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Karlovarský kraj ocenil
práci pedagogů

Provozní prostředky
neprojídáme

Jedenatřicet pedagogů převzalo v karlovarském divadle
ceny za vynikající práci.
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Rozhovor s 1. náměstkem hejtmana Martinem Havlem
o optické krajské síti, investicích a penězích.
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SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,
možná jste v uplynulých týdnech zaznamenali diskuzi týkající
se stavby parkovacího domu v sokolovské nemocnici. Rád bych
ještě znovu zdůraznil, že Karlovarský kraj má jednoznačně zájem na tom, aby se problém s parkováním v nemocnici v Sokolově
vyřešil, protože v současnosti se
v blízkosti nemocnice ani v areálu
téměř nedá najít volné místo. Pokud to bude nutné, navrhnu Radě Karlovarského kraje, abychom
našli prostředky a investici zrealizovali vlastními silami. Nemocnice Sokolov rozhodně nestojí na
okraji našeho zájmu.
Od poloviny dubna je zpoplatněna silnice R6 od Chebu do Jenišova u Karlových Varů. Rád
bych zdůraznil, že o zpoplatnění
či nezpoplatnění R6 nerozhoduje hejtman ani Karlovarský kraj,
ale ministerstvo dopravy sídlící
v Praze. Proti záměru ministerstva jsem stál hned od momentu, kdy jsem se dozvěděl, že chce
zpoplatnit 37,5 km dlouhý úsek
silnice, která nemá návaznost na
dálniční síť ČR. Stejně tak bych
chtěl upřesnit, že R6 buduje v našem kraji Ředitelství silnic a dálnic, které také, jak doufám, vyřeší
problémy s kvalitou nové silnice
v některých místech. Mým úkolem je, společně s poslanci a senátory z našeho kraje, i nadále vyvíjet úsilí o to, aby stát změnil postoj k prioritě R6 a zafinancoval
dostavbu úseků směrem na Prahu.
Váš hejtman Josef Novotný

Nemocnice
v Chebu nezaniká
Předseda představenstva KKN Luděk Nečesaný označil informace serveru Aktuálně.cz, podle kterého by
mohlo dojít k zániku chebské nemocnice, za nepodložené. „Při vyjednávání s VZP o podobě lůžkového fondu od roku 2013 jsem byl ubezpečen,
že chebské nemocnici zůstane její
současná pozice,“ řekl Nečesaný.

Sportovcem roku 2011 je Lukáš Bauer
Karlovarský kraj ocenil své nejúspěšnější sportovce, kteří se
v uplynulé sezóně prosadili na celostátní nebo mezinárodní úrovni. Sportovcem roku Karlovarského kraje 2011 se stal úspěšný reprezentační běžkař Lukáš Bauer,
sportovní osobností roku pak fenomenální žokej Josef Váňa. Na
slavnostním večeru v lázeňském
sanatoriu Richmond v Karlových
Varech převzalo ocenění celkem
dvacet sportovců a pět kolektivů.
Šestaosmdesát sportovců a osmnáct kolektivů. Tolik jich sportovní kluby v regionu nominovaly do 11. ročníku ankety Sportovec
Karlovarského kraje. Uspět v silné
konkurenci však mohli jen někteří.
Nejlepší z nejlepších.
Cenu hejtmana pro nejlepšího sportovce našeho kraje si
z Richmondu nakonec odnesl Lukáš Bauer. Medailista Tour de Ski
Reprezentačního lyžaře Lukáše
a čtvrtý muž Světového poháru
Richmondu Vojtěch Bernatský.
2011, který se v současné době potýká se zlomeninou patní kosti, si
pro cenu přišel o berlích.
kud se letošní Velké pardubické
Josef Váňa, sportovní osobnost zúčastní zpěvák Karel Gott, pokusí
roku, zase přítomným slíbil, že po- se obhájit loňské prvenství.

tý funkcionář a hospodář TJ Slovan
Karlovy Vary.
„Všem sportovcům děkuji za reprezentaci našeho kraje. Jako bývalý aktivní volejbalista a trenér vím,
že sport sebou přináší nejen radost,
ale hlavně dřinu mnohdy i zranění. Proto vám přeji nejen hodně
úspěchů do další sezóny, ale také
hodně zdraví,“ popřál sportovcům
hejtman Josef Novotný. Jak připomněl, Karlovarský kraj přispívá
sportovcům a sportovním klubům
dvanácti miliony korun ročně.
„Sport podporujeme protože upevňuje nejen tělo, ale i ducha a nese
sebou zdravý životní styl,“ dodal.
Novinkou letošního slavnostního večera bylo předání šeku na
sto tisíc korun bývalým olympionikům, kteří pomáhají našim někdejším úspěšným reprezentantům. „V tomto případě suplujeme
roli státu, ale suplujeme ji rádi,“
řekl hejtman Josef Novotný s tím,
Bauera zpovídá moderátor slavnostního večera v karlovarském
že především stát by měl zabezpeFoto Stanislava Petele
čit sportovce, jež šířili dobré jméno České republiky ve světě v doObjevem roku je pak fotbalista rého vychoval fotbalový klub Baník bě, kdy neměli možnost zabezpečit
Petr Jiráček, v současné době hráč Sokolov; sportovní legendou deva- se na stáří.
bundesligového Wolfsburgu, kte- desátiletý Otakar Vaněk, dlouhole(fotografie z večera na str. 8)

Výstavba západního Stát zpoplatnil rychlé pruhy
obchvatu pokračuje mezi Chebem a Karlovými Vary
Do dvou let by si zejména centrum Sokolova mělo oddychnout
od stovek osobních a nákladních
aut. Ve městě totiž začala výstavba další části západního obchvatu
ve směru na Svatavu, kam se přesune významná část současné dopravní zátěže.
„Výstavba této části obchvatu
bude pro obyvatele Sokolova znamenat výrazné odlehčení dopravy
především v centru města, kde se
ve špičce pohybuje až dvacet tisíc
vozů za den,“ uvedl hejtman Josef
Novotný při slavnostním zahájení stavby.
Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo dokončeno v letošním roce. Zvítězilo v něm sdružení firem Vodohospodářské stavby
Teplice a IBL CZ Teplice. Sdružení nabídlo realizační cenu 153 mi-

liony korun, což je zhruba o 100
milionů méně, než se původně
na realizaci první části obchvatu
předpokládalo. Projektová dokumentace totiž kalkulovala s částkou 264 miliony korun.
„Od záměru k zahájení stavby
jsme ušli dlouhou cestu. Faktem
je, že tato oblast potřebuje revitalizaci a potřebuje oživit. Počítáme s tím, že stavbaři dokončí dílo v září 2014,“ upřesnil náměstek
hejtmana Petr Navrátil.
V současné době stavbaři připravují výstavbu okružní křižovatky na silnici II/210, ul. Chebská, dále budování nového mostu přes řeku Ohři včetně přidružené lávky pro parovod. Tato část
obchvatu končí novým napojením na silnici č. III/21029 Sokolov – Citice.

Šlápnout na plyn a uhánět z Karlových Varů do Chebu? Sen přestal být snem, od poloviny dubna je
to možné. Obě největší města Karlovarského kraje teď spojují čtyři
rychlostní pruhy, které vzdálenost
mezi lázeňskou metropolí a historickým městem u bavorských hranic zkrátily zhruba na dvacet minut.
Radost z dokončeného dálničního
úseku R6 však lidé v Karlovarském
kraji mají jen poloviční. Ministerstvo dopravy totiž rychlostní úsek
mezi Chebem a Jenišovem ihned
zpoplatnilo. Od 18. dubna tak mohou na hlavní dopravní tepnu v kraji pouze auta s dálniční známkou.
Bez aktuální samolepky na předním skle riskují pěti tisícovou pokutu. „Ministerstvo dopravy i přes náš
odpor nezohlednilo žádné výjimky,“ potvrdil hejtman Josef Novotný.
Ještě před dokončením posledního úseku krajské R6 mezi Novým
Sedlem a Sokolovem se už ale objevily první vady. Ředitelství silnic
a dálnic (ŘSD) například nedávno řešilo nedostatky především na
mostě přes Ohři u Sokolova, kde
se vyskytly trhliny v asfaltové vrstvě vozovky.
Karlovarský kraj i nadále vyvíjí úsilí o dokončení celé dálnice R6,
tedy o její pokračování z Karlových
Varů do Prahy. Čtyři pruhy na trase Cheb - Karlovy Vary - Praha měly
být hotové už před dvěma lety. Kdy
ale budou doopravdy, je v tuto chvíli
ve hvězdách. Karlovarský kraj je přitom jediným v Česku, který nemá
dálniční spojení s hlavním městem.
Také proto se hejtman Josef Novotný dotazoval ŘSD na stav přípravy výstavby R6 od Karlových Varů na Prahu. Nyní podle ŘSD probíhají projektové práce na obchvatech Lubence a Hořoviček. Stát vy-

členil na letošní rok přibližně padesát milionů korun na výkupy pozemků v okolí obchvatů a na projektové práce.
„V současné době je zadaná studie proveditelnosti na úseky od Karlových Varů do Prahy, která bude posuzovat ekonomickou návratnost čtyřpruhu nebo střídavého třípruhu. Řešit bude rovněž možnost
kombinace čtyřpruhu tam, kde je to
ekonomicky efektivní, s třípruhem
v místech, kde je zatížení silnice nižší. Studie je podmínkou pro čerpá-

ní evropských peněz v dalším plánovacím období,“ vysvětlil náměstek hejtmana Petr Navrátil.
V souvislosti s novými silnicemi, které se bezprostředně dotýkají Karlovarského kraje, je nutné zmínit i připravovaný obchvat Drmoulu (ŘSD), na který naváže krajský
projekt obchvatu Mariánských Lázní. Obchvat Drmoulu je nyní ve stadiu projektové dokumentace. Naopak ŘSD nemá momentálně dostatek peněz na silnici z Ostrova do Ústeckého kraje.

z regionu

Uslyší na rychlostní R6 noví investoři?

Karlovarský kraj chce iniciovat vznik průmyslových zón podél rychlostní silnice R6. Ilustrační foto KL
Rychlostní silnice R6 mezi Karlovými Vary a Chebem byla zprovozněna, nyní se očekává, že kromě
zkrácení dojezdové rychlosti bude
lidem v regionu prospěšná i jinak.
Růstem pracovních příležitostí.
Proto chce Karlovarský kraj iniciovat vznik průmyslových zón podél této čtyřpruhé silnice s přímým
napojením na Německo. A ve spolupráci s agenturou Czech Invest je

potom nabídnout investorům, kteří mají zájem o výstavbu výrobních
podniků v našem regionu.
„Protože nedisponujeme žádnými takovými pozemky, jednáme se
starosty obcí, mají–li vhodné pozemky zapracované ve svém územním plánu k využití pro nové investory,“ uvedl uvolněný zastupitel
pro regionální rozvoj Tomáš Hybner s tím, že kraj chce ve spoluprá-

ci s Czech Investem zviditelnit nabídku průmyslových zón a podílet se na vytváření nových pracovních míst.
„V souvislosti s útlumem těžby
na Sokolovsku a zánikem některých profesí je nutné, abychom se
postupně připravili na restrukturalizaci průmyslu. To znamená, nejen získávání nových investorů, ale
i změnu oborové struktury ve škol-

ství tak, aby zde firmy našly kvalifikované pracovníky,“ vysvětlil
hejtman Josef Novotný.
Úspěch v této oblasti už zaznamenalo město Ostrov. Díky společnému úsilí kraje a města tam
německá firma Behr zahájí v roce
2013 výrobu komponentů pro automobilový průmysl.
Zpočátku zaměstná okolo 150 lidí, do roku 2018 by chtěla nabídnout až 1800 pracovních míst. Zájem bude mít firma především
o technicky kvalifikované zaměstnance. „Naší prioritou je zajišťování nových pracovních míst. Vedení kraje může pomoci k výstavbě
nových středních škol technického směru, nejsme ale schopni dělat věci za podnikatele nebo majitele pozemků, kterými jsou třeba obce. Tady se jasně ukázalo, že
Ostrov byl připravený. Přispěl k tomu i fakt, že se dokončila R6, takže z Ostrova bude přímé spojení do
Chebu a pak do Německa. Navíc
jsme před časem ve městě otevřeli
nově zbudované Centrum technického vzdělávání,“ dodal hejtman.
Podobně by v budoucnu mohlo
nabídnout pozemky město Sokolov, Nová Role či Otovice. „Czech
Invest nám potvrdil zvyšující se
poptávku ze strany investorů. Zatímco v roce 2010 se o možnosti investic zajímalo 55 společností,
v loňském roce už jich bylo 114,“
uzavřel Hybner.
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HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Vážený pane hejtmane,
jaký je dnes pokrok v záchraně a revitalizaci lázní Kyselka? Připomínám v tom ohledu Vaši iniciativu z února loňského roku. Ivo Steiner
Vážený pane Steinere,
Karlovarský kraj v polovině března potvrdil rozhodnutí oddělení památkové péče karlovarského magistrátu uložit jednomu
z vlastníků lázní Kyselka, společnosti Karlovarské minerální vody (KVM), pokutu za špatnou péči o chráněné památky ve výši 1,8 milionu korun.
Můžeme hledat viníka současného stavu, všem nám ale, myslím, jde především o to, aby kdysi věhlasné lázně dále nechátraly. Proto jsem s velkým potěšením zaregistroval vyjádření vlastníků, společnosti KVM a Revitalizační investiční společnosti (dříve C.T.S. Duo), že přistoupí k opravě některých budov. To by mohl být první krůček k záchraně lázní.

Příležitost pro firmy
z regionu. Cizina má zájem

Krajská odpadová společnost se rozšiřuje
Už 24 měst a obcí v našem kraji se stalo členy krajské Komunální odpadové společnosti. Akciovou společnost, která svým členům nabízí levnější svoz a likvidaci odpadů pro občany a zajištění lepšího využití komunálního odpadu, založil vloni Karlovarský kraj spolu s městy Karlovy Va-

ry, Sokolov, Ostrov, Chodov, Nová
Role a Skalná.
„Díky plánovaným aktivitám
společnosti můžeme v budoucnu zajistit obyvatelům zapojených obcí rozumné ceny za odvoz a likvidaci odpadů. Navíc se
nám společně lépe podaří splnit
přísné požadavky evropské legis-

lativy, která omezuje skládkování komunálního odpadu,“ vysvětlil hejtman Josef Novotný během
slavnostního předávání akcií společnosti nově zapojeným obcím.
Karlovarský kraj si ponechá pouze tři procenta akcií.
Možnost zapojení do společnosti se základním jměním šest mi-

lionů korun už kromě zakládajících členů využilo dalších 18 obcí a měst - Dalovice, Hory, Kraslice, Děpoltovice, Mírová, Nově Sedlo, Bečov nad Teplou, Bublava, Královské Poříčí, Vintířov,
Plesná, Božičany, Nové Hamry,
Horní Slavkov, Josefov, Nebanice,
Chlum Sv. Maří a Stříbrná.

Nedostatek peněz od státu ohrožuje sociální služby
Kvůli nedostatku peněz od státu
letos zřejmě zaniknou některé ze
sociálních služeb poskytovaných
v Karlovarském kraji. Ohroženo je
přesně 17 služeb, které využívá více než 880 klientů.
„Situace dospěla do kritického
bodu! Stojíme fakticky před zánikem některých druhů služeb. Objem finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu na
zajištění sociálních služeb se každoročně snižuje, letos už opravdu
není kde brát,“ prohlásil náměstek
hejtmana Miloslav Čermák.
Jak připomněl, v roce 2008 bylo pro poskytovatele sociálních
služeb v ČR vyčleněno ve státním
rozpočtu 7,1 mld. Kč, v roce 2012
o miliardu méně. Pro Karlovarský
kraj to znamená snížení z 236 milionů v roce 2008 na 202 miliony
v letošním roce. V roce 2011 byla celková částka na sociální služby ve výši 281 mil. Kč (207 mil. Kč
dotace MPSV + cca 74 mil. Kč individuální projekt na služby pre-

Náměstek hejtmana Miloslav Čermák (zcela vpravo) jedná s představiteli poskytovatelů sociálních služeb v kraji o složité situaci
v letošním roce.
Foto KL
vence). Příspěvkové organizace
Karlovarského kraje získaly v roce 2008 dotaci ve výši 147 mil. Kč
(z toho např. Domov pro osoby se
zdravotním postižením v Mariánské 39 mil. Kč), v roce 2012 to bylo
už jen 107 milionů. V našem kraji tak letos chybí asi 90 milionů ko-

run. „Není v silách kraje nahradit
vzniklý propad ve financování sociálních služeb,“ doplnil Čermák.
Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Jiřího Horeckého nejprve mohou
poskytovatelé služeb snížit počet
zaměstnanců nebo lůžek, čímž se

výrazně zhorší dostupnost služeb.
Pak ale může nastat samotné zrušení služby. A k tomu už dochází.
Ukončení činnosti hrozí například Domovu pro matky s dětmi
Karlovy Vary nebo v Aši, který nemá žádnou alternativní náhradu.
Lidé by také mohli přijít o sociálně
terapeutické dílny, které například
v Sokolově provozuje Denní centrum Mateřídouška.
Zaniklou službu podle zákona
musí převzít kraj. „Pokud bude
služba uznána za nezbytnou, kraj
může nárokovat peníze ze státního rozpočtu. Mám ale obavy, že
by to řešení bylo dražší, než kdyby
se nyní organizacím přidalo,“ uvedl Miloslav Čermák s tím, že navíc
by se narušila kontinuita poskytování služby, mohli by mezitím také odejít zkušení pracovníci sociálních služeb s odborným vzděláním. „Než si vychováme takového člověka, trvá to asi jeden rok,“
potvrdil Pavel Bráborec z Denního
centra Mateřídouška.

Ředitel krajského úřadu informuje

V rámci sociální reformy došlo od 1. ledna 2012 k některým
změnám, které se dotýkají práce odborů sociálních věcí krajských úřadů. O bližší informace
jsme požádali ředitele karlovarského krajského úřadu Romana
Rokůska.

lovarském kraji jsou to pracoviště
v Aši, Chebu, Karlových Varech,
Kraslicích, Mariánských Lázních,
Ostrově a Sokolově. Do konce
loňského roku přitom byly nepojistné dávky vypláceny na třech
různých úrovních státní správy, respektive samosprávy. Další
změna je z oblasti sociální práce,
kdy byly výkonem těchto činností od stejného data pověřeny obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady vojenských újezdů.

Jaké jsou hlavní změny v sociální oblasti v souvislosti s reformou?
S platností od začátku letošního
roku byl sjednocen proces výplaty všech nepojistných sociálních
dávek. Veškeré žádosti již přijímají a vyřizují pouze kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. V Kar-

Co to znamená prakticky?
Pokud je občan ohrožen nepříznivou sociální situací, anebo se
v takové situaci již nachází, může
se s žádostí o pomoc obrátit na sociální pracovníky na pověřených
obecních úřadech nebo obecních
úřadech obcí s rozšířenou působností, které jsou mu nejblíže.

Roman Rokůsek

Jedná se například o situace
způsobené nedostatkem finančních prostředků, ať už kvůli ztrátě zaměstnání anebo velkému zadlužení, kdy člověk již není schopen dostát všem svým závazkům.
Nepříznivá životní situace může vzniknout i z důvodu osamění nebo tragické životní události, například po autonehodě. Dalším příkladem může být potřeba
vyhledání vhodné sociální služby
pro osoby dlouhodobě závislé na
péči jiných a v situaci, že nezvládá
péči o svou osobu a domácnost, se
může ocitnout i člověk po návratu z pobytu ve zdravotnickém zařízení.
Pomoc nebo poradenství při řešení nepříznivých sociálních situací lze poskytnout i opatrovníkům osob omezených anebo zcela zbavených způsobilosti k právním úkonům.

Kam se mohou občané v takových situacích obracet?
I když úloha krajského úřadu je
ve vztahu k obecním úřadům spíše metodická a koordinační, je
možné se obrátit i na pracovníky odboru sociálních věcí KÚKK,
kteří jim mohou pomoci nebo jim
poskytnou potřebné informace,
případně zprostředkují navázání spolupráce s příslušným obecním úřadem či vhodnou sociální
službou.
Konkrétně jsou to: Petra Vodenková, tel. 354 222 497, e-mail: petra.vodenkova@kr-karlovarsky.cz,
Olga Dacková, tel. 354 222 521, email: olga.dackova@kr-karlovarsky.cz, Petra Šindelářová Svatošová, tel. 354 222 241, e-mail: petra.sindelarova@kr-karlovarsky.cz
a Jaroslava Šobrová, tel. 354 222
485, e-mail: jaroslava.sobrova@
kr-karlovarsky.cz.

Účastníci mezinárodního semináře, který se v Karlových Varech
zabýval konkrétními možnostmi aktivní účasti firem z Karlovarského kraje na projektech v Číně, Kazachstánu, Moldávii nebo pobaltských zemích.
Foto KL
Konkrétní možnosti a aktivní
účast firem z Karlovarského kraje
na projektech Číny, Kazachstánu,
Moldávie, Litvy, Lotyšska a Estonska, tedy podnikatelské možnosti
v zemích, s nimiž má Karlovarský
kraj uzavřené partnerské smlouvy.
Takový byl smysl semináře o mezinárodní spolupráci, který se uskutečnil v pátek 13. dubna. Seminář
pro zástupce podnikatelské sféry
z regionu uspořádal Karlovarský
kraj ve spolupráci s hospodářskými komorami.
„V poslední době se na nás totiž
obrátila řada zahraničních podnikatelských subjektů, které mají velký zájem o spolupráci zejména se
strojírenskými a stavebními firmami,“ uvedl hejtman Josef Novotný.
Bohužel jedinečnou příležitost navázat nové kontakty využila z asi
šedesáti pozvaných regionálních
firem zhruba desítka.
Prezident smíšené Česko-čínské
komory vzájemné spolupráce Jan
Kohout iniciativu vedení Karlovarského kraje ocenil. „Jako jeden
z prvních regionů ten Karlovarský
staví nejen na značce, pod níž je
znám, tedy lázeňství, ale orientuje
se především na budoucnost,“ řekl.
Podle Kohouta může Česko-čínská komora zájemcům z řad podnikatelů pomoci s navázáním kon-

taktů. „Číňané vnímají spolupráci s Českou republikou jako příležitost k expanzi do Evropy. Pro investice ve střední Evropě má Čína připraveno 30 miliard korun,“
upřesnil Kohout.
Spolupráci se zájemci o investice
v Moldavsku podnikatelům přislíbil uvolněný zastupitel pro regionální rozvoj Tomáš Hybner. „Tendry se vypisují pro oblast zemědělství, strojírenství, chemický průmysl a podobně. Pro firmy z našeho regionu by ale mohly být zajímavé zvláště stavební zakázky všeho druhu,“ přiblížil Hybner.
Do kazašského města Almaty
na červnové obchodní fórum pozval firmy velvyslanec Kazachstánu Anarbek Karashev. Podle něj
má země zájem o nové technologie
a zpracování výrobků z různých
průmyslových odvětví.
Česko – Pobaltská obchodní komora na setkání v Karlovarském
kraji pozvala velvyslance Estonska,
Lotyšska a Litvy. Jako zemi, kde se
nad jiné daří rozvoji informačních
technologií, představil Estonsko jeho velvyslanec v ČR Lembit Uibo.
Díky liberální obchodní i finanční politice a podpoře zahraničních
investic je tento pobaltský stát vyhledávaným cílem investorů ze severských zemí nebo Holandska.

Do vybraných obcí zamíří
peníze na veřejnou službu
Rotava, Bukovany, Horní Slavkov, Kraslice, Nové Sedlo, Teplá,
Jáchymov a Toužim. Celkem osm
obcí, kde hrozí sociální vyloučení,
může od Karlovarského kraje získat finanční příspěvek na nákup
nářadí a dalších pracovních pomůcek pro své obyvatele, kteří pobírají
sociální dávky a jsou evidováni jako nezaměstnaní.
Peníze lze využít i na činnost koordinátora obce, jenž by spolupracoval s úřadem práce při zajištění veřejné služby. Pokud to schválí krajské zastupitelstvo, dostanou
obce, které o příspěvek zažádaly,
částku ve výši 1,51 milionu korun.
Původně obce požadovaly celkovou částku 2, 7 milionu korun.
„Vzhledem k tomu, že jsme ale
vyčlenili na podporu veřejné služby i na bezúročné půjčky k zajištění veřejně prospěšných prací dohromady 1,5 milionu korun, mu-

seli jsme požadavky pokrátit, aby
se dostalo na všechny,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.
„Naše příspěvky mohou pomoci
zaměstnat víc lidí, kteří jsou dlouhodobě bez práce. Bude to jednak
dobrý signál pro jejich spoluobčany, že si nezaměstnaní takzvaně zaslouží dávky, které pobírají, navíc
to umožní těmto lidem zvykat si
znovu na běžný pracovní režim,“
dodal náměstek. O poskytnutí bezúročné půjčky na financování veřejně prospěšných prací nezažádala žádná z obcí.
Kolik lidí bude veřejné práce vykonávat záleží především na obcích a jejich spolupráci s úřadem
práce. Kromě úklidu veřejných
prostranství by mohli také pomáhat při údržbě některých částí páteřní cyklostezky nebo při likvidaci bolševníku.
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Hejtman navštívil obce na Sokolovsku
V dětském domově v Horním
Slavkově zahájil hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný další ze svých tradičních pracovních
cest regionem. V doprovodu ředitele zařízení Vidora Mandelíka si
prohlédl byt pro rodinnou skupinu, kde děti žijí jako jejich vrstevníci v běžných rodinách.
„Je to nejideálnější styl ústavní výchovy, i když skutečnou rodinu nenahradí. Děti z domova mají
možnost podílet se na provozu domácnosti a mít obvyklý denní režim. Obyvatelé domu už si na ně
snad zvykli, provedli jsme taková
opatření, aby soužití s dětmi bylo
pokud možno bez problémů,“ uvedl Mandelík.
Další zastávkou na hejtmanově
cestě byla společnost Legios, jeden
z předních výrobců železničních
vagonů, který v hornoslavkovském
závodě zaměstnává okolo 360 lidí.
„Potěšila mě informace, že ve
společnosti postupně roste počet
zaměstnanců a firma do budoucna nabídne další pracovní místa,“
uvedl Josef Novotný, který se zástupci společnosti diskutoval také o náboru kvalifikovaných sil.
„V současnosti máme nové Centrum technického vzdělávání v Ostrově, dokončuje se rekonstrukce
ISŠTE Sokolov. Určitě by bylo dobré s těmito i dalšími školami udržovat kontakty,“ dodal.
Z Legiosu hejtman zamířil na
prohlídku trati Krásný Jez – Loket, o jejíž obnovu se už několik let
snaží Hospodářská a sociální rada Sokolovska. V současnosti je asi
kilometrový úsek trati vyčištěný od
náletových dřevin, pak by postupně mělo dojít k revizi a opravě poničených částí trati.

STRUČNĚ Z REGIONU
 Britský investiční časopis fDi Magazine ohodnotil Cheb jako 9. nejlepší město pro zahraniční investice v celé východní Evropě! Z české
republiky se lépe než Cheb umístila už jen výrazně větší města - Ostrava a Brno. Podle starosty města Pavla Vanouška to může být dobrý odrazový můstek pro získání dalščích investorů. V Chebu už dobře funguje průmyslový park, kde dnes pracuje více než jedenáct stovek lidí.
Město přitom připravuje rozšíření parku o dalších pětadvacet hektarů.
 Chráníme svůj svět, chráníme svůj život aneb Záchranný kruh na
naší škole. Takové je téma výtvarné soutěže pro kolektivy ZŠ a SŠ Karlovarského kraje, kterou vyhlásila asociace Záchranný kruh pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného. Téma může
být ztvárněno jakoukoliv výtvarnou technikou, každá škola může zaslat do soutěže libovolný počet děl. Zájem o účast v soutěži je ale nutné oznámit na email info@zachrannykruh.cz nejpozději do 30. dubna.
Další informace: Ing. Veronika Krajsová, tel.: 777 572 576
 Pětatřicet metrů dlouhá, s vlastním osvětlením. Taková bude železobetonová lávka, která momentálně vyrůstá přes Západní ulici u KV
Arény. Kvůli stavbě je v dané lokalitě omezená doprava, kyvadlový
provoz v jednom pruhu zde řídí semafory. Lávka měla původně vést od
arény přes řeku až na parkoviště u Varyády, kde parkují zákazníci nákupního centra, ale i třeba hokejoví fanoušci. Magistrát se ale nedohodl s majitelem těchto pozemků, a tak lávka přemostí jen silnici.

Další z pravidelných cest hejtmana Josefa Novotného krajem vedla na Sokolovsko.
„Pozvu sem ministra dopravy,
abychom mu vysvětlili, že obnova trati je právě tady velmi potřebná,“ zdůraznil hejtman. Ten se pak
také zastavil v hornickém muzeu
v Krásně, kde si v doprovodu ředitele Michaela Runda prohlédl expozice včetně nejvzácnějšího exponátu – parního stroje z roku 1897.
„Návštěvnost muzea stoupá, loni
přišlo 3400 lidí, pro letošek chystáme environmentální stezku a díky
tradici hornictví usilujeme o vstup
do sítě evropských geoparků,“ uvedl Michael Rund.
V dolnorychnovské firmě Monstav CZ diskutoval hejtman s jednatelem Karlem Šafnerem o odběru a zpracování použitých pne-

umatik. Z rozdrceného granulátu
je společnost schopna vyrobit protihlukové panely, obrubníky, svodidla nebo jej lze použít jako alternativní řešení pro výspravy výtluků na silnicích.
Součástí pracovních cest hejtmana regionem je vždy setkání se starosty obcí v oblasti. Společným
problémem starostů Březové u Sokolova, Rovné, Šabiny, Citic a dalších obcí Sokolovska je komplikovaná komunikace se státním podnikem Lesy ČR, ať už se to týká potřebných dohod při převodu majetku, stavby cyklostezek či lyžařských tras. Hejtman přislíbil, že
o situaci bude s krajským pracovištěm Lesů ČR jednat.

Foto Jan Sokol

Vyzval také starosty, aby mu zaslali přehled volných pozemků,
které by kraj ve spolupráci s agenturou pro podporu podnikání
a investic Czech Invest mohl nabídnout investorům a zájemcům
o podnikání v regionu.
„U nás jsou okamžitě k mání výrobní prostory o rozloze čtyři tisíce metrů čtverečních, k dispozici
máme i ubytovací kapacity,“ nabídl
starosta Rovné Jaroslav Janda.
Starostové pak kritizovali stav
silnic v oblasti, naopak pozitivně
hodnotili krajský Program obnovy venkova, z něhož mohou čerpat příspěvky mimo jiné na obnovu veřejných prostranství či opravy
některých objektů.

Hasiči testovali průjezdnost úzkých uliček v historickém jádru Chebu. A výsledek? I když v těchto uličkách zrovna parkovalo méně automobilů než je zde obvyklé, měli na některých místech velký problém
projet s žebříkem. Na Kostelním náměstí dokonce kvůli zaparkovaným automobilům neprojeli vůbec, a právě v ten okamžik je operační středisko vyslalo ke skutečnému požáru střechy bývalého pivovaru
u zimního stadionu. Hasiči proto začali jednat s vedením města o řešení této problematické situace.
 V sadech Míru v Aši byla na jaře zahájena rekonstrukce objektu bývalého letního kina. Úpravy se brzy rozšíří i do samotného parku, kde
se budou opravovat cesty a veřejné osvětlení, stejně jako vysazovat zeleň. Upravené sady Míru s moderním letním kinem budou součástí
takzvaného Parku zážitků Bad Elster – Aš.
 Dopravní komplikace teď čekají na řidiče v centru Kraslic. Radnice totiž zahájí 2. etapu rekonstrukce náměstí 28. října, kde sídlí městský úřad nebo například pošta. Práce začnou už 1. května, pod dobu této etapy rekonstrukce nebude možné na náměstí parkovat. Průjezdné
bude pouze v jednom pruhu. Řidiči budou moci parkovat na náměstí
T.G.M. před kulturním domem, nebo na konci ulice Pod Nádražím v areálu bývalých technických služeb.

Pedagogové převzali
Plánujeme s Bavorskem a Saskem
ceny v městském divadle

společné přeshraniční projekty

Pedagogičtí pracovníci ze škol a školských zařízení zřizovaných
Karlovarským krajem převzali v karlovarském divadle u příležitosti Dne učitelů z rukou hejtmana Josefa Novotného a krajského radního pro oblast školství Vratislava Emlera ocenění za dlouhodobou práci ve školství. Ceny hejtmana a pamětní listy získalo
na návrh ředitelů škol celkem jedenatřicet pedagogů (jmenný seznam oceněných naleznete na krajském webu - www.kr-karlovarsky.cz/hl/Archiv/Rok_2012/brezen_2012). Na snímku je profesorka chebského gymnázia Alena Dvořáková, která obdržela cenu
hejtmana Karlovarského kraje za celoživotní vynikající práci v oblasti školství.
Foto KL

Jsme sousedé, proto buďme připravení a pojďme společně plánovat a získávat finance z Evropské unie. V duchu tohoto hesla
se nesl slavnostní podpis projektových žádostí, které podá Karlovarský kraj s partnery z Bavorska
a Saska do přeshraničního programu Cíl 3.
Ke spojení příhraničních částí
v jeden společný region vedla české i německé partnery situace týkající se nového programovacího
období EU 2014 – 2020, kdy budou připraveny finance především
pro společné projekty sousedících
regionů, okresů nebo obcí.
Z přeshraničního programu Cíl
3 chtějí získat obě partnerské strany dotaci na zpracování studií,
z nichž vyplynou konkrétní témata spolupráce a možné budoucí projekty.
„Konkrétně může jít o projekty
na obnovu infrastruktury. Tak jako mezi obcemi vede silnice z jedné do druhé, měly by být obnoveny i komunikace mezi příhraničními oblastmi Karlovarského
kraje, okresu Vogtland nebo Hof.

Hlasujte pro
cyklostezku
podél Ohře
HLEDÁ VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA NA POZICI

VEDOUCÍ MONTÁŽÍ
Požadujeme:
organizační schopnos , schopnos vedení kolek vu (doloženo praxí a referencí),
flexibilita, loajálnost, řidičský průkaz skup.B
Nabízíme:
zázemí stabilní a prosperující firmy
V případě zájmu zasílejte své životopisy na prace@kalibra.cz

KALIBRA NOVA, s.r.o.
Hroznětínská 183, 362 32
Otovice u Karlových Var
www.kalibra.cz

Do 9. ročníku soutěže Česká
dopravní stavba a technologie
roku 2011 se přihlásilo 43 staveb z celé České republiky.
Je mezi nimi také Cyklostezka Ohře s pořadovým číslem 16.
Pokud byste chtěli podpořit
tuto stavbu svým hlasem, můžete tak učinit hlasováním o CENU VEŘEJNOSTI na webu:
www.top-expo.cz/cds-2011/

Na snímku zleva: Zemský rada okresu Hof Bernd Hering, náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil, zemský rada
okresu Vogtland Tassilo Lenk.
Foto KL
Možnosti spolupráce vidím například i mezi zdravotnickými zařízeními, chtěli bychom se propojit do
destinačních oblastí,“ nastínil náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Podle zemského rady okresu Vogtland Tassila Lenka kon-

čí v současnosti německé plánovaní na české hranici, přičemž už
v blízkém budoucnu bude nutné
plánovat i s přesahem do českých
příhraničních oblastí, aby to mělo konkrétní přínos pro obyvatele.
První studii s názvem „Budouc-

nost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko-saském pohraničí“ připravovala společná pracovní skupina
od října loňského roku. Celkové
náklady dosáhnou 26,5 tisíce eur,
z toho dotace z programu Cíl 3 ČR
– Sasko činí 85 procent. Karlovarský kraj se na projektu podílí s německým okresem Vogtland, Greiz
a dalšími příhraničními oblastmi.
Zpracovatel studie bude vybrán
do srpna letošního roku, dokončena by měla být v dubnu 2013.
Zpracování druhé studie témat
pro spolupráci ČR – Bavorsko by
měla přijít na 21 tisíc EUR, dotace
z Cíle 3 ČR – Bavorsko v případě
úspěšného schválení žádosti opět
pokryje 85 procent nákladů.
Jde o projekt Karlovarského kraje společně s okresem Hof, s městy
Waldsassen nebo Tirschenreuth.
Jak uvedl zemský rada okresu
Hof Bernd Hering, důkazem plánované spolupráce a potřebě užšího kontaktu v příhraničí je chystané otevření železniční trasy Hof
– Selb – Aš, k němuž by mělo dojít
už do konce roku 2013.
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Bylo by chybou šetřit na investicích
O modernizaci krajského webu, vzniku páteřní
internetové sítě v kraji, největších investicích, ale také o cestování za moderním
jazzem jsme hovořili s 1. náměstkem hejtmana Martinem Havlem.
V rámci projektu nazvaného
Rozvoj služeb e-Governmentu
v Karlovarském kraji, jehož hlavním cílem je zvýšení výkonnosti
státní správy, dochází k informatizaci Karlovarského kraje, vzniká
zde jakási páteřní internetová síť.
Kdo se na ni bude moci připojit?
V první fázi nabízíme bezplatné připojení k optické síti městům
a obcím, nejdříve s rozšířenou působností. Tato optická síť, která je
výrazně rychlejší než internet, ale
bude využívána i jinými veřejnými institucemi. Třeba nemocnicemi, které si mezi sebou budou moci
rychle vyměňovat zdravotní dokumentaci pacientů. To znamená, že
pokud vás budou převážet po úrazu například z nemocnice v Chebu
do Varů, tak než vás sanita přiveze, lékaři už budou mít vaše rentgenové snímky z Chebu nastudované
ještě před vaším příjezdem.
Námi budovaná optická síť rozhodně přispěje ke zkvalitnění
zdravotní péče v kraji. Tato regionální síť je kapacitní, poskytuje
řádově násobky rychlostí dostupných od komerčních poskytovatelů
(1-4 Gb, v budoucnu i desítky Gb).
Přenos údajů po takovéto „privátní“ síti je bezpečný a zaručený. Celé
řešení je navíc otevřené moderním
službám jako jsou přenosy zvuku
a videa. Kromě propojení radnic
nebo nemocnic počítá dále i s připojením hasičů. Ti by po dokončení projektu měli využívat mimo jiné detailní, nově zpracované mapové podklady. Možnost rychlého a kvalitního prostudování jim
umožní zvýšit účinnost zásahu.

případě vysoká dostupnost a odolnost proti výpadkům. Použita je
virtualizační technologie, která
umožní faktický běh stovky a více
virtuálních serverů.
Umístění IT projektů do technologického centra umožní jejich
efektivní provozování. Technologické centrum nabídne služby pro
řešení provozních agend jako jsou
účetnictví, spisové služby, elektronická komunikace.
Dále umožní provoz garantovaného archivu (dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů), datového skladu (informace o území)
a digitální mapy veřejné správy.
Pokud vím, součástí této informačně-technologické modernizace je i proměna informačního
portálu Karlovarského kraje. Co
je cílem této změny?
Krajský portál chceme zásadně zlepšit tak, aby byl uživatelsky
přívětivější jak k vnějšímu uživateli, tedy k občanovi, tak k vnitřnímu uživateli, tedy úředníkovi. Proto od roku 2010 dochází ke
změně struktury portálu Karlovarského kraje a jeho grafického řešení. Z krajského webu dnes například lyžaři mohou čerpat informace o stavu běžeckých stop v lyžařských střediscích Karlovarského kraje, cyklisté zde mají aktuální
informace o cyklostezkách i s GPS
souřadnicemi, jsou tam i čerstvé
zprávy z kraje. Zkrátka snažíme
se na krajský web přehledně a okamžitě dávat co nejvíce informací,
aby se nejednalo jen o portál krajského úřadu, ale o globální zpravodajský portál kraje.
Pod vás ale nespadá jen e-Government, ale zejména krajské finance a investice. Kdybyste měl
zmínit pět největších investičních
projektů kraje tohoto volebního
období, které by to byly?
Největší investicí našeho volebního období je rozhodně stavba Pavilonu akutní medicíny (PAM) v areálu karlovarské nemocnice. Jen samotná stavba stojí zhruba 619 milionů korun, vybavení zařízením činí 150 milionů a dalších 126 milionů je vybavení pavilonu jako takové. Dalšími finančně nákladnými investicemi byly stavby a rekonstrukce Centra technického vzdělávání v Ostrově (470 milionů), ISŠTE v Sokolově (403 miliony), rekonstrukce Becherovy vily nebo
započatá rekonstrukce nemocnice
v Chebu. A výstavba nového krajského sídla záchranné zdravotnické služby.

lem zajistit záchrance vyhovující
moderní prostory. Na stavbu krajského sídla záchranky jsme si proto vzali úvěr ve výši zhruba 75 milionů korun, dalších třiatřicet milionů je dotace na vnitřní vybavení hlavního krajského objektu záchranky, zejména pak sofistikovaného operačního střediska, které
je plně kompatibilní s operačními
středisky hasičů a policie.
Kdy se záchranáři do nových
prostor nastěhují?
Stavíme rychle. Začali jsme vloni
v červnu, do nových prostor by se
záchranáři měli přestěhovat ještě
letos v srpnu. Jedná se o čtyřpodlažní bezbariérový objekt. V prvním nadzemí bude mj. podatelna,
ambulance, zázemí pro lékaře. Ve
druhém pak dispečink, call cantrum, denní místnost pro lékaře,
šatny a pokoje pro posádky. Ve třetím podlaží budou prostory vedení
záchranné služby, vzdělávací středisko, zasedací místnost apod. Na
čtvrtém podlaží se bude nacházet
technologické zařízení, své zázemí tam také najdou menší organizace, zřizované krajem, čímž ušetříme na nájmu.
A záchranná služba si bude zajišťovat provoz objektu?
Záchranáři budou objekt v uvozovkách jenom využívat, o provoz
budovy se postará Karlovarský kraj
prostřednictvím svých technických pracovníků a servisních organizací kraje. Z ekonomického hlediska je tento stav výhodnější, ekonomičtější.
Říkáte ekonomičtější… Jakým
je vůbec Karlovarský kraj hospodářem?
Po celé volební období se snažíme, aby provozní rozpočet byl minimálně vyrovnaný, ne-li přebytkový. To znamená, abychom neprojídali provozní prostředky. Na
tom nejvíc šetříme. A protože příjmy od státu mají klesající tendenci, musíme čím dál víc šetřit. Podle
toho vypadají i jednotlivé rozpočty a rozpočtové výhledy. V provozní oblasti tedy šetříme.
Naopak v oblasti investic, a to zejména tam, kde máme šanci nebo
téměř jistotu, že obdržíme dotaci
z Evropské unie, zapojujeme vlastní prostředky. Zčásti z našich fondů, zčásti prostřednictvím bankovních úvěrů.
Úvěry si bereme z toho důvodu,
že po skončení investiční akce se
nám peníze vrátí ve formě zmíněné evropské dotace. Náš podíl tam
pak zůstane například ve výši patnácti procent, pětaosmdesát procent se nám vrátí zpět. To nám připadá výhodné, rozhodně by byla
velká škoda, možná i chyba nečerpat tyto dotace.

Časem tedy bude po síti proudit
velké množství dat. Neobáváte se
výpadků v důsledku přetížení sítě? Nebo pádu serveru?
Aby rychlostní optická síť fungovala spolehlivě, vybudovali jsme
z důvodu bezpečnosti hned dvě
technologická centra s obřími datovými servery - Centrální místa
služeb, která jsou umístněna v různých lokalitách. Pokud by, čistě teoreticky, jeden z těchto datových
serverů přestal fungovat například
kvůli požáru budovy, ve kterém je
umístěný, na optickou síť v kraji to
Když hovoříte o sídle záchrannebude mít žádný vliv. Je tu druhé, ky… Karlovarský kraj je prý pozáložní centrum.
sledním, který ho dosud nemá?
Ano, to je pravda. Záchranka
Kolik dat servery pojmou?
fungovala v nájmu u hasičů, což
Servery pojmou 60 TB dat, při- z pohledu integrované činnosti
čemž třeba Národní digitální ar- zdravotnické záchranné služby pro
Takže pokud jde o tzv. prorůstochiv je plánován s kapacitou 300 celý kraj nebyly vyhovující prosto- vé projekty, tam by podle vás naoTB dat. Samozřejmostí je v tomto ry. Proto bylo naším velkým úko- pak bylo chybou šetřit…

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

FELICIA
FABIA
OCTAVIA
PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME

Výkup

starého papíru
za 8 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil,
Talsperrenstrasse 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134
Otevřeno:

po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w.schrottmobil.com

PENÍZE
Ještě dnes

VOLEJTE PO - NE
ZDARMA

800 800 287

Stačí OP
I pro problémové klienty
máme půjčku!
Zprostředkovatel pro více investorů.

Octavia 1.6, mod. 2000, 1. majitel, airbag,
construct, rádio CD, potahy, servo aj., písk. skla,
vždy garážovaná- perfektní stav, pravidelný
servis Škoda, nová spojka, čepy, výfuk, svíčky,
89.500 Kč i na splátky bez akontace
Fabia 1.2 Comfort, mod. 2005, 1.majitel, 2x
airbag, el. okna, rádio, centrál,
servo, mlhovky aj., garáž., perfekt. stav, 85.500
Kč- sleva- i splátky bez akontace
Felicia 1,3 Glxi MPi, r.v. 2000, po TK 3/2014,
1. majitel, 2x airbag, el. zrcátka, tažný, centrál
DO, rádio, mlhovky aj., nové pneu+ sada zimní, nový výfuk, aku, perfektní stav- vždy garáž.,
35.500 Kč- sleva- i na splátky bez akontace
Felicia1,3 Lxi 50kW, r.v. 1997, po TK 1/2014,
1. majitel, tažný, rádio CD aj., dobrý stav,
17.500 Kč- po slevě na Ekopoplatek
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:

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

Rozhodně. Pokud se jedná o prorůstový projekt, kdy postavíme něco smysluplného, budou na tom
pracovat místní firmy a budeme
tam čerpat dotaci, pak ano – na to
si půjčme, zapojme financování.
Ale tam, kde se jedná o náš vlastní
provoz, tam prostě musíme ušetřit.
Budeme třeba jezdit staršími auty,
budeme jezdit méně, budeme šetřit
papírem… To jen uvádím příklady.
Zkrátka nikdy neúvěrovat provoz.

bude na špičkové evropské úrovni.
Pojďme
k druhé nemocnici kraje, k nemocnici v Chebu. Ve
své době se o ní
hovořilo jako
o nejkrásnější nemocniční budově
v zemi, dnes je ale
zchátralá. A právě
proto ji kraj začal rekonstruovat. Jak nákladná tato akce bude?
Momentálně tam směřujeme 140 milionů korun, konkrétně do rekonstrukce pravé části pavilonu B, což je
hlavní budova areálu. Chebskou nemocnici bude-

V souvislosti s investicemi mě
napadají Císařské lázně. Situace
kolem jejich rekonstrukce vypadá
momentálně jak?
Karlovarský kraj i město Karlovy Vary mají zájem na rekonstrukci této národní památky, i proto
jsme založili sdružení právnických
osob Císařské lázně Karlovy Vary.
V současné době máme zpracovaný projekt a probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Nákladnou rekonstrukci objektu jsme ale
podmínili tím, že na ni dostaneme dotaci. Celková oprava zchátralých Císařských lázní totiž přijde na více než 800 milionů korun – předpoklad je 900. V rozpočtovém výhledu kraje počítáme přibližně se 400 miliony, které na rekonstrukci uvolníme, zbytek ale
musí jít z unijních programů. Máme zažádáno o dotace ve dvou programech. Dotaci přislíbilo i ministerstvo kultury, které vypisuje právě již zmíněný Integrovaný operační program. Přidělení těchto dotací je nadějné, ale není jisté. Pokud
tyto dotace nezískáme, nemůžeme do tak nákladného projektu
jít. To bychom za naše peníze plus
peníze města Karlovy Vary, které 46 let, narozen v Karlových Varech. Je rozvedený, má dceru. Šestnáct let pracoje ochotné dát 100 milionů korun,
val u celní správy, kde prošel několika pozicemi, až se stal ředitelem instituce.
nebyli schopni realizovat.
V letech 2002-2004 působil jako tajemník Magistrátu města Karlovy Vary, poTakže vše je připravené a čeká- té vedl pobočku banky. V roce 2008 byl zvolen do Zastupitelstva Karlovarskéte jen na potvrzení přidělení do- ho kraje a stal se 1. náměstkem hejtmana. Je zodpovědný za oblast ekonomitací. Jakmile budete mít tento ky, investic, legislativy a informatiky. Je členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za Karlovarský kraj. K jeho zálibám patří jazzová
právní akt k dispozici…
hudba a sportovní střelba.
…tak rekonstrukci spouštíme.

JUDr. Martin Havel

Ještě letos?
Myslím, že do podzimu.
Pokud jde o největší realizovanou investici, Pavilon akutní medicíny, čím bude pro Karlovarský
kraj přínosný?
Samotný pavilon je důležitým
krokem k modernímu zdravotnictví v regionu, jak ho známe ze špičkových pražských nemocnic. Dole bude emergency, tedy provoz urgentního příjmu, který se pacientů ujme. V pavilonu dále budou
operační sály, ARO, intenzivní péče. To vše dosud bylo v karlovarské nemocnici roztříštěné. Centralizace všech těchto provozů umožní lékařům zkvalitnit péči o pacienta. Budou totiž moci sladit ošetřovatelské i léčebné postupy podle
jednotného vzoru a lépe využívat
třeba vyšetřovací metody. Pavilon
zkrátka přinese další růst kvality
péče o pacienta v prostředí, které

me modernizovat ve třech etapách,
nyní tedy realizujeme první z nich.
Součástí rekonstrukce pavilonu B
bude i dostavění bočních částí, nové výtahy, nové schodiště, vybuduje se podzemní koridor, který spojí
pavilony B a C a umožní komfortní přechod mezi jednotlivými pavilony.
V současné době se již dokončuje projektová dokumentace na vybudování výdejny léků v objektu záchranné služby u vchodu do
nemocnice, aby pacienti nemuseli chodit nikam daleko. Je vypsáno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci prostoru varny, aby bylo možné zlepšit úroveň stravování. Naší představou je, aby z této
kuchyně byly zásobovány teplým
a kvalitním jídlem i další zařízení
Karlovarského kraje – ústavy sociální péče a domovy pro seniory.
V letošním roce bude také zpra-

cována projektová dokumentace na dokončení revitalizace celého areálu. V rozpočtovém výhledu počítáme s dalšími 350 miliony, abychom postupně zrekonstruovali všechna potřebná oddělení, která v chebské nemocnici zůstanou. Chceme tam vytvořit moderní prostředí pro pacienty, lékaře
i další zdravotní personál.
Abychom náš rozhovor zakončili volněji. Vaším velkým koníčkem je prý jazzová muzika...
Mám dva velké koníčky – sportovní střelbu a jazzovou muziku.
Pokud jde o ni, jsem velký fanda
modernějšího jazzu. Snažím se alespoň jednou měsíčně zajet s partnerkou do Prahy a navštívit nějaký klub, v létě pak jezdím po jazzových festivalech v republice, to mě
opravdu baví. Kdysi jsem studoval
konzervatoř a láska k hudbě mi zůstala natrvalo.

FK Baník Sokolov nabírá nové hráče
FK Baník Sokolov a František Dřížďal zvou na nábor fotbalistů do nejmladších kategorií (hráči ročníků 2003 až 2008).
Nábor se koná 17. května od 16.30 hodin na travnatém hřišti 6. ZŠ Sokolov na sídlišti Michal. Více informací: Tomáš Provazník - 724 431 073,
Manfred Brandl - 724 431 092

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
poskytuje své služby seniorům v jednolůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením.
Výhodou jsou krátké čekací lhůty, pečujeme zejména
o klienty s těžkou a úplnou závislostí na péči druhé osoby.
Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cz • web: www.domovkynzvart.cz

Prodej hraček a květináčů
Lechuza se slevou ve dnech:
30.-31.5. • 27.-28.6. • 29.-30.8.
od 9ti do 16ti hodin
Playmobil CZ spol. s r. o.
Průmyslový park 31/18
350 02 Cheb - Dolní Dvory

prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414
VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA , Praha 3
.RXĜLPVNi
I NA DOBÍRKU
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KAM ZA KULTUROU A ZÁBAVOU
KARLOVY VARY
Už jsme doma & Zuby nehty - koncert. Klub Paderewski, 25. 4. od 19.30
Příbuzné si nevybíráme - hra v podání Divadla na Vinohradech. Městské
divadlo, 27. 4. od 19.30
Thunderbirds, The Roadkill - koncert. Pizza Pub Čankovská, 27. 4. od
20.00
Petra Vlková Band - koncert. Jazz
Club Imperial, 27. 4. od 20.30
Pokoj č. 26 – Po špičkách 2012 - medailonek zesnulého zpěváka Petra Nováka. Klub Paderewski, 28. 4. od 19.30
Komedie potmě - hra. Městské divadlo, 30. 4. od 19.30
Glenn Miller Story - Big Band Karlovy Vary - Městské divadlo, 3. 5. od
19.30
Anna K - koncert. Lidový dům, 4. 5.
od 20.00
Komedie potmě - hra. Městské divadlo, 5. 5. od 19.30
Divadelní komedie - hra. Městské divadlo, 7. 5. od 19.30
Záskok - hra v podání Divadla Járy
Cimrmana. Městské divadlo, 8. 5. od
19.30
Všechnopartička - show Karla Šípa
a Josef Alois Náhlovský. Městské divadlo, 9. 5. od 19.30
Hvězdné nebe nad Kyselkou - vernisáž výstavy, která potrvá do 17. 6. Muzeum Nová louka, 9. 5. od 17.00
Alexandrovci - vystoupení. KV Aréna,
16. 5. od 19.00
Slavní architekti v Kyselce - přednáška Lubomíra Zemana. Muzeum Nová
louka, 16. 5. od 17 hodin
Mistr Jazzu - muzikál v podání ZŠ
a ZUŠ Karlovy Vary. Městské divadlo,
17. 5. od 19.30
Pavol Habera a Team - koncert slovenské poprockové legendy. KV Aréna, 18. 5. od 20.00
Lord Nelson - koncert. Slash Bar, 18.
5. do 20.00
Natěrač - hra v podání Divadla Kalich.
Městské divadlo, 20. 5. od 19.30
Lo Stupendo - fraška v podání Divadla na Vinohradech. Městské divadlo,
22. 5. od 19.30
Ringova škola života a sexu - F. R.
Čech v první české Stand Up Commedy. Městské divadlo, 23. 5. od 19.30
CHEB
Arkádie - hra. Divadlo, 25. 4. od 19.00
Soudné sestry - hra. Divadlo, 1. 5. od
17.00
Bůh masakru - hra. Divadlo, 2. 5. do
19.00
Alphaville - koncert popové legendy.
Zimní stadion, 27. 4. od 20.00
Filipojakubská noc s KC Svoboda.
Lampiónový průvod městem zakončený ohňostrojem a diskotékou v Krajince. Náměstí Krále Jiřího, 30. 4. od 20.00
Chor Uralských Kozaků - Kostel Sv.
Mikuláše, 1. 5. od 19.30
Zloději - hra. Divadlo, 5. 5. od 19.00
Práce nádenní, lásky trápení - hra.
Divadlo, 8. 5. od 17.00
Erika Kertesz & Avenue - koncert maďarské kapely. KC Svoboda, 8. 5. od
19.00
Dobře placená procházka - hra. Divadlo, 9. 5. od 19.00
Velký divadelní pátek. Divadelní klub,

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém
čísle zněla Richard Wagner. Výhercům, kterými jsou Dana Bečvářová, Frant. Lázně – H. Lomany;
Jiří Brumlík, Karlovy Vary a Vlasta
Hajšmanová, Habartov, gratulujeme. Zasíláme jim publikace
o našem kraji.
A jakou osobnost jsme pro vás
vybrali tentokrát?
V Karlových Varech se léčil
třikrát - v letech 1874, 1875
a 1876. Při svém druhém
a třetím pobytu ve městě byl ale
bedlivě sledován tajnou policií.
Důvod byl prostý. Tento filozof
a ekonom totiž představoval pro
rakousko-uherské mocnářství
hrozbu socialistické revoluce. Byl
to...?
Vyluštěnou tajenku posílejte
na email: romana.najemnikova@
kr-karlovarsky.cz nebo na adresu:
Karlovarský kraj, R. Nájemníková,
Závodní 353/88, 38021 Kar. Vary

11. 5. od 19.00
Monika Načeva & Justin Lavashe koncert. KC Svoboda, 11. 5. od 20.30
Before Machines - koncert severoirské
kapely. Jazz Rock Café, 11. 5. od 21.00
Španělský večer - Edita Adlerová zpívá Carmen. Divadlo, 12. 5. od 19.00
Arkádie - hra. Divadlo, 17. 5. od 19.00
Dobře placená procházka - hra. Divadlo, 18. 5. od 19.00
Zahájení turistické sezony. Náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad od 11 hodin.
Špalíček fest (vystoupí: Olympic, Petr
Kolář, No Name a další). Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, vstup zdarma! 26.
5. od 14 hodin.
SOKOLOV
Václav Hudeček – housle. Městské divadlo, 25. 4. od 19.00
Resolution, Apryl - koncert. Metaxa,
27. 4. od 20.00
Rej strašidel a čarodějnic. Nádvoří sokolovského zámku, 27. 4. od 16.00
6. pivní slavnosti piva Permon - rocková hudba, soutěže aj. Areál Kapucínského kláštera, 28. 4. od 12.00
Pálení čarodějnic - areál Bohemie Sokolov, 30. 4.
Jiří Dědeček - koncert. Klub M v Hornickém domě, 17. 5. od 19.00
Otevírání koupaliště Michal - účinkují: Polemic, Sto zvířat, Horkýže slíže. Koupaliště Michal, 25. 5. od 17.00
OSTROV
Czechpolcore Tour 2012 - M Club, 27.
4. od 20.00
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Turecká káva - divadelní jednoaktovky. Městské divadlo, 26. 4. od 19.30
Velké holky nepláčou - hra hlavně pro
ženy. Městské divadlo, 30. 4. od 19.30
Už jsme doma - koncert. Klub Na
Rampě, 5. 5. od 20.00
Michal Hrůza - koncert. Klub Na
Rampě, 11. 5. od 20.00
Erika Kertesz & Avenue - koncert.
Klub Na Rampě, 12. 5. od 20.00
CHODOV
Čarodějnický jarmark - okolí KaSSu,
30. 4. od 10.00 do 22.00
Bodlo, Pokus, Lucie revival - živá
hudba v parku u KaSSu, 30 .4. od 17.00
do 22.00
LOKET
České legendy v Lokti (V. Mišík
a ETC, M. Prokop a FRAMUS 5, Ivan
Hlas, Luboš Andršt) - koncert. Přírodní amfiteátr, 11. 5. od 17.00
Česká pařba s Gambrinusem (Walda
Gang, Debill Heads aj.). Přírodní amfiteátr, 12. 5. od 17.00
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Sdružení obcí Krušné hory - západ
Sdružení Krušné hory – západ (SKHZ) bylo založeno na
podporu rozvoje cestovního ruchu, sportu, kulturních a společenských akcí v pohraničí v roce 1994, je tedy nejstarším svazkem obcí v regionu Karlovarského kraje.
Svazek má 22 členů: Abertamy, Boží Dar, Dalovice, Děpoltovice, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Jenišov, Krásný Les, Loket, Merklín, Nová Role, Nové Hamry, Ostrov, Otovice,
Pernink, Potůčky, Sadov, Smolné
Pece, Šemnice a Velichov, které
představují 40.173 obyvatel, kteří žijí na celkové ploše 39 708 m2.
„Od svého počátku se věnujeme rozvoji cestovního ruchu, což
jsme prokázali zřízením a vybavením osmi informačních center
z Programu Fondu malých projektů – Sasko v hodnotě 5,5 milionu korun,“ připomněla jednatelka SKHZ Marie Krajcová.
Další čtyři informační centra
byla vybudována po roce 2005,
z příspěvku Karlovarského kraje
byla vybavena kancelářskou a výpočetní technikou.
„V současné době pracuje svazek na podání projektu v programu CÍL3/ZIEL3 Propagace a marketing v regionu Krušné

hory – západ a příhraniční území Sasko. Tímto projektem bude
zajištěn společný propagační materiál, reorganizace infomačních
center a jejich vybavení,“ uvedla
Krajcová.
SKHZ se od roku 1994 ve spolupráci s přehraničními partnery účastní výstav jak v Sasku, tak
v Bavorsku vlastní expozicí, kde
mohou návštěvníci získat informace o celém Karlovarském kraji.

Nelze se nezmínit o technickém
vybavení cyklotras v regionu, podél kterých bylo mj. umístěno
přes šedesát přístřešků.
Počátkem loňského roku byla podepsána smlouva o přidělení dotace z Programu NUTS 2 Severozápad – Budování kapacity
místního rozvoje v regionu Krušné hory – západ.
Z dotace, která je v celkové výši 4,3 milionu korun, bude vypracováno pro členy Svazku obcí 28
projektových dokumentací a dva

Po lázeňských městech bude
o zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO usilovat
další z unikátů Karlovarského kraje. Na základě žádosti Karlovarského a Ústeckého kraje byla v únoru
letošního roku zařazena „Hornická kulturní krajina Krušnohoří“
na indikativní seznam statků, které hodlá ČR nominovat v nejbližších letech k zápisu mezi památky, jež chrání UNESCO. Informaci už zveřejnili na stránkách centra
UNESCO v Paříži.
„Montanregion Krušnohoří je
společný projekt Karlovarského
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MRAVY
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kraje s Ústeckým krajem a Saskem. Konkrétně se na něm podílí šest krušnohorských obcí z obou
krajů a saská strana. Na indikativní seznam doporučilo projekt ministerstvo kultury,“ uvedla krajská
radní Eva Valjentová.
Na přípravě nominační dokumentace spolupracují na české
straně obce Jáchymov, Boží Dar,
Horní Blatná, Abertamy, Krupka
a Měděnec. Společná přeshraniční
nominace by měla být předložena
centru UNESCO německou stranou pravděpodobně v roce 2015.
V Karlovarském kraji jsou vý-
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Objekty Čas M. Martínkové.
Na 5. ročníku Mezinárodní soutěže sklářských škol Junior Glass
Match Sanssouci 2012 v Green House Spa Resort Sanssouci
se opět prosadila práce studentů
Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech.
V konkurenci šedesáti studentů
středních, vyšších a vysokých škol
z ČR, Slovenska, Maďarska a Polska zopakovala karlovarská škola loňský úspěch, když znovu dosáhla na Speciální cenu za řemeslné zpracování. Autorkou oceněné
práce je Markéta Martínková, která nazvala své objekty Čas. Žákyně
2. ročníku učebního oboru vykonává praxi ve firmě Moser, pro kterou naše škola připravuje budoucí
pracovníky.
Na soutěži kromě ní soutěžili i další studenti karlovarské průmyslovky. V mladší kategorii s objekty na téma Využití odpadového
materiálu Hana Hlaváčková (objekt Prostor) a David Hanykýř se
svou vázou Vítr.
Mgr. Lenka Herzogová
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ÚČ ETNÍ
KNIHY

postupu prací na projektu „Hornický region Krušnohoří“ je žádoucí zahrnout českou část Krušných hor s tím, že cíleně má být
realizováno přeshraniční světové
kulturní dědictví,“ dodala Valjentová.
Ještě než začne zpracovávání nominační dokumentace, musí
všechny strany projektu deklarovat
spolupráci. „Proto na konci dubna za účasti hejtmanů obou českých krajů i zástupců saské strany
podepíšeme v Královské mincovně
v Jáchymově společné prohlášení,“
upřesnila Valjentová.
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znamnými lokalitami zahrnutými do nominace především oblasti spojené s historií hornictví. Zlatý Kopec na Božím Daru, Vlčí jámy u Horní Blatné, důl Mauricius u Abertam nebo památková zóna v Jáchymově. V Ústeckém kraji se o nominaci budou ucházet obce Krupka a Měděnec, na saském
území půjde asi o 30 oblastí.
V roce 1998 byl na návrh saské strany zařazen Montanregion
Krušnohoří na indikativní seznam
SRN.
„Z výsledků studie proveditelnosti vzešlo poznání, že k dalšímu
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architektonické návrhy. Projektem budou zajištěny podklady
k budoucím žádostem na realizaci projektů obcí v plánovacím období 2014 – 2020.
Na základě zrealizované projektu jsou zajištěny osobní konzultace se všemi starosty obcí,
aby mohla být zpracována vlastní
Strategie rozvoje regionu Krušné
hory – západ, dle které bude možné realizovat další rozvoj regionu
Krušné hory – západ.
Sdružení ve spolupráci s Místní
akční skupinou Krušné hory západ, podpořilo projekty obcí na
rekonstrukce komunikací, dětských hřišť, mobiliářů, výsadbu
alejí, opravy hřbitovů v hodnotě
3,6 mil. Kč, pro 12 obcí. Sdružení
je členem „Národní sítě zdravých
měst“ v kategorii – D.
Sdružení obcí Krušné hory – západ je podporováno, ať již metodicky nebo finančně, Karlovarským krajem. Nelze nezmínit, že
od roku 2008 je Karlovarským
krajem podporována mzda manažerky tohoto svazku, to v průměru 65 procenty. Problémy, které se ve svazku obcí někdy objeví, jsou řešeny na radě, nebo valné
hromadě, případně konzultacemi
s příslušným odborem Karlovarského kraje.

Další úspěch
keramické školy

Hornické Krušnohoří míří na seznam UNESCO
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Archiv měsíčníku Krajské
listy a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) jsou přístupné a ke stažení v internetových Krajských listech www.kr-karlovarsky.cz/kl/.
O zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek mohou zájemci požádat na adrese andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz
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Neutěšenou situaci kolem nedostatku kvalifikovaných keramiků, která ohrožuje tradiční české řemeslo, se teď snaží řešit sektorová dohoda zaměřená na oblast
keramiky. Podepsali ji hejtmani
Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, parafovali ji dále ředitelé odborných škol, zástupci ministerstev školství, průmyslu
a práce, Úřadu práce ČR, Národního ústavu pro vzdělávání, Svazu
průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR.
„Toto tradiční odvětví průmyslu budeme v našem kraji i nadále podporovat. Stát by měl ale vytvořit lepší legislativní podmínky
pro to, aby zaměstnavatelé mohli vstupovat do vzdělávacího procesu a měli možnost definovat své

požadavky, podle nichž by se například změnily osnovy,“ zdůraznil hejtman Karlovarského kraje
Josef Novotný. Jak dodal, zaměstnavatelé musejí mít legislativní
oporu, díky níž by si mohli žáky vytipovat, spolupracovat s nimi i rodiči a připravovat si je podle svých potřeb. „Aby u nich tito
žáci po skončení školy také zůstali,“ řekl.
Nepříznivá situace trvá už několik let. Kvůli ní hrozí zánik keramického oboru technologie silikátů, který se v ČR vyučuje pouze
na jediné škole - Střední průmyslové škole keramické a sklářské
v Karlových Varech. Podle ředitelky školy Markéty Šlechtová vloni absolvovalo tento obor posledních pět žáků. „Naše škola přitom

zajišťovala výuku keramických
oborů nepřetržitě 140 let. Obdobný problém by se mohl brzy týkat
také oboru výtvarné zpracování
keramiky a porcelánu, kde v posledních letech prudce klesá zájem o studium. Podle analýzy trhu práce, kterou jsme v rámci přípravy sektorové dohody provedli, by byla potřeba zaměstnavatelů
pro celou republiku do roku 2015
celkem 112 absolventů,“ vysvětlila
Markéta Šlechtová.
K sektorové dohodě se už přihlásilo dvacet českých firem. Například Lias Vintířov, Sedlecký kaolin, Lasselsberger, LAUFEN CZ, P-D Refractories CZ, LB
Minerals, SEEIF Ceramic, Český porcelán, Ideal Standard či Výzkumný ústav stavebních hmot.

nová generace profilu 88 mm
tři těsnění
trojsklo Ug = až 0.5 W/m2K
vynikající tepelné vlastnosti
vysoká ochrana proti hluku
nízké ceny za kvalitní výrobek
rychlý termín výroby
odborná montáž
potvrzeno tisíci spokojených
zákazníků

až Uw =
Dodavatel:
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www.kalibra.cz, zelená linka: 800 888 789
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12. kveten 2012, 8 - 15 hodin

Každoroční akce nejen pro obyvatele ale i pro návštěvníky
Karlových Varů se opět blíží, a proto jsme se zeptali
Richarda Ullische, ředitele pro obchod a marketing sklárny
Moser, co návštěvníky v tento výjimečný den čeká.

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT 155. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SKLÁRNY MOSER A POBAVIT SE PŘI DOPROVODNÉM PROGRAMU
PROHLÍDKA SKLÁŘSKÉHO MUZEA S VIDEOPROJEKCÍ O HISTORII A VÝROBĚ KŘIŠŤÁLU
PROHLÍDKA SKLÁŘSKÉ HUTĚ S ODBORNÝM VÝKLADEM (POSLEDNÍ PROHLÍDKA VE 14:30)
PREZENTACE MISTRA RYTCE, RUČNÍ ZLACENÍ KŘIŠŤÁLU, BRUSIČSKÁ EXPOZICE
PRODEJ KŘIŠŤÁLOVÉHO SKLA ZA MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÉ CENY
BOHATÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Tradiční den otevřených dveří, letos již 14. ročník, proběhne 12. května
v areálu sklárny Moser v Karlových Varech Dvorech. A jako všechny
akce v roce 2012 bude ve znamení oslav 155. výročí sklárny. Pro
všechny návštěvníky je připraven bohatý program jako např. prohlídky
sklářského muzea a hutě s výkladem průvodce, doprovodný kulturní
program s živou hudbou, soutěže pro děti, tombola, stánky s občerstvením a mnoho dalšího.

Richard Ullisch, ředitel pro
obchod a marketing sklárny Moser

Co všechno z provozu sklárny bude k vidění?
V tento den mají návštěvníci jedinečnou možnost vidět z provozu sklárny nejvíce. Začátek prohlídky je
ve sklářském muzeu, kde se návštěvníci dozvědí něco zajímavého ze 155 leté historie sklárny Moser. Dále
pak navštíví sklářkou huť, kde zažijí pravou atmosféru výroby skla a ucítí vůni vypalovaných dřevěných forem.
V prodejní galerii pak bude k vidění prezentace malířky a leštičky zlata a mistra rytce, který návštěvníkům
představí své rytecké umění na vlastní oči.

Je možné v rámci dne otevřených dveří zakoupit křišťálové sklo?

OBČERSTVENÍ A PARKOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO

Ano, samozřejmě. Nebude chybět bohatá nabídka křišťálových výrobků za zvýhodněné ceny, které nabízíme pouze v rámci Dne otevřených dveří.

HUDEBNÍ SKUPINY, SOUTĚŽE PRO DĚTI, TOMBOLA

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SKLÁRNY MOSER,
KTERÝ PROBĚHNE V SOBOTU 12. KVĚTNA 2012 OD 8:00 DO 15:00 HODIN.
MOSER, A.S.

Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
tel.: +420-800 166 737, +420-353 416 242
e-mail: customerservice@moser-glass.com

www.moser-glass.com

názory / inzerce
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Roaming v Evropě
směřuje ke zrušení
Od července opět klesnou poplatky za využívání mobilních telefonů v zahraničí. Pokud nová
pravidla v květnu schválí Evropský parlament, ti z Čechů, kteří zamíří na dovolenou do členských států EU, si tak domů zavolají opět o něco levněji.
Do několika let nás přitom čeká skutečná mobilní revoluce. Ze
zahraniční bychom mohli volat
za cenu vnitrostátního hovoru.
Usiluje o to alespoň mariánskolázeňský europoslanec Pavel Poc.
A má velkou naději, že uspěje.
„Pokud je v EU stále možnost
legálního okrádání spotřebitelů roamingovými cenami, těžko
můžeme mluvit o jednotném trhu,“ říká Poc, který chce Evropskému parlamentu předložit návrh na úplné zrušení roamingových poplatků. A má naději, že
dřív nebo později uspěje. Tlak
na odbourání této složky cen hovorného totiž rok od roku sílí,
a to jak ze strany spotřebitelů, tak
mezi poslanci Evropského parlamentu.
„Samozřejmě operátoři se tomu
dlouhodobě snaží zabránit. I přesto ale už od letošního července
vstoupí v platnost opatření, které bude firmy nutit dál snižovat cenu hovorného v rámci
Evropské unie,“ vysvětluje
mariánskolázeňský europoslanec.
Do dvou let tak ceny hovorů klesnou až na hra-

nici 5,64 koruny za minutu. Což
bude paradoxně méně, než kolik
stojí vnitrostátní hovorné u některých českých tarifů.
„To by mělo vytvořit i tlak na
snížení cen hovorného u nás.
Dlouhodobě patří totiž mezi nejvyšší v celé Evropě,“ upozorňuje Poc na fakt, že domácí ceny se
u předplacených karet pohybují v rozmezí od 5,50 až do 7,20
koruny za minutu. „Takže pokud
operátoři nebudou chtít, aby lidé z příhraničních regionů raději volali prostřednictvím německých, rakouských, nebo polských operátorů, budou muset jít
ze současných nehorázných cen
podstatně níž.“

více na www.pavelpoc.cz

Jak má vypadat
náš prezident?
Jelikož příští rok budeme volit prezidenta v přímé volbě, myslím si, že je dobré mít
o něm co nejpřesnější představy. O tom,
jak by se měl chovat nebo jaké by měl mít
vlastnosti. Prezidentem nebo prezidentkou nemůže být samozřejmě každý. Člověk, který by o této funkci uvažoval, by
měl mít především určité morální vlastnosti. Podle mého názoru je jedno, jestli se stane hlavou státu žena, nebo muž.
Obě pohlaví mohou ze své přirozenosti této funkci přinést hodnoty a vlastnosti, kterými ji mohou povznést. Člověk, který se
odhodlá postavit do čela našeho státu, by
měl být určitě spolehlivý. Věci, které slíbí,
by měl splnit. Jestliže se jednou rozhodne
vést stát, měl by ho vést dobře a s veškerou
zodpovědností, neboť za svá rozhodnutí se bude zodpovídat nejen sám sobě, ale
především národu. Jako důležité vlastnosti pro hlavu státu se mi jeví dobrá komunikativnost, reprezentativní chování a vystupování na veřejnosti a velmi dobrá znalost cizího jazyka. Vzhledem k tomu, že se
jako dobrý politik musí obklopit odbornými poradci, měl by mít schopnost empatie
a schopnost dobře rozlišovat povahy lidí.
Vzhledem k současné ekonomické a politické krizi v celé Evropě bych předpokládala, že člověk, který se bude ucházet o takto významnou pozici, bude mít všeobecný politicko-ekonomický přehled a přijde s novými možnostmi a názory, jak řešit nejpalčivější problémy státu. Jako velký
nešvar v naší republice vnímám korupci,
úplatkářství, nenávist a neschopnost kolektivního jednání politických představitelů stran a vlády a jako prioritu bych si
představovala, že nový prezident bude cíleně od základu řešit tyto zmíněné problémy. Všechny tyto mnou zmiňované vlastnosti ale musí mít jednoho spojence, a tím
je lidská pokora. Přála bych si, aby dobrý
prezident měl vždy otevřené srdce a svou
funkci vykonával pro blaho lidu a zdar celé země. Tereza Hámková, ISŠTE Sokolov

ROZVOJOVÉ PROJEKTY V NAŠEM KRAJI
Posílení inovací - projekt CluStrat
KARP se v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa stala projektovým partnerem v mezinárodním strategickém
projektu s názvem Podpora inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů na podporu nově
vznikajících odvětví a mezisektorových témat
(zkratka CluStrat). Spolu s Karlovarským krajem
v roli přidruženého partnera se společně s dalšími 17 partnery z 8 středoevropských zemí podílí na mapování klastrového potenciálu a uskutečnění dialogu mezi zástupci veřejné a podnikatelské sféry na regionální, národní a mezinárodní
úrovni. Hlavním partnerem zodpovědným za řízení projektu je německá agentura Steinbeis-Europa-Zentrum der Steinbeis Innovation gGmbH.
Na projekt byl vyčleněn rozpočet ve výši 3,7 mil.
EUR. Předpokládaná doba realizace projektu je říjen 2011 až září 2014.
Mezi hlavní aktivity projektu patří organizace setkání a expertních workshopů na regionální a národní úrovni a doporučení vhodných opat-

ření pro národní koncepce a politiky v rámci každé partnerské země. Projekt byl v Karlovarském
kraji zahájen 1. Regionálním setkáním a expertním workshopem dne 12. března 2012 v Golf Clubu v Sokolově (viz foto). Akce byla všemi účastní-

ky hodnocena velmi pozitivně. Dozvěděli se zde
informace o klastrových iniciativách a způsobu
podpory inovací v různých krajích České republiky. Zazněla tu i potřeba neustálé osvěty a rozšiřování povědomí o přínosech zavádění inovací
a existence klastrů. V současné době se připravuje
1. Národní setkání (červen 2012), na které budou
pozváni klastroví manažeři z partnerských regio-

nů, kde mají klastry dlouhodobou historii a budou tu prezentovány klastrové koncepty na konkrétních, funkčních klastrech. Další důležitou aktivitou projektu je zmapování „nově vznikajících“
odvětví, která zasahují do více tradičních oborů a reagují na současné socio–ekonomické potřeby společnosti, např. aktivní stárnutí, „zelené“
technologie a udržitelná doprava. Jde o ojedinělý
projekt, který může být přínosem nejen pro Karlovarský kraj ale také pro celou klastrovou politiku ČR, neboť v současné době lze v ČR podporovat zatím pouze klastrové iniciativy z oborů zpracovatelského průmyslu a ICT. Například podpora
klastrů zaměřených na služby zcela chybí.
Stěžejním výstupem projektu bude prosazení
společné strategie v oblasti klastrové spolupráce
na území jednotlivých států střední Evropy. Další informace o projektu můžete najít na stránkách projektu www.clustrat.eu. Tento projekt
je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vytváření a posilování partnerství
mezi univerzitami a praxí
projekt UNIPRANET

Lidský kapitál
a inovace
projekt Working4Talent

Rozvoj partnerství v Ústeckém,
Plzeňském a Karlovarské kraji
projekt ROZVOJ West Bohemia

Projektem, který pomáhá rozšiřovat kontakty a podporuje spolupráci mezi univerzitami
a soukromým i veřejným sektorem je projekt
UNIPRANET.
Západočeská univerzita v Plzni spolu s dalšími
8 partnery zajišťuje pro své studenty (především z fakulty ekonomické) odborné praxe ve
firmách a zahraniční stáže akademických pracovníků v zahraničí. Dalšími aktivitami budou
semináře, odborné konference a další akce zaměřené na posílení kontaktů mezi pracovníky
v akademické a podnikové sféře, na kterých se
bude podílet i KARP.
Přínosem projektu je nejen zprostředkování
praxí pro studenty, ale i navázání spolupráce se zúčastněnými partnery a lepší poznání
potřeb zaměstnavatelů v Karlovarském kraji.
Projekt běží od června minulého roku a bude
ukončen v květnu 2014. Veškeré informace o projektu získáte na stránkách projektu
www.unipranet.zcu.cz.
Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Mezinárodní projekt, kter ý se zabý vá problematikou vysoce kvalifikovaných pracovníků, kterých
se v našem kraji nedostává. Vedoucím partnerem
projektu je rozvojová agentura ze španělského
San Sebastianu a dalšími partnery jsou agentury, veřejná správa nebo inovační a vědecká centra
z dalších 8 evropských zemí. Celkový rozpočet projektu Working4Talent činí cca 1,7 mil. EUR. Projekt
byl spuštěn v lednu 2012 a skončí v prosinci 2014.
Hlavním cílem projektu je sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti práce s „talenty“ – vysokoškolskými studenty, výzkumníky a mladými profesionály. Jedná se především o identifikaci jejich zdrojů a způsobů získávání, možné spolupráce v regionu v rámci inovačních sítí, jejich
rozvoj a mobilitu, sledování poptávky vs. nabídky za účelem vytvoření regionální strategie pro
práci s těmito lidmi. Získávání a udržení těchto
osob bude klíčovou aktivitou pro kvalitní fungování připravovaného Vědeckotechnického parku
Karlovarského kraje, který pro Karlovarský kraj zajišťuje také KARP.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IVC.

Iniciátorem projektu je Vysoká škola finanční a správní a partnery je kromě Karlovarské
agentury rozvoje podnikání ještě dalších 5
subjektů.
Cílem projektu je vytvoření sítě spolupracujících institucí v Ústeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji, která by měla vést k propojení podnikatelů jako zástupců zaměstnavatelů se vzdělávacími, výzkumnými a vývojovými organizacemi schopnými vytvářet a do praxe zavádět nástroje a aktivity vedoucí ke zvýšení uplatnitelnosti studentů VŠ a VOŠ na daných regionálních trzích práce, zejména ve
službách a výrobě s vyšší přidanou hodnotou.
V rámci projektu vzniknou analýzy klastrového potenciálu.
Přínosem projektu pro studenty VŠ a VOŠ bude
především možnost získat pracovní praxi již
v průběhu studia, což povede k jejich snadnějšímu zapojení do pracovního procesu. Projekt
byl zahájen v březnu 2012 a potrvá do února
2014. Tento projekt je podpořen z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Bližší informace: Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o., www.karp-kv.cz
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Parkovací dům sokolovské nemocnice
Jaroslav Borka,
náměstek
hejtmana
Karlovarského
kraje

Nemám nic proti stavbě parkovacího domu v sokolovské nemocnici. Pravidelně tam jezdím a vím,
že pacienti mají problém najít místo pro svůj vůz, což jim obzvlášť
při závažných zdravotních obtížích
může značně komplikovat už tak
vážnou situaci.
Pokud jsem se pro MF Dnes vyjádřil v tom smyslu, že výstavba plánovaného parkovacího domu pro
nemocnici v Sokolově není životně důležitá, myslel jsem tím jen to,
že ve srovnání například se zajištěním podmínek pro záchranu živo-

tů v nemocnici jde opravdu o záležitost, která zdánlivě nemá tak klíčový význam.
Má slova byla především odezvou
na to, že se Karlovarskému kraji konečně podařilo připravit komplexní řešení smluvních záležitostí s NEMOS Sokolov, tedy pronajímatelem nemocnice.
Společnost Sokolovská uhelná totiž vkládala a vkládá do nemocnice,
jejímž vlastníkem je kraj, ve spolupráci s NEMOSEM Sokolov vysoké investice. Nechceme a nebudeme žádným způsobem poškozovat
Sokolovskou uhelnou a v investicích jí překážet.
Kdyby ale náhle došlo k ukončení
smluvních vztahů NEMOSU s krajem, investice jsou podle dosavadních nepřesných smluvních ujednání neošetřeny a kraj by je musel
zpětně uhradit.
Nabídli jsme NEMOSU Sokolov

takové řešení, které zaručuje, že se
kraj se ctí vypořádá se všemi akcemi, které byly zainvestovány. Tato
povinnost pro nás vyplývá ze zákona o krajích, podle něhož musíme postupovat s péčí řádného hospodáře.
Odmítám proto polopravdy a nepřesnosti, které v MF Dnes uvedl jednatel NEMOS Sokolov, tedy
že Karlovarský kraj neplní závazky vyplývající ze smluvních vztahů
s touto společností. Je to právě NEMOS, který dosud nereagoval a nevybral žádnou z krajem předložených variant. Kdyby tak učinil, už
se mohlo začít s přípravou stavby
parkovacího domu a její realizací.
Takové zpochybňování legitimity postupu Karlovarského kraje považuji za snahu narušit poměrně
úspěšnou spolupráci koalice ČSSD
a KSČM ve vedení a Zastupitelstvu
Karlovarského kraje.

Nová krajská koalice. Kdo ji tvoří?
Jan Bureš,
krajský zastupitel

Stalo se tak nějak poslední dobou
folklórem, že neúspěch ve stranických primárkách vede ty neúspěšné k tomu, že ze strany odcházejí. A buď si zakládají strany vlastní nebo vstupují do stran, kde jim
kyne větší naděje na znovuzvolení.
Nevyhnulo se to ani ODS, ale
v poslední době snad není den,
abychom si nepřečetli, že ten či
onen člen krajské koalice vládnoucí našemu kraji převlékl dres a nyní vystupuje za jinou stranu, se kterou šel do voleb, resp. podepsal koaliční smlouvu.
Začalo to u krajských zastupitelů,
pánů Hybnera a Kuliše, kteří spolu s paní Petříkovou založili krajskou organizaci nové Paroubkovy strany LEV 21. Tedy strany, kte-

rá se vymezuje vůči sociální demokracii, jejíž program ještě před nedávnem hájili.
Za připomenutí stojí, že nový krajský předseda LEV 21, pan
Hybner, je uvolněným (rozuměj
placeným) předsedou Výboru pro
regionální rozvoj. O tom, že tato
funkce bude placená, rozhodla koalice ČSSD a KSČM po posledních
komunálních volbách, po kterých
pan Hybner přestal být náměstkem
primátora Karlových Varů.
Také bych rád připomněl, že paní Petříková je předsedkyní Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
a pan Kuliš předsedou Komise pro
kulturu, lázeňství a cestovní ruch.
Všechny tyto honorované funkce
mají jako nominanti ČSSD.
Dalším, kdo opustil řady
„socdem“, neboť mu 23. místo na
kandidátce připadalo neadekvátní, je těžší váha. Radní pro životní
prostředí a zemědělství, pan Bradáč, který přechází na čelní místo
kandidátky Zemanovců. I jeho na
místo placeného radního nominovala ČSSD.

Očekával bych, že tak jako ČSSD
vyzvala odpadlíky Jiřího Paroubka
a Jiřího Šlégra z odchodu ze sněmovny, tak stejná sociální demokracie vyzve pány Hybnera, Bradáče, Kuliše a paní Petříkovou k odchodu z krajského zastupitelstva,
když převlékli kabáty a reprezentují nyní v zastupitelstvu strany, které
důvěru voličů nedostaly.
Proč nevystoupí krajský předseda ČSSD a krajský zastupitel Jakub Pánik a neřekne jasně: „Složte
mandát, který jste získali díky sociální demokracii!“? Pokud tak nehodlá ČSSD učinit, tak bych očekával jednání a podpis nové koaliční smlouvy, aby jasně občané našeho kraje věděli, kdo koalici tvoří
a které strany za ní ponesou i ten
další půlrok do voleb odpovědnost.
Čeho se zúčastněné strany bojí? Říci voličům jasně, že z původní koalice ČSSD, KSČM a Doktoři vládne nyní kraji koalice ČSSD,
KSČM, LEV 21 a Strana práv občanů Zemanovci? Pokud chtějí hrát
fér hru, tak by to bylo k normálním lidem více než poctivé.

Nová koaliční smlouva podepsána
nické příslušnosti některých krajských zastupitelů zvolených za
Českou stranu sociálně demokratickou očekávali podpis nové koaliční smlouvy ČSSD a KSČM.
Všichni krajští zastupitelé zvolení za ČSSD a KSČM - tedy i čtyři
sociálně demokratičtí zastupitelé,
kteří přešli k jiným stranám - poMám dobrou zprávu pro všech- tvrdili v pondělí 16. dubna 2012
ny, kteří v reakci na změnu stra- svým podpisem nové koaliční
Jakub Pánik,
krajský zastupitel

smlouvy podporu současné vládnoucí krajské koalici.
Znamená to, že všichni členové
koalice budou i nadále plnit Programové prohlášení Rady kraje,
které platí do letošních podzimních krajských voleb.
Trvá tak naše loajální spolupráce při řešení úkolů ve všech oblastech života regionu i společná snaha o jeho rozvoj.

NO VINK A V

ČR

PELLEVÉ

od americké společnosti EllmanInternational
Pellevé remodeluje pleť a nově utváří
kolagenní vlákna
• vypnutí povolené kůže obličeje
• vyhlazení obličejových vrásek
• zpevnění obličejových kontur
• odstraňování kožních výrůstků

Viditelné výsledky již po jednom sezení!
• ideální ošetření v rozmezí 3 týdnů
• výsledky jsou zaručeny certiﬁkátem FDA

Pellevé je jako příjemná masáž!

Centrum regenerace
a neinvazivní estetické medicíny
Staré náměstí 2144, 356 01 Sokolov

V západních Čechách jen v CENTRU FORMOSA!
PŘED
PO

MUDr. Alena Tichá & Mgr. Alexandra Tichá
tel.: 352 370 777 , mobil: 723 947 499, e-mail: info@formosacentrum.cz

www.formosacentrum.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Tel. 354 222 300, 353 502 111, 353 502 112 (ústředna), fax 354 222 509, 353 331 509 (podatelna),
elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-17.00, úterý, čtvrtek 8.00-15.00, pátek 8.00-14.00 (po předchozí domluvě)
ředitel krajského úřadu: Ing. Roman Rokůsek, tel. 354 222 120, roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz; zástupce
ředitele KÚ, vedoucí odboru stavební úřad: Mgr. Lubomír Novotný, tel. 354 222 125, lubomir.novotny@krkarlovarsky.cz; odbor kancelář hejtmana: Ing. Lydie Stráská, tel. 354 222 141, lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

sport
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Slavnostní vyhlašování sportovce roku obrazem

Foto Stanislava Petele
Kompletní seznam oceněných sportovců Karlovarského kraje na:
http://www.kr-karlovarsky.cz/hl/Archiv/Rok_2012/brezen_2012/
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Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00
91,0 K. Vary 96,7 Aš 98,2 Sokolov 100,8 Cheb 103,4 Jáchymov

