASR, tempomat, vyhřív. sedačky, vše
v el., alu, CD, počítač, construct, metal. aj., serviska, perfekt. stav, vždy garáž.- servis Škoda, 149.500 Kč- sleva- i
splátky
Felicia 1,3 MPi 50kW, r.v. 2000, po TK 3/2013, 1. maj.,
tažný, airbag, ABS, centrál, rádio CD, metalíza aj., nové
pneu, perfektní stav, garáž.- málo jetá, 45.500 Kč- sleva- i
na splátky bez akontace
Š Felicia kombi 1.3 50 kW, mod. 1998, TK 2013, 1. maj.,
airbag, tažný, centrál, rádio aj., nové pneu, dobrý stav- servisovaná- garáž., 25.500 Kč- sleva- splátky bez akontace

w w w. b e r a n e k a u t o . c z

Pak jsou tyto řádky určeny právě Vám.

Cena od 15 000 do 23 000 Kč měsíčně!
Ptejte se nás na telefonním čísle 721 559 533

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME

Eko poplatek na u nás zakoupený vůz zaplatíme za Vás! Přijďte ušetřit!
Neustálý prodej Škodovek za velmi výhodné ceny. Možnost splátek i na protiúčet.
Tel.: 602 480 333. Celá nabídka na:

sociální a zdravotní péči?
Poskytovaná péče v našem zařízení je zárukou vlídnosti, trpělivosti,
ohleduplnosti, laskavého úsměvu, vysoké odborné úrovně a příjemného
prostředí s výbornou kuchyní. Postaráme se o zachování maximální
důstojnosti a kvality vašeho života. Nabízíme vám komplexní péči
postavenou na moderních terapeutických postupech srovnatelných
se západní Evropou.

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

FELICIA
FABIA
OCTAVIA

9<5È%Ë$352'È9È
%$3$3UDKD
.RXĜLPVNi
,1$'2%Ë5.8

CZ

L

SK

Masáže:
klasické-sportovní, rekondiční,
regenerační, relaxační
Baňkování
Dornovu metodu a Breussovu masáž
Reflexologie plosky nohy
Regenerační rašelinový zábal
Pedikúru:
klasickou, lázeňskou,
korekce nehtů, lakování

Služby od 150 Kč
Objednávky na tel. 777 773 716

kultura a sport
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Hendikepovaní plavci pořádají
Spolupráce s kluby kraje je důležitá
jubilejní karlovarský Pohárek
PRÁCE S MLÁDEŽÍ V HC ENERGIE KARLOVY VARY

Největší sportovní akcí pro lidi se
zdravotním postižením v Karlovarském kraji je nesporně Pohárek. Letos bude jubilejní - plavecké závody tělesně postižených pořádá karlovarské středisko občanského sdružení
pro studium, rehabilitaci a sport bez
bariér Kontakt bB už podesáté.
Pohárek 2011 se uskuteční v sobotu 2. dubna ve dvou blocích. Dopolední sportovní část proběhne v krytém městském bazénu v Sokolově, kde
celou akci zahájí v 9.15 hodin jeden ze
zakladatelů a předseda sdružení Kontakt bB Jan Nevrkla společně s patronem posledních ročníků, sedminásobným vítězem Velké Pardubické Josefem Váňou.
Po ukončení závodů se všichni
účastníci i se svým s doprovodem sejdou na společenském večeru v lázeňském hotelu Thermal v Karlových Varech, kde proběhne slavnostní vyhlášení vítězů. Záštitu nad akcí převzali
karlovarský primátor Petr Kulhánek
a sokolovský starosta Zdeněk Berka.
Karlovarský Pohárek patří k nejpopulárnějším sportovním akcím zdravotně postižených a pořadatelé i letos
na startu očekávají kolem sto třiceti
plavců z celé republiky.
Nebudou mezi nimi chybět ani závodníci pořádajícího sportovního
klubu SK Kontakt, pro které je Pohárek jedním z vrcholů sportovní sezony. Loni jich bylo 34, z toho 29 v hlavním a 5 ve vloženém závodě. Absolvovali 89 individuálních startů a překonali přitom 46 osobních rekordů.
Na medailová místa se probojovali ve
dvojboji Nika Habermannová, Vendy Dušková, Peťula Flekačová a Milan
Man. V hodnocení družstev byl SK
Kontakt na skvělém druhém místě.

Pár snímků z loňského 9. ročníku - na dolním jsou zleva nejúspěšnější plavci Karina Petrikovičová ze Slovenska, český reprezentant Vojta
Franěk, spoluzakladatel Kontaktu bB a čtyřnásobný paralympijský vítěz Martin Kovář a patron závodů, legendární žokej Josef Váňa, za nimi
s mikrofonem v ruce další spoluzakladatel a současný předseda Kontaktu bB Jan Nevrkla.
Foto Kontakt bB

FK Baník Sokolov
vás zve
na domácí utkání
A tým mužů
2. 4. 2011 od 10.15 hodin
FC Vysočina Jihlava
16. 4. 2011 od 10.15 hodin FC Hlučín
30. 4. 2011 od 10.15 hodin FK Baník Most
14. 5. 2011 od 10.15 hodin 1. SC Znojmo
28. 5. 2011 od 10.15 hodin FC Graffin Vlašim
11. 6. 2011 od 17.00 hodin FK Dukla Praha
B tým mužů - Juniorka
27. 3. 2011 od 15.00 hodin
10. 4. 2011 od 16.30 hodin
24. 4. 2011 od 17.00 hodin
8. 5. 2011 od 17.00 hodin
18. 5. 2011 od 17.15 hodin
22. 5. 2011 od 17.00 hodin
5. 6. 2011 od 17.00 hodin

DDM Stará Role
FC Viktoria M. Lázně
Loko K. Vary
FK Ostrov
Baník Bukovany
Sokol Drmoul
Baník Vintířov

Dostihová
sezona 2011
30. 4. 2011 (sobota) od 10.00 hodin
DOSTIHY EVROPSKÉ ŠLECHTY
19. 6. 2011 (neděle) od 14.00 hod.
KARLOVARSKÁ DVOJNÁSOBNÁ MÍLE
II. kat., 3 200 m
3. 7. 2011 (neděle) od 14.00 hod.
LETNÍ CENA KLISEN
II. kat., 2 000 m
16. 7. 2011 (sobota) od 14.00 hod.
LÁZEŇSKÁ MÍLE
I. kat., 1 600 m
31. 7. 2011 (neděle) od 14.00 hod.
CENA MĚSTA KARLOVY VARY
I. kat., 2 000 m
14. 8. 2011 (neděle) od 14.00 hod.
CENA MASISE - GH PUPP
II. kat., 1 400 m

Ve vedení mládeže HC Energie Karlovy považujeme spolupráci s hokejovými kluby v Karlovarském kraji, které také nabízejí program pro mládež,
za mimořádně důležitou součást naší
strategie. V těchto klubech provozují
náš sport stovky mladých nadšených
hokejistů. Ti si svým přístupem zasluhují možnost, aby mohli hokej provozovat od začátku v kvalitním prostředí a na nejlepší možné úrovni. Jedinci se pak propracují do špičkového hokeje a budou možná v KV Areně bavit
diváky v dresu Energie. To ale není to
nejpodstatnější. Dopad kvalitní práce s mládeží je mnohem širší. Jsme si
jisti, že dokonce celospolečensky významný. Především proto chceme přispívat k modernizaci práce s hokejovou mládeží v celém našem kraji.
Naše „regionální práce“ se odehrává
zejména v těchto třech rovinách:
První tvoří dlouhodobá smluvní kooperace s partnerským klubem HC
Baník Sokolov. Tato spolupráce má své
opodstatnění nejen v malé vzdálenosti mezi domovskými městy obou klubů, ale je podpořena i společným generálním partnerem, kterým je Sokolovská uhelná a.s. Nejviditelnějším výsledkem letité spolupráce je úspěch
společných odchovanců v extraligovém A-týmu HC Energie. Nejtalentovanější hráči přecházejí z HC Baník zpravidla již v žákovském věku do
Karlových Varů, kde pokračuje jejich
hokejový růst v konkurenčním prostředí mládežnických extraligových
družstev HC Energie. Vedle brankářské hvězdy Lukáše Mensatora takto
přešel do HC Energie např. také David Zucker, další hráč ze společné „hokejové líhně“. Oba se významně podíleli na historických titulech vicemistrů
(v roce 2008) a mistrů ČR (2009). Věříme, že podobných úspěchů mohou
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Generální partner:
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Klub obléká:

www.swietelsky.cz
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Díky společnému projektu Galerie
výtvarného umění a Muzea Cheb
lze od dubna navštívit čtyři objekty
(galerie, sv. Klára, hrad, muzeum)
na jednu vstupenku v ceně 100 Kč.

2. 4. Cheb, hrad 10.00-17.00
15. 4. Loket, hrad 20.00-4.00
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEZONY DEPECHE MODE REVIVAL

JAZZOVÉ JARO, 28. ROČNÍK
1. 4. Kraslice, Dům kultury 19.00
1. 4. N. Sedlo, Meteor 19.00
2. 4. Chodov, KASS 18.00
7. 4. Sokolov, MDK 19.00
8. 4. Loket, hrad 19.00

2. 4. Ostrov, Dům kultury 16.00
REGION BEAT 2011, FESTIVAL

1. 4. Aš, Klubíčko 21.00
HOKÝŽE SLÍŽE

15. 4. K. Vary, KV Arena 19.00
KABÁT, BANDIDTI DI PRAGA

2. 4. Bečov, zámek 9.00-16.00
15. 4. Ostrov, DK 9.00-18.00
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEZONY PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH DIVADEL
7. 4. Cheb, Galerie G 4 18.00
T. BRENNER , VERNISÁŽ

17. 4. Ostrov, klášterní kostel 17.00
RECITÁL EVY HENYCHOVÉ

9. 4. Sokolov, 8. ZŠ 10.00
SOUTĚŽ MLÁDEŽE V NADHOZU

27. 4.-1. 5. Ostrov, Dům kultury
OSTROVSKÉ SOUKÁNÍ VIII
Mezinárodní divadelní festival dětí

13. 4. Cheb, GVU 17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ
KARLA ZLÍNA MACHÁLKA

měsíčník Karlovarského kraje
Registrováno pod číslem MK ČR E 14716
vydává Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 380 21 Karlovy Vary
Krajské listy vycházejí v nákladu 132 000 výtisků.
Příští číslo vychází 27. dubna 2011, uzávěrka inzerce je 8. dubna 2011

Developer No.1 v Karlových Varech

K&C

CZ, s.r.o.

Chebská vstupenka

30. 3. Cheb, KS Klára 19.00
KONCERT K 950 LETŮM CHEBU

1., 8., 15. 4. M. Lázně, Casino 19.30
KONCERT ZSO

vací semináře a umožňuje jim aktivní
účast na akcích KV-výběrů.
Třetí rovinou regionální klubové práce je úkol v rámci nového projektu Českého svazu ledního hokeje
(ČSLH) s názvem „Regionální trenéři“. HC Energie má od ČSLH přidělen
oficiální statut pro tzv. „Sportovní centrum mládeže“. Od sezóny 2010/2011
proto spolupracujeme i na tomto projektu, jehož iniciátorem je svazový
šéftrenér Slavomír Lener. Krátkodobým cílem je zlepšení meziklubové
spolupráce a přenosu informací mezi
ČSLH a kluby v oblasti práce s mládeží. Dlouhodobým cílem pak je celkové zlepšení výchovy mladých hokejistů v naší zemi. V rámci projektu praktikují trenéři mládeže HC Energie inspekční cesty do klubů v regionu, při
nichž také vedou ukázkové tréninky
a vzdělávací semináře pro trenéry.
Jako klub s největší mládežnickou
členskou základnou si uvědomujeme
velkou odpovědnost za rozvoj a popularizaci našeho sportu mezi mládeží v celém kraji. Zároveň si vážíme
možnosti, že můžeme velmi často reprezentovat Karlovarský kraj doma
i v zahraničí. Pro naši regionální práci je velmi důležité, že nás v ní dlouhodobě a významně podporují i představitelé Karlovarského kraje. Za to jim
velmi děkujeme!
Jiří Ryžuk,
hlavní trenér a metodik mládeže
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Kam za kulturou, sportem a zábavou?

1., 8., 15., 23., 29. 4. K. Vary, Lázně III
19.30 KONCERT KSO

dosáhnout i další společní odchovanci. V právě skončené sezóně 10/11 si
totiž připsali své první starty v extralize dospělých bratři Rohanové (obránce Martin a útočník Tomáš), brankář
Tomáš Závorka a obránce Petr Přindiš. Řada jejich následovníků pracuje na svém extraligovém snu v juniorském a dorosteneckých extraligových
družstvech. To, zda se jim podaří napodobit úspěchy svých starších kolegů, bude záležet především na jejich
vytrvalém a poctivém tréninkovém
úsílí. Podmínky k tomu mají v klubu
velmi dobré.
Druhou rovinou je spolupráce se
všemi kluby. HC Energie řídí již osm
let společně s Krajským svazem ledního hokeje (KSLH) regionální projekt „Na podporu a rozvoj mladých
talentovaných hokejistů v Karlovarském kraji“. Kromě HC Baník Sokolov jsou do projektu zapojeny i kluby HC Mariánské Lázně, HC Stadion
Cheb, HC DDM Ostrov a od této sezóny (po dokončení zastřešení zimního
stadionu) i HC Nejdek. V rámci tohoto projektu se konalo již několik stovek akcí pod hlavičkou tzv. „KV- výběru“ pro talentované hráče z celého kraje. Jde především o pravidelné pondělní společné tréninky hráčů ze všech klubů kraje v KV Areně,
dále pak o účast na mnoha turnajích
v ČR i v zahraničí (mj. i několikanásobná účast na turnajích v kanadském
Vancouveru a ve švýcarském Bernu)
či letní tréninkové kempy. Pravidelnou a systematickou přípravou dosahujeme lepší připravenosti talentovaných jedinců a zároveň zkvalitňujeme
úroveň klubových družstev v regionu.
„Vedlejším produktem“ tohoto projektu je stálá péče o trenéry ze všech klubů, které se na projektu podílí. Pro ně
pořádá HC Energie pravidelné vzdělá-

V. ČÁST

28. 4. K. Vary, divadlo 19.30
VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY

tel. 353 502 804, 736 514 048
sekretariat@knihovnakv.cz
www.knihovna.kvary.cz
PŘEDNÁŠKY
6. 4.
Sál Dvory 16.30
Sionismus, vznik státu Izrael
Přednáška Chaima Kočího. Z cyklu
„Poznání jako nejlepší prevence proti projevům antisemitismu a s tím souvisejícího vandalismu aneb Historie
a současnost židovské komunity nejen v Čechách“ - aktivity v rámci tohoto cyklu potrvají v krajské knihovně až
do konce roku 2011
14. 4.
Sál Dvory 16.30
Revitalizace a obnova mokřadů
Přednáška Mgr. Melichara z projektu
environmentální výchovy VaK KV
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6. 4.
Stud. odd. Lidická 18.00
Hlasité čtení z knih
O. Tokarčuková - Běguni
8. 4.
Stud. odd. Lidická 16.00
Šitíčko - nový dámský klub
Téma: Velikonoční slepička
20. 4.
Stud. odd. Lidická 18.00
Hlasité čtení z knih
G. Leopardi - Sázka Prométheova
DĚTSKÉ ODD. DVORY
6., 13., 20., 27. 4. v 15.00
Středa s pohádkou
1., 8., 15., 22., 29. 4. v 15.00
Páteční hrátky

VÝSTAVY
4.-28. 4.
Kavárna Dvory
Kresby Antonína Střížka
do 30. 4.
A-klub Dvory
Festival bez hvězd
Fotografie z hudebního festivalu
4.-28. 4. Hala Dvory (vernisáž 17.00)
Grafickou cestou
Práce studentů SPŠKaS K. Vary
12.-26. 4. Hala Dvory (vernisáž 9.30)
Jarní louka
Výrobky dětí z 1. MŠ K. Vary
5.-30. 4. vstup Dvory (vernisáž 16.30)
Bison rose
O kvalitě života v krajích ČR
HERNÍ KLUB
7., 14., 21., 28. 4. A-klub Dvory 15.00
Chytrá zábava pro každého od 15 let
PRO SENIORY
14., 28. 4.
Stud. odd. Lidická 10:00
Literární klub

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

