Školní rok začal i pro
děti v nemocnici

Nebudeme izolovaným
manažerským týmem

Karlovy Vary hostily
úvod ME ve volejbalu

První školní den nevynechali ani
malí pacienti karlovarské nemocnice včetně prvňáčka Viktorky.

O prvních krocích ve funkci a plánech do budoucna hovoří nový
generální ředitel krajské nemocnice Luděk Nečesaný.

KV Arena a celý region se úspěšně zhostily pořadatelství špičkového sportovního podniku.
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SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,
září se chýlí ke konci a musím
říct, že to byl, alespoň z mého pohledu, pro náš region rušný měsíc. Karlovarský kraj navštívil prezident republiky a paní Livie Klausová. Pozval jsem je do našeho regionu ne proto, abychom si postěžovali, co všechno nemáme a potřebujeme. V tom se musíme spolehnout na své vlastní síly a já věřím v lidi, kteří tady žijí a ke svému
kraji se hlásí. Prezident samozřejmě
problémy viděl, přijel po nedostavěné R 6, měl možnost se seznámit
s tím, co kraj tíží. Byli bychom rádi
za jeho pomoc, ale víme, že nemůže jednorázově něco změnit. Může
však k řešení problému přispět. Prezidentský pár se zastavil mimo jiné
v Jáchymově, Abertamech, Ostrově,
Sokolově, Habartově nebo v Chebu.
Někteří z vás určitě byli při tom.
První měsíc školního roku Karlovarský kraj ale také hostil nejlepší evropské volejbalové celky, které
v KV Areně bojovaly o postup do
finále ME ve volejbale mužů. Jako
hráč i trenér jsem si nemohl nechat
ujít příležitost některé zápasy sledovat, skvělým zážitkem byl hned první, infarktový duel Čechů s Portugalskem. Skvěle organizačně zvládnutá akce určitě nadchla spoustu fanoušků, podle řady reakcí se v KV
Areně cítili dobře i hráči samotní. Znovu se potvrdilo, že se Karlovarský kraj dokáže se ctí vypořádat
s náročnou sportovní událostí a vytvořit pro ni potřebné podmínky.
Koncem srpna jsem se společně
s ostatními hejtmany účastnil jednání s ministrem vnitra Janem Kubicem. Podařilo se nám i přes současná úsporná opatření vlády získat
slib ministra, že na provozní výdaje
policie a hasičů bude uvolněno okolo 900 milionů korun. To znamená,
že by měla být zachována všechna
policejní oddělení a hasičské stanice. Tuto dobrou zprávu jsem předal
krajskému policejnímu řediteli Oldřichu Tomáškovi i řediteli Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Václavu Klemákovi,
aby ji mohli tlumočit svým lidem.
Oba mě ujistili, že i když obě složky nesmí v současnosti nabírat nové zaměstnance, nedojde ke snížení standardů, na které jsou obyvatelé z jejich strany zvyklí. Znovu se
společně sejdeme v říjnu, kdy budou jasnější parametry rozpočtu
ministerstva vnitra a navíc by měly
být k dispozici výsledky tzv. prověrek počtu lidí pracujících v bezpečnostních složkách.
Váš hejtman
Josef Novotný
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pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Kraj má moderní Centrum technického vzdělávání
„Centrum by mělo poskytnout žákům ideální podmínky ke studiu a zaměstnavatelům v regionu kvalifikované pracovní síly. Ve spojení s novým
investorem, který má zájem podnikat v průmyslové zóně v Ostrově, je tady vědeckotechnické zázemí pro spolupráci školy a zaměstnavatele,“ uvedl hejtman Josef Novotný během slavnostního otevření centra.
Celkové náklady projektu činí více
než 431 milionů korun, z toho dotace z ROP Severozápad pokryje 92,5 %
celkových výdajů. Zbývajících 7,5 %
výdajů hradí Karlovarský kraj. „Na financování stavby se podílelo také Město Ostrov ze svého rozpočtu částkou 20
milionů korun,“doplnil hejtman.
Stavba byla zahájena 6. září 2009
a ukončena 31. května 2011. Stavebníci provedli přestavbu a přístavbu bývalé IV. základní školy Klínovecká. Zcela
nová přístavba tvoří přibližně dvě třetiny hlavního objektu, uprostřed kterého je rozlehlé atrium zastřešené světlíky, jejichž vrcholy ostře vystupují nad
úroveň střechy objektu a evokují dojem industriální stavby.
„Zahájili jsme padesátý školní rok
Střední průmyslové školy Ostrov, k narozeninám teď škola dostala úžasný

Specializované a moderně vybavené učebny, široké spektrum vzdělávacích oborů
a služby v oblasti celoživotního vzdělávání - to vše od počátku školního roku 2011/2012
nabízí nově zbudované Centrum technického vzdělávání v Ostrově.

Studenti i učitelé SPŠ Ostrov dostali k novému školnímu roku zbrusu novou školu.

Foto KL

dar, novou budovu. Věřím, že se staneme skutečným centrem technického vzdělávání nejen pro náš region, ale
i široké okolí,“ uvedl ředitel školy Pavel Žemlička.
Škola s kapacitou 750 míst nabídne
žákům a zájemcům o celoživotní vzdělávání 35 učeben, kromě toho budou
mít k dispozici pět počítačových učeben a učebnu přírodních věd s 30 počítači. K odborné výuce bude sloužit 14
dílen a dílenských učeben a čtyři elektrolaboratoře. Potřebné studijní materiály, odbornou literaturu i beletrii najdou studující v nově zařízené knihovně. K výuce tělocviku jsou určeny dvě
tělocvičny, posilovna a dvě hřiště na
míčové sporty s umělým povrchem,
včetně atletického areálu. Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně
s kapacitou 125 strávníků. V blízkosti
školy bylo zbudováno také celkem 61
parkovacích stání.
Od 1. září 2011 usedlo do lavic Centra technického vzdělávání Ostrov 660
žáků. O jejich výchovu a vzdělávání se
postará sedmdesátičlenný pedagogický sbor. Škola nabízí celkem šest oborů zakončených maturitní zkouškou
a jeden obor zakončený výučním listem.

Prezidentský pár pobyl v kraji čtyři dny Oprava lázní začala od střechy

Před sídlem kraje prezidentský pár uvítal hejtman Josef Novotný
s manželkou Zdeňkou..
Foto Stanislava Petele

Celé čtyři dny, od 12. do 15. září,
trvala návštěva prezidenta ČR Václava Klause s chotí Livií v Karlovarském kraji. Po většinu nabitého programu na třinácti místech kraje jej doprovázeli hejtman Karlovarského kraje s manželkou Zdeńkou.
Prezidentský pár zavedl nejdříve do
KV Areny na zápas české a ruské reprezentace při ME ve volejbale, druhý den na setkání se zastupiteli v sídle kraje, do Kyselky, Jáchymova, Abertam, Ostrova a na magistrát krajského
města, další dny do Sokolova, Královského Poříčí, Habartova, Kynšperka,
Chebu, Teplé, na Kladskou a konečně
do Mariánských Lázní.
V řadě míst se prezident kromě
představitelů samosprávy setkal s veřejností a podnikateli a besedoval se
studenty několika středních škol.

Jako první přišla při částečné rekonstrukci Císařských lázní na řadu
střecha. Oprava břidlicového pláště i krovů, atik, říms a vikýřů přijde Karlovarský kraj na 2,4 miliony korun. Přes probíhající práce je
památka do konce září přístupná veřejnosti.
Foto KL

Nový dopravní terminál v Sokolově byl uveden do provozu i oficiálně
Dostupné typy veřejné dopravy v jednom místě a plynulý přestup
z autobusu na vlak nebo MHD - to vše
obyvatelům Sokolova i okolí umožňuje nový dopravní terminál, který ve
městě dal zbudovat Karlovarský kraj.
V pátek 9. srpna byl terminál oficiálně uveden do provozu. „Lidé cestující veřejnou dopravou mohou přímo u terminálu zaparkovat a přestoupit na libovolný druh veřejné dopravy.
K dispozici mají navíc přehledný informační systém, aby se bez problémů
orientovali v příjezdech a odjezdech

autobusů či vlaků. Rekonstrukce celé
Nádražní ulice navíc dodala této části města příjemný moderní ráz,“ uvedl hejtman Josef Novotný.
Stavba dopravního terminálu zahrnovala vybudování autobusového nádraží se 13 novými zastávkami vybavenými nejmodernějším informačním systémem, parkoviště pro 96
osobních vozidel a také úpravy komunikací. Zároveň s výstavbou terminálu proběhla kompletní rekonstrukce Nádražní ulice včetně přilehlých
chodníků a tří zastávek MHD, výsad-

ba zeleně a instalace nového veřejného osvětlení.
První práce na realizaci projektu zahájil zhotovitel, kterým je Sdružení
BSS a ISSO zastoupené Báňskou stavební společností, v polovině března 2010. Nejprve došlo k odstranění
stromů a křovin z pozemku a na místě proběhla demolice bývalých skladů ČD. Poté byly provedeny přeložky
plynovodu, vodovodu a sítí a stavbaři
vybudovali novou splaškovou a dešťovou kanalizaci. Následovaly práce na vlastním terminálu, který ve-

de v délce 220 metrů od stávající nádražní budovy až po křižovatku směrem na Citice. Jedna z budov sokolovského nádraží byla upravena tak, aby
mohla poskytovat kompletní zázemí
potřebné pro provoz dopravního terminálu. Pro cestující vznikl informační systém, jehož součástí je 16 oboustranných informačních tabulí umístěných na zastávkových označnících,
dvě velkoplošné informační tabule
v prostoru terminálu a dva LCD monitory v přepravní kanceláři.
„Celkové náklady projektu činí 110

milionů korun, z toho dotace z ROP
Severozápad pokryje 85 procent nákladů, příspěvek ze státního rozpočtu udělený prostřednictvím Regionální rady 7,5 procenta, zbylých 7,5 procenta hradí Karlovarský kraj společně
s městem Sokolov,“ vyčíslil náměstek
hejtmana Petr Navrátil.
Původně byl termín dokončení moderního dopravního uzlu v Sokolově naplánován na konec roku 2010.
Vzhledem k nutným změnám projektu se jeho dokončení posunulo na letošní srpen.

Přestup mezi všemi druhy veřejné dopravy na jednom místě i velké parkoviště využívají cestující v Sokolově naplno od počátku září (snímek vlevo). Oficiálně dopravní terminál uvedli do provozu (na druhém snímku zprava) sokolovský starosta Zdeněk Berka, náměstek hejtmana Petr Navrátil a zástupce stavební firmy Martin Vedral. Foto KL

informace z kraje

Stavbaři dokončili skelet nové budovy ISŠTE
Práce na modernizaci a revitalizaci prostor Integrované střední školy
technické a ekonomické (ISŠTE) Sokolov postoupily v letních měsících
do druhé etapy. Kontrolního dne na
stavbě se zúčastnil také hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.
Výstavbou nové budovy a revitalizací původních objektů ISŠTE vznikne moderní vzdělávací centrum na
evropské úrovni. Na realizaci projektu byla dosud vynaložena více
než polovina vyhrazených prostředků. „Konkrétně se jedná o 192 milionů z celkové sumy více než 380 milionů korun,“ upřesnil hejtman Josef
Novotný.
Přestavba školy byla zahájena
v prosinci 2009. Stavebníci již dokončili sedmipatrový betonový skelet nové školní budovy. Monolit o váze více než 13 tisíc tun stojí na téměř
třech stech šestimetrových pilotech.
Interiér objektu je řešen různotvarými žebírkovými buňkami, z nichž
ani dvě nejsou stejné. „Prosklené fasády budovy jsou dalším architektonicky zajímavým prvkem rozvoje
Sokolova jako moderního průmyslového a technického centra kraje,“
uvedl ředitel školy Pavel Janus.

Hejtman Josef Novotný (vpravo) a ředitel školy Pavel Janus pod jedním z unikátních prvků stavby,
světlíky různých tvarů prosvětlujících prostorné haly uvnitř všech sedmi pater budovy.
Foto KL
Konečnou podobu dostala střecha,
probíhají vyzdívky příček učeben,
kabinetů, společných prostor, bufetu,
knihovny aj. Rozsáhlé stavební práce v původních objektech jsou pro-

váděny ve prospěch statického zajištění. Budovy dostanou nové bílé fasády. Nová střecha vyřeší snad už
definitivně letitý problém se zatékáním. Bourají se staré a stavějí nové

zdi a proměnou v podobě zateplení
a nové fasády prochází i školní sportovní hala.
Kompletní dokončení stavby je
plánováno na konec dubna 2012.

Vedení kraje jednalo s Agenturou pro sociální začleňování
V době eskalace etnického napětí ve
šluknovském výběžku se během září
sešli představitelé Karlovarského kraje
se zástupci vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.
Cílem setkání bylo posoudit možnosti
prevence podobné situace, jaká nastala v severních Čechách, a zintenzivnění vzájemné spolupráce.

„Agentura již delší čas působí u nás
v kraji, v Chebu, Jáchymově, Toužimi
a Teplé, nově pak v Sokolově. Své plány
přišli představit noví lokální konzultanti této instituce,“ upřesnil náměstek hejtmana Miloslav Čermák. Podle
něj nelze situaci vyřešit nesystémovým zásahem - tedy posílením policejních hlídek - ale dlouhodobou preven-

cí a prací v problémových lokalitách.
Společně s agenturou se zvažovaly
možnosti zaměstnávání sociálně vyloučených v podobě sociálního podnikání při štěpkování, úklidu cyklostezek, praní ložního prádla pro lázně,
sběru lesních plodů a bylin, ale hlavně při mýcení invazivních rostlin v regionu. „Cestou ven z takzvané rom-

ské problematiky je totiž právě otázka
romské zaměstnanosti a motivačních
pobídek formou například veřejných
zakázek a veřejně prospěšných prací těchto lidí,“ dodal Čermák. Přítomní se shodli na pokračování schůzek
již s konkrétními materiály a přislíbili si vzájemnou pomoc při řešení těchto složitých a dlouhodobých procesů.
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HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Dobrý den,
dne 13. 5. 2011 jsme spolu jednali o špatném technickém stavu mostu č. 22214-1 v Šemnici U Mostu a domluvili jsme se jasně na některých opatřeních. Do dnešního dne tj. 23. 8. 2011 nebyla na mostě provedena ani základní údržba! Jak si myslíte že máme dlouho čekat!
Pořád slyšíme jen samé sliby, ale nic se neděje! Žádám Vás o jasnou
odpověď a řešení stávající špatné situace!
S pozdravem P. Nývlt, Šemnice, U Mostu 40
Vážený pane Nývlte,
není možné provést okamžitou „základní údržbu mostu“, jak píšete, protože i Karlovarský kraj musí dodržovat zákonem daná pravidla pro výběr dodavatele prací. V současné době tedy probíhá zadávací řízení na výběr dodavatele, předpoklad jejich dokončení je
ještě letos na podzim.
Ani taková opatření však neznamenají zásadní zlepšení stavu
mostu, který je velmi špatný. Koncem srpna byla Krajskou správou
a údržbou silnic v místě provedena mostní prohlídka. Z té vyplynulo, že most je nutné uzavřít pro dopravu. Krajská správa a údržba silnic bude jako majetkový správce mostu povinna v nejbližších dnech podat podnět na příslušný silniční správní úřad, aby
byl mostní objekt pro veřejnou dopravu uzavřen a v případě zájmu obce Šemnice povolen pouze jako lávka pro pěší.
Uvažovalo se i o výstavbě nového mostu, který by byl posunut
zhruba 200-250 metrů níže po proudu řeky Ohře. Krajská správa
a údržba silnic zadala na základě výběrového řízení uskutečněného v červnu letošního roku projektovou dokumentaci pro územní
rozhodnutí a dokumentaci pro posouzení vlivu stavby na životní
prostředí pro realizaci nového mostu. Výstavba by však vzhledem
k současným úsporným opatřením v krajském rozpočtu byla velmi finančně náročná, odhad převyšuje 100 milionů korun.
Vedení Karlovarského kraje proto rozhodlo, že bude pokračovat
projektová příprava rekonstrukce stávajícího mostu. Nejprve ale
pro rekonstrukci bude nutno najít finanční prostředky v odhadované výši kolem 35 až 45 milionů korun.

Lesníci dostanou deset milionů

Karlovarský kraj rozdělí téměř 1,5 žádaly o více než dva miliony korun.
milionů v dalším kole příspěvků na Podle pravidel rozdělování z roku
hospodaření v lesích. Na příspěvky 2009, kdy na kraj dopadla ekonomicmá letos kraj celkem deset milionů ká krize, jim poskytne 70 % požadokorun, kolik se nakonec rozdělí, bu- vaných prostředků. Nejvíce dostanou
de záležet na počtu žadatelů.
v současném kole žádostí Lázeňské lePůvodně kraj nabízel příspěvky na sy Karlovy Vary (273 000 Kč), většiširší paletu dotací pro lesníky, napří- nou na ekologické technologie. Mezi
klad na zpracování lesních hospodář- další velké žadatele patří Lesy města
ských plánů v digitální formě, ale po- Chebu s.r.o., které dostanou 270 000
rářských výrobků a cukrárna, v níž by
Celkové náklady na přestavbu čini- zdroje a zaměstnanost - a státním roz- stupně počet dotací snížil na současné korun. Dotace ale dostane i dalších 17
mohli obsluhovat lidé se zdravotním ly 5,98 milionu korun, přičemž projekt počtem. „Díky úspěšnému individuál- tři. Celkem obce a lesnické firmy po- měst a obcí a jedna firma.
postižením a byli tak v kontaktu s ve- je financován z Evropského sociálního nímu projektu kraje se podařilo dostat
řejností.
fondu - Operačního programu Lidské do regionu zhruba 290 milionů na financování sociálních služeb, z čehož
jde 13,5 milionu na křížové financování, tedy na investiční akce. Konkrétně
Karlovarský kraj vyhlašuje 7. ročník 7. listopadu 2011 na adresu Krajský
se jedná o Individuální projekt Karloankety
Osobnost kraje za rok 2011 úřad Karlovarského kraje, odbor kanvarského kraje pro oblast poskytování
celáře hejtmana, Závodní 353/88, 360
v kategoriích:
služeb sociální prevence v období let
21 Karlovy Vary, nebo prostřednicOsobnost
v
oblasti
kultury
a
služeb
2008- 2012. Projekt se zaměřuje na zatvím elektronického anketního lístveřejnosti
jištění poskytování vybraných sociálku na www.kr-karlovarsky.cz. Fina- Osobnost v oblasti podnikání
ních služeb a jejich dostupnost lidem
- Zvláštní cena za mimořádný přínos listé budou vybráni odbornou komisí
sociálně vyloučeným nebo ohroženým
na základě návrhů veřejnosti. Všem,
kraji.
sociálním vyloučením na celém území
Během finálového večera 1. prosin- kdo se chtějí hlasování zúčastnit, byregionu,“ upřesnil Čermák.
ce 2011 budou vyhlášeny 3 nomina- chom chtěli připomenout, že i handiNejedná se zdaleka o poslední poce v každé kategorii. Své návrhy na capovaní spoluobčané pracují ve prodobnou akci kraje. „V Sokolově bude
vystřiženém anketním lístku z Kraj- spěch našeho kraje, proto neváhejte
v polovině října hotova přestavba soských listů mohou občané zasílat do a nominujte je.
ciálně terapeutických dílen v prostorách Domova mládeže Střední školy živnostenské, podobné dílny vznik1. Návrh v kategorii Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti:
nou také v objektu Hestie v Karlových
Cenu může získat každý občan kraje, který významně napomáhá rozvoji vědy,
Varech a budou určeny pro lidi s dukultury a neziskového sektoru v regionu z jakéhokoliv profesního oboru - léševním onemocněním,“ uzavřel ředikař, zdravotní sestra, pedagog, novinář, hudebník, spisovatel, pracovník v obNáměstek hejtmana Miloslav Čermák při rozhovoru s klientkou tel Agentury projektového a dotačního
lasti sociálních služeb či dobrovolnictví atd.
Farní charity v nových terapeutických dílnách
Foto KL managementu Petr Uhříček.

Bývalé učiliště kraj proměnil v sociálně terapeutické dílny
Dlouhodobě nevyužitá část budovy SOŠ a SOU Nejdek v Karlových
Varech - Staré Roli našla nové uplatnění. Od září slouží klientům Farní
charity Karlovy Vary, kteří zde nalezli práci v sociálně terapeutických dílnách. Prostory dal přestavět Karlovarský kraj.
„Nevyužívané prostory v majetku
kraje byly zrekonstruovány proto, aby
se rozšířila kapacita sociálně terapeutických dílen pro Farní charitu Karlovy Vary. Ta ve stávající budově neměla dostatek místa, ani vyhovující podmínky pro vyšší počet klientů dílen,“
vysvětlil náměstek hejtmana Miloslav
Čermák.
Přestavbou vzniklo osm místností s příslušenstvím, sociálním zázemím a skladem. Dílny bude mít charita v pronájmu. „Do dílen bude moci
docházet denně 15 až 20 lidí, kteří zde
budou pracovat s keramikou, s přírodními materiály, zabývat se dřevovýrobou,“ uvedl ředitel Farní charity Jiří
Novák. Do budoucna počítá s tím, že
by v prostorách vznikla i výrobna cuk-

Osobnost Karlovarského kraje



Ředitel krajského úřadu informuje
Roman Rokůsek
V poslední době řeší Krajský úřad
Karlovarského kraje řadu problémů, které se týkají obecních samospráv. Zejména v menších obcích
mají zastupitelé i úředníci řadu nejasností v zákoně o obcích a nevědí,
jak postupovat v případě, že např.
rezignuje starosta, případně většina
zastupitelů. Zeptali jsme se proto
ředitele Romana Rokůska, v jakých
případech se vyhlašují nové volby.
Nové volby do zastupitelstva obce
vyhlašuje ministerstvo vnitra, jestliže se počet členů zastupitelstva obce sníží o více než polovinu a nejsou-li náhradníci, dále jestliže se počet členů zastupitelstva obce sníží
pod pět a nejsou-li náhradníci, případně dojde-li ke vzniku nové obce, nové městské části nebo nového
městského obvodu. Dalším důvodem
k rozpuštění zastupitelstva a následně
k vyhlášení nových voleb je fakt, že se
zastupitelstvo nesejde více než půl roku. Ministerstvo vnitra může zastupitelstvo rovněž rozpustit, pokud nebude postupovat v souladu s rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit míst-

ní referendum nebo s rozhodnutím
přejatým v místním referendu. Zde
musím poznamenat, že ministerstvo
samozřejmě nejdřív vyzve zastupitelstvo k nápravě, a to musí zjednat nápravu do dvou měsíců.
Jak postupovat v případě, že v obci k některé z těchto situací dojde?
Starosta příslušné obce zašle Ministerstvu vnitra prostřednictvím krajského úřadu návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce,
a to do 30 dnů ode dne, ve kterém
tento důvod vznikl. Nové volby vyhlásí ministr vnitra do 30 dnů po obdržení návrhu.
To znamená, že do dvou měsíců
jsou nové volby?
Nikoli, to jsou pouze lhůty pro vyhlášení voleb. Dále následují zákonné
lhůty pro podání kandidátních listin,
pro jejich případné doplnění a kontrolu. Dále jsou lhůty pro tisk hlasovacích lístků, jejich distribuci, jmenování okrskové volební komise. Takže
obec se může dočkat nového zastupitelstva od vzniku problému i ve lhůtě
vyšší než pět měsíců.
Kdo podává informace o výsledku voleb?
Výsledky voleb se každý občan může dozvědět prakticky okamžitě po
sečtení hlasů a odevzdání zápisu Českému statistickému úřadu. Registrač-

ní úřad totiž okamžitě po odsouhlasení zápisu tento vyvěsí na úřední
desce. Výsledky voleb jsou také on-line zveřejňovány na www.volby.cz.
Souhrnné informace o výsledku voleb v obci pak zašle v písemné formě
zmocněncům volebních stran a nezávislým kandidátům, jejichž kandidátní listina byla pro nové volby do zastupitelstva obce zaregistrována, Český statistický úřad.
Můžeme na závěr zmínit konkrétní případy obcí v našem kraji, kde
se vyskytly problémy v jejich samosprávách?
V minulém volebním období v jedné malé obci na Sokolovsku začal zastupitel pracovat v Německu, domů
dojížděl nepravidelně a činnosti v obci se neúčastnil. V komisi, v níž měl
působit, nepracoval. Tamní zastupitelé se proto usnesli, že mu ruší mandát z důvodu jeho nečinnosti. Jednalo
se o nezávislého kandidáta, za kterého nebyl k dispozici náhradník, proto se zastupitelé informovali o možnosti vyhlášení nových voleb. V tomto případě krajský úřad zasáhl a vysvětlil zastupitelům, že nemohou zrušit mandát členu zastupitelstva i když
tento prakticky svoji činnost v zastupitelstvu a práci pro obec nevykonává. Z tohoto důvodu nové volby vyhlášeny nebyly. S kuriózní situací

jsme se setkali v další obci na Sokolovsku, kde nové volby ministerstvo
vnitra vyhlásilo, protože tam rezignovali na své mandáty někteří zastupitelé, když zjistili, že nedostanou z obecního rozpočtu nenávratné půjčky.
Specifická situace je v současné
době v Hazlově a v Pramenech na
Chebsku…
V Pramenech od roku 2008 jsou
vyhlašovány nové volby, dodatečné volby a volby v řádném termínu.
Do současné doby se nepodařilo zvolit zastupitelstvo obce, proto základní chod obce zajišťuje správce dosazený ministerstvem vnitra a výkon
přenesené působnosti státu za tuto
obec vykonává městský úřad Mariánské Lázně.
Poněkud jiná je situace v Hazlově,
kde sice nedošlo k poklesu počtu zastupitelů pod zákonnou mez, ale došlo zde k neshodám mezi zastupiteli jedné volební strany. Spory chtěla část zastupitelstva s menšinovým
počtem hlasů řešit tak, že se vyhlásí v obci nové volby. K vyhlášení nových voleb ovšem nedošlo, protože k tomuto nebyly zákonné důvody.
Spory zastupitelů jsem se osobně zabýval, řešilo je i Ministerstvo vnitra,
ombudsman a nakonec i soud. Toto
je však již jiná kapitola a případ byl
dostatečně mediálně znám.

Zdůvodnění návrhu

2. Návrh v kategorii Osobnost v oblasti podnikání: Cenu může získat
každý občan, který se významně podílí na rozvoji podnikatelského prostředí
v Karlovarském kraji.

Zdůvodnění návrhu

3. Návrh v kategorii Zvláštní cena za mimořádný přínos kraji: Cenu
může získat každý občan i mimo region, který se mimořádným způsobem
zasloužil o rozvoj kraje, šíří jeho dobré jméno u nás i v zahraničí, pomáhá
svým spoluobčanům, či jiným způsobem pozitivně ovlivňuje dění v kraji.

Zdůvodnění návrhu
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Hejtman podpořil převod památek v Kyselce Školní rok začal i v karlovarské nemocnici

Hejtman Karlovarského kraje Josef
Novotný se v srpnu setkal se zástupci památkové asociace ASORKD Pavlem P. Riesem a Martinem J. Kadrmanem. Detailně jej informovali o záměru převzít památkové objekty včetně pozemků v Kyselce, které jsou ve
vlastnictví Karlovarských minerálních vod a společnosti C. T. S.-DUO.
„Karlovarské minerální vody měly
dvacet let na to, aby zastavily chátrání
památek, které jsou v jejich vlastnictví. Pokud vedení KMV nabídlo bezplatné převedení na ty, kteří by o lázně měli zájem, myslím, že rozhodnutí asociace je logické a já jej plně podporuji,“ řekl hejtman Josef Novotný
a dodává, že KMV by neměly hledat
zástupné důvody, proč objekty asociaci nepředat.
Stejně se hejtman staví ke společnosti C.T.S.-DUO. Ta sice před necelým rokem prodala většinu pozemků
a přístupových cest KMV, ale všechny
vzácné objekty včetně Mattoniho vily
a Ottovy kolonády si ponechala.
Hejtman Josef Novotný ale upozornil, že kraj bude spolupracovat, nicméně v žádném případě se nemůže
podílet na financování záchrany památky, protože krajský rozpočet na to
nemá prostředky a lázně v Kyselce nejsou majetkem kraje. Snahu asociace o záchranu lázní vítá také starost-
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Méně peněz na přírodu
Na ochranu přírody a související oblasti bude mít v roce 2012 ministerstvo
životního prostředí méně peněz než tomu bylo letos. Kvůli krácení financí ze
státního rozpočtu totiž bude moci vyčerpat pouhých 6,8 miliardy z Evropských dotací. Podle poslance Evropského parlamentu a člena parlamentního
výboru pro životní prostředí Pavla Poce jde opět o další ukázku toho, jak stát
šetří na místech kde by neměl. Omezení státní spoluúčasti totiž automaticky
znamená, že do České republiky z Bruselu přijde méně peněz.

Zdevastované lázně viděl v září i prezident republiky. V Kyselce jej
uvítala demonstrace aktivistů požadujících zásah státu - stejně jako petici asociace AKORKD to ale hlava státu odmítla. V pozadí za
starostkou obce hejtman Josef Novotný s manželkou.
Foto KL
ka obce Kyselka Petra Hoffmannová.
„Sice si nedokážu představit, jak se
asociaci podaří získat peníze na velmi
nákladnou opravu lázní v Kyselce, ale
samozřejmě takovou iniciativu podporuji,“ dodala starostka.
Během zářijové návštěvy regionu
zavítal do Kyselky prezident republiky Václav Klaus. Přímo na místě mu

generální ředitel společnosti Karlovarské minerální vody Alessandro
Pasquale představil projekt firmy na
záchranu některých objektů lázní, do
něhož plánují investovat 400 milionů korun. „Znovu zdůrazňuji, že každá aktivita vedoucí k záchraně lázní je
vítána,“ poznamenal k nové informaci hejtman.

Nový školní rok začal 1. září nejen pro asi 35 000 žáků základních
a středních škol v kraji, ale i pro děti, které v současnosti pobývají v karlovarské nemocnici. Základní škola
a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary dnes dokonce přivítala
mezi školáky novopečenou prvňačku Viktorii Budínovou z Nejdku.
„Během prvního školního dne se
děti snaží být ve svých kmenových
školách, aby nepropásly začátek nového školního roku. Mají-li ale složitější zdravotní problém a zůstávají
v nemocnici, společně s našimi učitelkami pro děti zahájení školní docházky připravíme a rozdáme jim
i dárky od sponzorů,“ uvedla ředitelka nemocniční školy Jana Hynková.
U slavnostního zahájení školního
roku nechyběl ani krajský radní Vratislav Emler, který malé Viktorce popřál úspěchy ve škole a předal jí dárek - panenku, která alespoň na chvíli pomohla malé pacientce vynahradit to, že první chvíle ve škole netráví
mezi kamarády a spolužáky. O drobné dárky a úsměvy učitelek nepřišli
ani starší žáci, kteří společně bilancovali prázdninové zážitky.
Základní škola a mateřská škola při
nemocnici Karlovy Vary byla založe-

na v únoru 1955. Každoročně projde
školou zhruba 900 žáků ZŠ a 550 dětí předškolního věku MŠ.
„Pracujeme s dětmi předškolního
věku, žáky základních škol a poskytujeme kvalifikované konzultace studentům středních škol a středních
odborných učilišť. Působíme kromě
dětského oddělení také na JIP, ORL,
oddělení chirurgickém, traumatologickém, ortopedickém, kožním, in-

Některé děti absolvovaly první den nového školního roku v nemocniční základní škole.
Foto KL

„Patříme k vám!“ říkají lidé s duševním onemocněním ISŠ Cheb bude
Od 4. října bude lidem, kteří si nevědí rady se svými psychickými problémy, pomáhat dva týdny anonymní
telefonická poradna. Výstavu obrazů
osob s duševním onemocněním a vystoupení divadelního souboru, jehož
členy jsou psychicky nemocní, budou
v kraji otevřeny také během října.
Obě akce jsou součástí podzimní destigmatizační kampaně s názvem „Patříme k vám!“, která se koná
v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“. Jeho smyslem je napomoci psychicky nemocným při sociálním i pracovním začleňování.
Více než polovina osob v kraji, které
trpí diagnostikovanou depresí a schizofrenií, svou nemoc před ostatními
lidmi tají. Bojí se odsouzení. Téměř
třetina raději dokonce nenavazuje
blízké osobní vztahy a nehledá si ani
zaměstnání. S diskriminací se setkalo přibližně 28 % z těch, kteří se po-

koušeli si práci najít. Právě jim a jejich příbuzným nebo lidem, kteří si
už nevědí rady se svými psychickými problémy, bude od 4. do 17. října,
vždy od 16.00 do 20.00 hodin, k dispozici bezplatná anonymní telefonická linka s číslem 800 225 522.
„Divadelní představení a dvouměsíční putovní výstava obrazů městy
Karlovy Vary, Cheb a Sokolov je další
aktivitou cílenou na odstranění předsudků veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním,“ konstatoval
Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a dodal: „Náš závazek
vybudovat v Karlových Varech první nové sociální služby, které by pomáhaly s opětovným začleněním
osob s těžkým duševním onemocněním do běžného života ve společnosti, jsme splnili už v létě.“
Nové ambulantní a terénní služby sociální rehabilitace a sociálně rehabilitační dílnu můžete najít v prostorech Keramické školy v Karlo-

vých Varech (bližší informace o provozu na telefonním čísle 775 582 276
u Mgr. Šárky Blažkové). Poskytovatelem služeb je občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav, které rozšířilo
svou registraci i na Karlovy Vary.
„Existuje předpoklad, že 17 až 48 %
lidí, kteří pravděpodobně trpí nějakou z duševních poruch, nejsou dosud léčeni. Nejčastějším důvodem je
možná stigmatizace, kterou tito lidé
pociťují,“ tvrdí Mgr. Barbora Wenigová, ředitelka Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, které je hlavním
dodavatelem aktivit projektu „Rozvoj
péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“.
„Prezentace uměleckých vloh - výtvarných či hereckých - může pomoci narovnat často velmi zkreslené
představy lidí o životě osob s duševním onemocněním. A nejen to. Může být i impulsem k tomu, aby ti, kdo
ještě nenašli odvahu své psychické
problémy řešit, zvedli telefon a vytočili číslo poradny, která jim poskytne

první pomoc. Anonymní telefonická poradna je k tomu určitě vhodnou
příležitostí,“ doplnila Barbora Wenigová. Se svými problémy se však lidé
mohou obracet i na stálou poradenskou linku 722 204 776.
Obrazy osob s duševním onemocněním lze zhlédnout v prostorách:
- Krajského úřadu Karlovarského
kraje, vestibul budovy C 5.-10. října
- Galerie Na ochozu, Vřídelní kolonáda 1. patro, Karlovy Vary ve dnech
12. až 17. října
- Městského úřadu Sokolov ve dnech
19.-30. října
- vestibulu radnice měst Chebu, nám.
Krále Jiřího z Poděbrad 1.-14. 11.
Na hru s názvem Kabaret Artaud
vás zveme 10. října od 18. hodin do
kina Drahomíra v Karlových Varech,
ve kterém zároveň oslavíme Světový den duševního zdraví. Vystoupí
soubor profesionálních divadelníků
a psychiatrických pacientů Bohnické
divadelní společnosti.
Vstup na všechny akce je zdarma.

Stop genetice v medu
Evropský soudní dvůr rozhodl, že
včelařské produkty, které byly kontaminovány pylem z geneticky modifikovaných plodin, spadají do kategorie
„produktů pocházejících z geneticky
modifikovaných organismů“ bez ohledu na to, zda GM složka byla přidána
úmyslně nebo jde o náhodnou kontaminaci. Rozhodnutí je dobrou zprávou
pro spotřebitele i včelaře. Med, od věků používaný a známý svými výbornými dietologickými vlastnostmi i léčivými účinky, by měl být chráněn před
biotechnologickou kontaminací.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Realizuje jej Karlovarský kraj a dodavatelem aktivit je Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Více informací najdete na www.rpkk.cz.

inzerce

mít nové dílny

Odborná výuka na jednom místě
a v moderně vybavených prostorách
- to je cíl projektu s názvem Centrum
odborného a praktického vzdělávání Integrované střední školy Cheb, na
který škola hodlá získat finance z evropských fondů. Centrum by mělo sídlit v rekonstruované budově Na
Hrázi 1.
„V současnosti odborná výuka probíhá roztříštěně na několika pracovištích, některá z nich jsou značně technicky zastaralá. Náš projekt by měl
podstatně zkvalitnit odborné vzdělávání a následně také uspořit provozní
prostředky školy,“vysvětlil ředitel ISŠ
Cheb Miroslav Liška.
Náklady by měly dosáhnout několika desítek milionů korun, část výdajů
pravděpodobně pokryje dotace z Regionálního operačního programu Severozápad. Na financování se bude
podílet také Karlovarský kraj. „V současné době se už zpracovává projektová dokumentace a dokumentace pro
stavební povolení, aby bylo možno
podat žádost o dotaci z ROP Severozápad. Připravují se i podklady k provedení stavby,“ uvedl krajský radní
Vratislav Emler.
V budově by po rekonstrukci měly vzniknout prostory pro umístění strojů, především CNC soustruhů a fréz. Počítá se i s autoservisem
či svářecí školou. „Vznik centra významně podpoří rozvoj výuky technických oborů v regionu. Projekt by
měl být ukončen v roce 2013,“ doplnil hejtman Josef Novotný.

Školy mohou
získat odměny

HDP eurozóny vzrostlo
O dvě desetiny procenta se zvýšil
hrubý domácí produkt evropské sedmadvacítky a zemí eurozóny ve druhém
čtvrtletí roku. Vyplývá to z čerstvě zveřejněných údajů Eurostatu. Jak vyplývá ze zveřejněných údajů Eurobarometru, i přes probíhající hospodářskou
krizi tak poslední průzkumy potvrzují,
že Evropa z krize míří ven. Optimisticky vnímá ekonomické vyhlídky již více
než 43 procent obyvatel unie.

Končí i 60W žárovky
Od září postupně zmizí z pultu obchodů 60W žárovky. Nahradit by je
měly, v rámci strategie Evropa 2020,
takzvaná úsporná svítidla. Ty ušetříve srovnání s klasickou žárovkou až 80
procent elektrické energie. Jejich nevýhodou naopak jsou vyšší pořizovací
náklady. Žárovky nezakazuje jen Evropa. O jejich omezení se snaží také USA,
Kanada, Austrálie a další státy.

OD

Soutěž překladatelů
Od 1. září mohou české školy zapisovat studenty do soutěže mladých překladatelů Juvenes Translatores, pořádané Evropskou unií. Její pátý ročník proběhne již 24. listopadu, více informací
na http://ec.europa.eu/translatores/.

Více na www.pavelpoc.cz

fekčním a gynekologickém,“ dodala
ředitelka školy.
O děti se stará šest speciálních pedagogů, z toho dvě učitelky mateřské
školy a čtyři učitelky ZŠ. Od června
letošního roku mají děti k dispozici novou interaktivní tabuli a od počátku září se škola zapojí do projektu
MŠMT ČR „EU peníze školám“, z jehož prostředků chce inovovat výpočetní techniku.

249.900 Kč

SUZUKI SX4 1.6: emise CO2 141 g/km, kombinovaná spotřeba 6,2 l/100 km. Cena není podmíněna žádným typem financování. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

Pema Automotive, s.r.o.

Daimlerova 273/1, 362 11 Jenišov u Karlových Varů (naproti Mercedesu)
tel. 353 997 033, www.pemaauto.cz
Nabídka se vztahuje na omezený počet skladových vozidel do vyprodání a není podmíněna financováním!
110711_SX4_Podzim_DEALERI.indd 1

30.8.11 8:41

Máte na internetových stránkách
školy téma zaměřené na třídění odpadu? Pak se může stát, že právě vaše škola získá odměnu v nultém ročníku hodnocení webových stránek
škol v regionu. Akce bude probíhat
v rámci letošní informační kampaně Karlovarského kraje a společnosti
EKO-KOM.
V hodnocení internetových stránek
škol a školských zařízení půjde především o to, zda a jakým způsobem mají školy zpracovanou tématiku sběru
a třídění odpadu.
„Pracovní výbor projektu bude do
20. listopadu mapovat webové stránky škol a hledat na nich informace o třídění a recyklaci. Vybere nejlépe zpracované a nejvtipnější stránky či příspěvky věnované odpadovému hospodářství a nejlepší školy odmění věcnými cenami,“ vysvětlil krajský radní Jaroslav Bradáč.
Do soutěže není nutné se přihlašovat, jde o nultý ročník akce, který
teprve ukáže, jestli školy s tímto tématem na svých stránkách počítají.
„Zjistíme-li, že školy mají na internetových stránkách v této oblasti co
nabídnout, rádi pro ně na příští rok
připravíme první ročník soutěže s jasně danými pravidly a samozřejmě dalšími odměnami,“ uzavřel Bradáč.
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Rozhodně nebudeme uzavřeným manažerským týmem
Od prvního září má Karlovarská krajská nemocnice, pod níž spadají nemocnice v Karlových Varech a v Chebu, nové vedení. V jeho čele usedl tým pod
vedením nového předsedy představenstva MUDr. Luďka Nečesaného. Pro
čtyřicetiletého lékaře a manažera není vedení nemocnice rozhodně ničím
novým. V minulosti ekonomicky úspěšně vytáhl do kladných čísel krajskou
nemocnici v Liberci a velmi dobře si počínal také v nemocnici v Mladé Boleslavi. Nyní přichází předávat své zkušenosti do Karlovarského kraje.
Do funkce přicházíte v době, kdy
je společnost Karlovarská krajská
nemocnice a.s. v nemalé každoroční ztrátě. Ve stejné situaci jste již ale
nastupoval například do Liberecké
nemocnice, je to pro vás výzva?
Rozhodně nástup do Karlovarské krajské nemocnice pro mě a celý
můj tým výzvou je. Proto jsme nabídku na řízení společnosti přijali. V nemocnicích chceme využít všech našich zkušeností, abychom zde nastavili základní pravidla fungování, jaiško tomu bylo v předchozích působišlatích v nemocnicích v Mladé Boleslavi a v Liberci.
ká
Myslíte si, že Karlovarská krajská
vat
nemocnice může začít produkovat
„černá“ čísla?
ho
Situace s financováním českého
razdravotnictví je obecně známá. Zdranívotním pojišťovnám docházejí peníotze, diskutuje se reforma ve zdravotnictví, bude se zvyšovat DPH. Na to
duvše se musíme připravit. Začít produdukovat „černá čísla“ nebude jednodude
ché, ale určitě to není nemožné. Nejde
totiž jen o hospodářský výsledek. Při
hotom všem musí být minimálně zachonvána úroveň zdravotní péče o pacienvat
ty. Naším cílem je tuto péči zlepšovat
ch
s ohledem na příjmy od zdravotních
pojišťoven.
ení
Jaké jste dostal priority od vedení
Karlovarského kraje a jaké jsou vaříše vlastní? Čemu se začnete nejdříve věnovat?
loKonkrétní zadání jsem od Karlovarského kraje nedostal. Všichni si
ice
přejí, aby se zlepšil obraz nemocnice
dav očích veřejnosti a také aby se podařilo zvládnout tak významný akt, jalokým bude příští rok otevření pavilosunu akutní medicíny. Pavilon posued.
ne nemocnici mílovými kroky vpřed.
ějTeď to ale bude jeden z nejzávažnějmeších problémů. Z prvotního seznámeme
ní našeho týmu s nemocnicí máme
ačnavíc dojem, že celkové organizačho
ní uspořádání není optimální a jeho
roúpravou se nám podaří veškeré procesy zefektivnit. Konečným cílem mé-ho týmu je potom stabilizace celé or--

ganizace a zvyšování bezpečnosti pacientů a kvality poskytované péče.
Stihl jste se již se situací, především finanční, ve společnosti obeznámit?
Se situací se teprve seznamujeme.
Zatím neznáme všechny detailní informace o situaci krajské nemocnice. Potřebujeme se seznámit s čísly
a s tím, jak vznikla, abychom mohli během několika týdnů říct, v jakém
stavu firma je a na co má. V tuto chvíli ale nemocnice nebudí dojem příliš
k l íh zaměstnavatele.
kvalitního
ě
l Na d
druhou stranu musím ujistit, že nehrozí
žádná likvidace, či krach společnosti.

ci. Proto věřím, se s nimi najdeme
společnou řeč a společně půjdeme
jedním směrem a ke stejnému cíli.
V čem vidíte pozitiva a v čem naopak negativa Karlovarské krajské
nemocnice?
I přes řadu problematických věcí - jako je rozestavěný pavilon akutní
medicíny, rekonstrukce pavilonu „B“
nemocnice v Chebu, celková zastaralost budov či personální problémy
- poskytuje KKN velmi kvalitní péči
pro své občany.
Budete prosazovat nadále zachování Karlovarské krajské nemocnice jako celku? Tedy nemocnice Karlovy Vary a Cheb? Vidíte v tomto výhody?
Domnívám se, že tyto nemocnice by
měly i nadále tvořit jeden celek. Existuje ale více modelů jejich užšího či
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V minulosti lékaři a sestry karloo-vvarské nemocnice demonstrova-li hned proti několika ředitelům.
ředitelům
m.
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Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva
Karlovarského kraje blahopřeje svému dlouholetému členu

Bude mít váš nástup do funkce
přímé dopady na zaměstnance či
přímo na pacienty?
Absolvoval jsem již schůzky s některými primáři. Ujistil jsem je, že mým
cílem není nikoho z nich odvolávat.
Všichni mohou dál pokračovat ve své
práci. Společně si řekneme, kam mají
jejich obory směřovat. Jestliže najdeme stejnou řeč a podaří se obory rozvíjet, není důvod k žádným změnám.
Mám představu o rychlých změnách
na nezdravotnických postech. Věřím,
že zaměstnanci určitými plánovanými změnami získají jakousi sounáležitost s nemocnicí. Začnou si vážit
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kat. Minulé snahy KKN o získání
akreditace jsem již zaznamenal. Dokonce je v nemocnici zaměstnána
pracovnice, která se získání akreditace věnuje. Je nyní třeba důkladně prozkoumat, jak je proces daleko, odstranit problémy směrem ke splnění náročných kritérií a posunout jej kupředu.
Jak vidíte dostavbu Pavilonu akutní medicíny s ohledem na další fungování nemocnice? Řada kritiků
tvrdí, že takový pavilon Karlovy Vary nepotřebují a nebudou jej umět
„naplnit“ lékaři ani pacienty.
V současné době už nemá smysl zabývat se otázkou, zda má či nemá být
pavilon akutní medicíny. Naším úkolem je tento pavilon maximálně efektivně využít pro zlepšení péče o pacienty i zlepšení pracovního prostředí
z
zaměstnanců
nemocnice. Já myslím,
ž se to podaří.
že
Bývalému řediteli se nepovedl dokončit hned několik významlo
n
ných
výběrových řízení. Jste se situa obeznámen? Co lze v tomto příací
p
padě
zlepšit a co obecně zlepšit?
V současné době se s danou situací
s
seznamujeme
a je nám známo, že jsou
v různém stadiu tři veřejné obchodn soutěže, které jsou na ÚOHS a není
m
mocnice
je v nich zastupována advok
kátní
kanceláří. Zatím jsme se s adv
vokátní
kanceláří z časového důvod neměli možnost setkat. K dispodu
z máme dílčí písemné dokumenty.
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p
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platných legislativních podm
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hodnota.
Máte již jasno, jaké budou změny
n vedoucích postech v KKN?
na
Jasné jsou už dvě změny, a to na
p
postu
generálního ředitele (z nemocn zcela odešel JUDr. Horák) a pronice
v
vozně-technického
ředitele (z funkc odchází ing. Hruška s platností od
ce
1. září). Případné další změny budou
j
jasné
až v průběhu dalších týdnů, kdy

se chceme všichni velmi detailně seznámit se svými úseky, za které jsme
zodpovědní.
Řada lidí se asi neubrání přirovnání vás a vašeho týmu s manažerským týmem České zdravotní, která v minulosti hospodaření KKN
velmi negativně ovlivnila. Neobáváte se toho, že by takové přirovnání
mohlo nyní ztížit vaší pozici?
Já doufám, že dokážeme všem velmi rychle ukázat, že rozhodně nejsme žádná Česká zdravotní, že jsme
nepřišli nemocnici škodit, ale naopak
jí pomoci ze současných problémů. Já
jsem si s Českou zdravotní také užil
své, a to v době, kdy jsme od této společnosti naštěstí uchránili nemocnici
v Liberci. Naopak je pro mě určitým
zadostiučiněním, že mohu pomoci
napravovat škody, které tato společnost způsobila.
Se zaměstnanci chceme především
komunikovat a rozhodně nebudeme
uzavřeným manažerským týmem. Již
před svým oficiálním nástupem jsem
například nabídl Lékařskému odborovému klubu aktivní účast na všech
výběrových řízeních nemocnice. Věřím, že se se zaměstnanci rychle dostaneme na společnou vlnu. Vždyť by
mělo být především jejich zájmem,
aby nemocnice dobře a bezproblémově fungovaly a předešlo se tak všemožným spekulacím o pronájmech,
či prodejích. Jednoduše k tomu pak
nebude důvod.
Vaši misi jste již před svým nástupem označil za časově omezenou.
Jak dlouho chcete Karlovarskou
krajskou nemocnici a. s. řídit?
To ukáže teprve vývoj situace.
Umím si velmi dobře představit, že já
a můj tým opouštíme Karlovarskou
krajskou nemocnici a.s. jako ziskovou a stabilní společnost za tři, čtyři, pět let. Na druhou stranu pokud
nám zaměstnanci nemocnic nepomohou a my uvidíme, že zde nemůžeme vykonat natolik pozitivní práci, abychom společnost posouvali kupředu, nemá cenu se vzájemně trápit
a odejdeme.

Luděk Nečesaný
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA se narodil 14. 11. 1970 v podkrkonošských Hořicích. Je ženatý, s manželkou Šárkou
vychovávají dva syny Lukáše (19 let) a Adama (11 let). Celý jeho profesní život provází lékařství. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Jako specializaci si posléze vybral ortopedii, kterou praktikoval v nemocnici v Jablonci nad Nisou. V roce 2003 se stal generálním ředitelem Sdružení zdravotnických zařízení
v Mladé Boleslavi. V roce 2007 pak se svým manažerským týmem převzal, jako předseda představenstva a generální ředitel, společnost Krajská nemocnice v Liberci a.s., se kterou získal své největší manažerské úspěchy. Nemocnici
totiž dokázal z hluboké ztráty zefektivnit a posunout do kladných hospodářských výsledků.

inzerce

Janu Siváňovi
k jeho 60. narozeninám, které slaví 1. října 2011.
Jan Siváň působil jako mistr odborného výcviku na ISŠTE Sokolov, kde vedl svářecí
školu. Členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost je od roku 2004.

Do dalších let přejeme
všechno nejlepší, hodně sil a energie.

důkladně prodiskutovat se všemi zainteresovanými stranami. Změna tohoto modelu není otázkou několika
příštích týdnů.

•
•
•
•

Elektrárna Tisová 3, 35601 Březová, w w w.esta- eti.cz
hledá a přijme do hlavního pracovního poměru tyto profese:
• Technolog svařování EWT, EWE
• 8 zámečníků (do výroby ocelových svařovaných konstrukcí)
• 4 svářeče (metoda 135, do výroby ocelových svařovaných konstrukcí)
K dohodnutým platovým podmínkám dále nabízíme:
• Dodatkovou dovolenou • Příspěvek na stravování
Možnost dalšího zvyšování kvalifikace
Nástup možný ihned, nebo dle dohody.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 773 675 002,
nebo písemně esta@esta-eti.cz.

•
•
•

Výkup
starého papíru

479-048-11 LEGIOS - PI Kaufland bĜezen_80×60.indd 2

za 9 ct./1 kg (cca 2,20 Kč/kg)

Příjem inzerce
22.3.2011
do Krajských listů:

Fa Schrottmobil, Talsperrstr. 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134.
Otevřeno po-pá 9-18, so 9-13 hod.

tel. 354 597 403
mobil 739 544 445
e-mail:
info@zurnalmedia.cz

w w w.schrottmobil.com

www.zurnalmedia.cz
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Unikátní objevy
na hradě Bečov
V souvislosti s úspěšným obhájením
projektu obnovy hradu Bečov a přidělením dotace ministerstva kultury
ve výši 94 467 000 korun byla po obnově střechy hradu a vedle pokračující konzervace vnějšího pláště zahájena záchrana ohrožených středověkých parkánových zdí.
Při souvisejícím archeologickém výzkumu, který provádí pracoviště národního památkového ústavu v Lokti ve spolupráci se Západočeským institutem pro ochranu a dokumentaci památek, došlo i k neočekávaným
objevům - souboru stříbrných mincí z konce 16. století a tří neporušených lahví archivního vína z 19. století. Lahve mají přímou vazbu na příběh relikviáře sv. Maura. Jsou identické s lahvemi vína a koňaku, které
Beaufort-Spontinové ukryli na konci II. světové války spolu s relikviářem
pod podlahu hradní kaple. Hodnota
obdobných archivních vín se v aukčním prostředí pohybuje řádech desítek tisíc korun a má nedocenitelný
sběratelský význam.
V posledních letech ale nejsou tyto
nálezy v Bečově ojedinělé. V letech
2006-2007 byla při archeologickém
výzkumu ÚOP Plzeň nalezena téměř kompletní lidská kostra asi dvacetiletého muže datovaná do let 1454
až 1642 či poutnický odznak z Cách
z období 1350-1400. V roce 2008 byly
v skryté schránce dřevěné truhly nalezeny osobní korespondence, fotografie a další drobné předměty z majetku
vévody Heinricha Beaufort-Spontina.
Výběr z nálezů bude v roce 2015, po
zpřístupnění hradu veřejnosti, součástí expozice a edukativních programů „Bečov cesta do středověku“ či
„Dobrodružství stavební historie“.

Třetí ročník Dne národnostních menšin byl pestrý stejně jako kraj

Výbor pro národnostní menšiny zastupitelstva Karlovarského kraje uspořádal již III. ročník Dne národnostních menšin, tentokrát v nedávno obnoveném karlovarském letním kině.
Program byl pestrý jako obyvatelstvo kraje. Na pódiu se tak střídala kromě jiného vystoupení skupiny Heimatchor z Kraslic včetně dua hráče na citeru a zpěváka v egerlandském
nářečí, ukrajinský zpěvák Michal, romská taneční skupina Khamoro či sokolovská zpěvačka Líza Denisjuková s pestrou směsící ruské lidové písně, francouzských a českých šansonů... Z pestré kulinářské nabídky děti kupodivu nejvíce lákalo pečené sele. K vidění byly i exotické kroje a výstava fotografií z Muzea romské kultury v Brně.
Foto KL

Dny evropského dědictví v kraji odstartoval program na hradě Lokti
Letošní Dny evropského dědictví,
během nichž se po celé zemi otevírají
veřejnosti brány památek, muzeí nebo knihoven, v regionu zahájil pestrý
program na hradě Loket.
„Jednu z nejznámějších dominant
regionu jsme vybrali proto, že letošní národní téma Dnů evropského dědictví zní „Památky - tvůrci panoramatu našich měst a městeček,“ vysvětlila krajská radní Eva Valjentová.
Na nádvoří vystoupily karlovarská
skupina Gipsy Hery Band a orchestr ZUŠ Horní Slavkov/Loket, na děti
čekala divadelní představení, všichni
návštěvníci mohli ochutnat opečené
sele, opéct si vuřt nebo nakoupit ve
stáncích s výrobky lidových řemesel.
Vstupné bylo dobrovolné. „Výtěžek
bude věnován na obnovu historických náhrobků na městském hřbitově v Lokti,“ dodala Valjentová.

Zahajovací program přilákal na hrad mnoho návštěvníků...

UL M A NN,
K A US A L ITA
W O TJE , YR,
W L F , IE S ,
EOC ÉN

Místo archeologických nálezů
Foto Hrad a zámek Bečov

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém čísle zněla „Car Petr Veliký“. Gratulujeme výhercům, kterými jsou Ladislav Filip ze Sokolova, F. Nejedlá
a Eliška Klučková z Karlových Varů.
Všem zasíláme publikace o Karlovarském kraji.
V našich křížovkářských putováních Karlovarským krajem se letos
zaměřujeme na pobyty významných osobností v regionu.
Málo se ví, že jedna z nejvýznamnějších historických osobností spjatých s naším krajem,
.... (tajenka) zde pobýval nejen
v souvislosti s válečnými taženími
třicetileté války.
Proslulý vojevůdce přijel na třítýdenní léčení do Karlových Varů
v květnu roku 1630. Pro ubytování
suity, která přijela v padesáti
kočárech se šestispřežím, byly
pronajaty všechny domy na
Tržišti a ve Vřídelní ulici. Personál,
zejména kuchyňský, potřeboval
dalších 50 povozů, 40 čtyřspřeží
a 10 šestispřeží. Dochovaly se
podrobné záznamy o spotřebě
potravin početnou výpravou, ale
žádné o léčbě vzácného hosta,
který podle dobových pramenů
trpěl dnou a pokročilou syfilidou.

Č AJ OVÁ
RŮŽE

ROSTLINA
S D UŽ.
LISTY

C ÍP K AB ÁTU P Ř E D LO ŽK A

ANGLIC KY
POHLTIT

KABELA

D O VĚTŠÍ
HLOUBKY

PSÍ
PLEMENO

MRAVY

MEZINÁR.
KÓD
LIBANONU

S E TINA
HEKTARU

KRUTOVLÁD A

Na nádvoří je čekal pestrý program i občerstvení. Snímek je z vystoupení orchestru ZUŠ H. Slavkov/Loket.
Foto KL
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Archiv měsíčníku
Krajské listy a jeho datová podoba ve formátu PDF
(do velikosti 3 MB)
jsou
přístupné
a ke stažení na internetových Krajských listech na stránkách 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.
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Kraj a EKO-KOM zvou školy do centra v Černošíně
Karlovarský kraj a společnost
EKO-KOM pořádají exkurze pro žáky do Centra environmentální výchovy odpadového hospodářství v Černošíně (CEVOH). Akce probíhá jako jedna z aktivit společného projektu podpory třídění odpadu v regionu.
V rámci jednodenní exkurze si žáci
prohlédnou zařízení třídicí linky odpadů, kompostárnu a skládku odpadů s využitím skládkových plynů na
kogenerační jednotce k výrobě elektřiny s odborným výkladem.
Akce včetně prohlídky vzorových
využití a audioprojekce ukazují cestu odpadu od jeho sběru přes vytřídění a úpravu až po využití nebo konečné odstranění. „Exkurze jsou vhodné pro žáky mateřských, základních
i středních škol, program a způsob Exkurze doprovázel i krajský radní Jaroslav Bradáč (vlevo).
výkladu je vždy uzpůsoben věku návštěvníků,“ upřesnil krajský radní Ja- a zaplatí Karlovarský kraj. „FinančStačí si zarezervovat datum a čas
roslav Bradáč.
ní prostředky na dopravu stále ješ- exkurze na stránkách CEVOH ČerDoprava i samotná exkurze jsou tě jsou, exkurze lze realizovat až do nošín, případně u vedoucího provozdarma. Dopravu zajistí, objedná konce listopadu 2011,“ dodal Bradáč. zu, tel. 602 663 608 a vyplnit přihláš-

Cheb hostí bienále Divadlo jednoho herce
ČTVRTEK 29. 9.
ZDCH 10.00 / Divadlo Letí
PO FREDRIKOVI
Ivan Lupták
ZDCH 19.00 / Tantehorse
MARNÁ LÁSKA
Radim Vizváry
studio d 21.00
ÚSTAV PRO VÝZKUM KŘÍŽENCŮ
- SRSTNATÁ ZVÍŘATA
Corinna Korth (Německé monodrama s titulky)
PÁTEK 30. 9.
kavárna GAVU 15.00
POČÍTÁNÍ OVEČEK ANEB
USPÁVÁNÍ HADŮ
Jan N. Piskač (Translatologický večírek - Kolik řečí umíš aneb sedmkrát
a jednou člověkem. Jazykový tanec
slov, zvuků, pauz a ticha).

ZDCH 15.00
HISTORICKÝ MONOLOG
NÁRODNÍ DIVADLO
Eva Salzmannová a Karel Steigerwald
(zpovědi Emila Háchy naslouchá prezident Masaryk)
Františkánský kostel 21.00 /Spitfire
Company
UNICORN
Petr Vaněk (Divadelní detektivka pro
jednoho herce)
SOBOTA 1. 10.
studio d 15.00 / Teatr ad spectatores
(Polsko)
ŽIVOTY SVATÝCH ZE SÍDLIŠTĚ
Agata Kucińska - polsky s titulky
ZDCH 17.00 hodin / P.A.T.a Štúdio 12
(Slovensko)
M.H.L.
Sláva Daubnerová
studio d 19.00 / ZDCH
DOKONALE KŘEHKÁ CESTA
K RŮŽOVÝM POUTŮM
Petr Konáš (Autorské monodrama

VSROHþQRVW]DEêYDMtFtVHYêURERXRFHORYêFKNRQVWUXNFt
SĜLMPH]NXãHQpKR]DPČVWQDQFH
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HORIZONTKÁŘ (WD160)
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Foto KL
ku na internetových stránkách Karlovarského kraje. Vyplněnou přihlášku
zájemci mohou zasílat na adresu lucie.tousecka@kr-karlovarsky.cz.

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

FELICIA
FABIA
OCTAVIA

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME

o herci, jehož osud navždy změní angažmá v nekonečném seriálu).
Jazzrock café 21.00
NA LEŽÁKA
Večer stand-up komedií
NEDĚLE 2. 10.
studio d 13.00
NANOHÁCH V SÓLECH
tančí Jan Malík, Lea Švejdová, Dora
Hošková
ZDCH 16.00
ŽENA VLČÍ MÁK
Hana Maciuchová

K

QHY\XåLWpSURVWRU\
YHYêUREQtFKVNODGRYêFKDDGPLQLVWUDWLYQtFKREMHNWHFKVH]iNODGQtP
WHFKQRORJLFNêPY\EDYHQtP YRGDWRSHQtPRVWRYpMHĜiE\ RFHONRYp
YêPČĜČFFDPVPRåQRVWtY\XåLWtåHOH]QLþQtYOHþN\
%OLåãtLQIRUPDFHQDWHOþtVOHFK

Octavia combi 1.9 TDi Ambiente, mod. 2002, 1.
majitel- TOP VÝBAVA vč. klima, tažný, ABS+ ASR, vyhřív. sed., 4x airbag, vše v el., rádio CD, počítač, hagusy, centrál DO , construct aj., metalíza, garáž., perfekt.
stav, 129.500 Kč- sleva- i splátky bez akontace
Fabia 1,2 Attractive, mod. 2006, TK 5/2013, NAJETO
34.400 KM! 1. majitel- servisní knížka, airbag, centrál
DO v klíčku, rádio CD, servo aj., + sada zimní, špičkový
stav- vždy garáž.- v zimě nejetá, pravidelný servis Škoda, 139.500 Kč- i na splátky bez akontace
Felicia 1,3 MPi Glxi, r.v. 2000, po TK 9/2013, 1. majitel, airbag, tažný, centrál DO, rádio CD, střecha, mlhovky, metal. aj., nové pneu, perfektní stav- vždy garáž.,
49.500 Kč- sleva- i na splátky bez akontace
Felicia kombi 1,3 Lxi, mod. 1997, po TK 3/2013, tažný, centrál DO, rádio aj., dobrý stav, 19.500 Kč- po slevě
na Ekopoplatek- i na splátky bez akontace
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
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Pekárna v Chebu společnost TTritia
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tiaa ss.. rr.. o.
pro Vás peče jedinečný chléb
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ahujícíí
mouku z opuncie, plnou vlákniny,
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y, vitamínů,
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itam
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ů,
ů,
pektinů a antioxidantů - ochutnejte
utnejte
chléb vysoké kvality.
Tento NOPALOVÝ CHLÉB
zakoupíte v našich
podnikových prodejnách
www.tritia.cz

My vyrábíme, ostatní jen prodávají !

DODÁNÍ DO 10 DNŮ
Jenišov 147, Karlovy Vary
www.ALBIXON.cz

Bazény

Zastřešení

Vířivé vany

Infrasauny

Nové modely
bazénů a vířivých
van pro rok 2012.
Již nyní v prodeji !
T: 777 478 846
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Změna v KKN - nová etapa zvyšování kvality péče

Miloslav Čermák,
náměstek hejtmana pro sociální věci a neziskové organizace a bývalý člen představenstva KKN

Od počátku září vede Karlovarskou
krajskou nemocnici, tedy nemocnice v Karlových Varech a v Chebu,
tým MUDr. Luďka Nečesaného, který původně úspěšně působil v liberecké nemocnici.
Vedení Karlovarského kraje mu
dalo plnou důvěru v tom, aby přede-

vším narovnal dosud ztrátové hospodaření nemocnice a uvedl do provozu nový pavilon akutní medicíny,
který by měl být dokončen v příštím
roce.
Před časem došlo k odchodu politiků z představenstva nemocnice.
Byl to odchod avizovaný už při našem nástupu do funkcí, a tudíž jsme
k tomuto kroku přistoupili hned
v okamžiku, kdy se nám podařilo najít odborný tým do čela obou
nemocnic. Do konce září dojde ke
změně organizační struktury vedení
KKN, nově budou stanoveny pravomoci dozorčí rady.
Během společného jednání jsme se
dohodli také na tom, že vedení nemocnice zmapuje veškeré možnos-

ti čerpání dotací z integrovaných
operačních programů ministerstev
i dalších zdrojů, odkud by bylo možné získat prostředky na vybavení nemocnic, zlepšení stavu budov nebo snížení jejich energetické náročnosti.
Chtěl bych ujistit pacienty karlovarské i chebské nemocnice, že i přes
změnu vedení není třeba chápat
současný stav jako nějaké přechodné období spojené s možným poklesem úrovně zdravotní péče. Naopak, pevně věřím, že jsme odstartovali novou etapu postupného zvyšování kvality nejen péče a prostředí, v němž je pacientům poskytována, ale i vztahu lékařů a sester k lidem a mezi zdravotníky navzájem.

Hornická tradice - šance pro cestovní ruch i vzdělávání

Ing. Eva Valjentová,
krajská radní pro oblast kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu

Už název našeho kraje „Karlovarský“
vyvolává u každého představu lázní
a kolonád. Zkrátka každému se vybaví krásná lázeňská atmosféra našich
tří největších a určitě nejvýznamnějších lázní v naší republice známých jako Západočeský lázeňský trojúhelník.
Ale nesmíme přitom zapomínat, že
tento region je již od středověku až do
současnosti spjat s těžbou nejrůznějších surovin (rudy, stavební i keramické suroviny a v neposlední řadě hnědé
uhlí). Na to navazují různé zpracovatelské provozy.
V celé oblasti Krušných hor a stejně tak i Slavkovského lesa nacházíme
stopy po minulé činnosti našich předchůdců. Není to pouze typická historická architektura a urbanismus horních měst. Na celém území kraje můžeme najít pozůstatky dolování a následného zpracování dobývaných surovin - středověká důlní díla (jámy,
štoly), sejpy, pinky, hamry, dochované portály vstupů do štol, pozůstatky
úpravárenských provozů. Na mnohých
místech nese ráz krajiny stopy důlní
činnosti dodnes.

Naším úkolem je představit tyto pamětihodnosti a důkazy lidského umu dnešním obyvatelům kraje, ale i jeho návštěvníkům a turistům. Tyto stopy minulosti musíme
nejen zdokumentovat, ale také chránit. Zajistit péči a ochranu toho, co se
do dnešních dnů dochovalo.
Jedním z projektů, jak přiblížit život v Krušných horách dnešním i budoucím generacím, je „Montanregion
Krušnohoří“. Tímto projektem jsme se
přidali k aktivitě historiků a báňských
odborníků na saské straně Krušných
hor. Partnerem projektu na české straně Krušných hor je Ústecký kraj. Cílem tohoto projektu je zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO pod názvem „Hornická
a kulturní krajina Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge“. V rámci projektu jsou zpracovávány návrhy na
prohlášení krajinných památkových
zón, dalších kulturních památek a rádi bychom prosadili i prohlášení dalších národních kulturních památek,
např. Královské mincovny v Jáchymově, Dolu Mauritius a Blatenského vodního příkopu.
To jsou další střípky pro zatraktivnění našeho kraje. Zároveň tím bude
nastavena jejich památková ochrana.
Jedná se o první větší zmapování a poznání pozůstatků hornické činnosti
člověka v našem a Ústeckém kraji a toho, jak tato činnost ovlivnila ráz krajiny a styl architektury.
Tím ovšem práce nekončí. Navazu-
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jí další činnosti, další projekty. Jedním
z nich je prezentace „Česko-bavorského geoparku“. Karlovarská část se rozprostírá na 2/3 rozlohy Karlovarského
kraje na území jednoho ze dvou českých národních geoparků „Geoparku Egeria“. V rámci takovýchto projektů je realizováno mnoho vzdělávacích a výukových programů, vytváří
se naučné stezky a oslovují se odborníci, kteří by se stali průvodci po těchto stezkách. Komentované procházky
budou zaměřené buď na floru a faunu nebo na geotopy na celém území
geoparku z hlediska přírodních a báňských věd.
Nyní pracovní skupina složená
z pracovníků odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu KÚ KK, muzeí v Sokolově a Karlových Varech, Národního památkového ústavu a také z externích odborníků v oblasti geologie, historie a báňské
činnosti pracuje na vytipování vhodných objektů k prohlášení za kulturní památky a na návrzích hranic krajinných památkových zón tak, aby tyto
návrhy mohly být podkladem pro prohlášení krajinných památkových zón
Ministerstvem kultury v roce 2012.
Pracovníci muzea v Sokolově připravují podkladové materiály pro vydání
propagačních materiálů Česko-bavorského geoparku v roce 2012. Takže již
nyní se můžete vydat na toulky po našem kraj, za poznáním jeho montánního dědictví a jeho přírodních a geologických krás.

Opět o prevenci
kriminality
Dne 2. 11. 2011 se v Sokolově uskuteční pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného II. krajská konference prevence
kriminality a rizikového chování .
Konference navazuje na loňský první ročník a opět představuje možnost
společného setkání všech, kteří se
prevencí kriminality v Karlovarském
kraji zabývají.
Dopolední blok konference představí nejen úspěšně realizované projekty prevence v kraji, ale i aktuální informace v souvislosti s připravovanou
novou krajskou koncepcí prevence
kriminality. Zvlášť diskutované téma,
o kterém pohovoří významný český
sociolog Ivan Gabal, je problematika
sociálně vyloučených lokalit kraje.
Obsahem odpoledních workshopů bude tvorba minimálních preventivních programů na školách a také
praktické příklady sociální a terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách, společně s realizací prevence kriminality. Diskutujícími v těchto workshopech budou jak pracovníci
Krajského úřadu Karlovarského kraje,
obcí s rozšířenou působností, tak i zástupci Ministerstva vnitra ČR či neziskových organizací.
Cílem letošního ročníku je především předávání poznatků dobré praxe, komunikace a prohloubení již navázané spolupráce mezi zainteresovanými subjekty.

6. 10. 2011
Grandhotel Pupp
Setkání s dobrodruhem a vzduchoplavcem Bertrandem Piccardem

Hotel Thermal
Projekce nejlepších filmů Tour Region Film 2011

7. 10. 2011
Hotel Thermal
Projekce nejlepších filmů Tourfilm 2011
Slavní Češi v Himalájích – pódium kongresová hala:
Rudolf Švaříček, Jitka Čvančarová, Martin Kratochvíl, Josef Rakoncaj,
Ladislav Jirásko, Klára Poláčková, Jana Paulová, Steve Lichtag
Moderuje: Alena Zárybnická

8. 10. 2011
Hotel Thermal
Kinosály: projekce vítězných filmů
Venkovní pódium:
Dětský den s Dádou Patrasovou, dětské atrakce, breakdance crew
Besedy s hosty:
Tomáš Hanák, Toulavá kamera s Ivetou Toušlovou a Josefem Maršálem,
Miloslav Stingl, Dana Smržová a Stanislav Hořínek,
Petr Vondráček a Lokomotiva
Moderuje: Alena Zárybnická

VSTUP ZDARMA
www.karlovarskytyden, www.tourfilm.cz
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KV Arena hostila evropský šampionát ve volejbale mužů
Karlovarská KV Arena hostila ve
dnech 10.-15. září 2011 část evropského šampionátu mužů ve volejbale. Hostitelskou roli při dalším špičkovém sportovním podniku, po loňském mistrovství světa v basketbalu
žen, zvládli se ctí všichni lidé z kraje,
kteří se na organizaci podíleli.
Spokojen byl i hejtman Josef Novotný, sám hráč volejbalu a trenér mládežnické reprezentace, který měl rozhodjící podíl na přidělení šampionátu
vedle Prahy, Innsbrucku a Vídně právě
do Karlových Varů.
Fanoušky nezklamala ani česká reprezentace, která si výhrami s Portugalci a Estonsci vybojovala před karlovarským publikem druhé místo
v základní skupině a tím i postup do
play-off. Prohra 0:3 s favority šampionátu z Ruska, při kterém jim fandili
i prezident Václav Klaus s hejtmanem
Novotným, proto ani moc nebolela.

Použité snímky jsou z utkání základní skupiny Česko - Rusko 12. září.

Foto KL

Doubledecker propagoval OH v Karlových Varech
V pondělí 12. září karlovarskou třídu T. G. Masaryka zaplnily velkoformátové fotografie - součásti komunikačního projektu Českého olympijského výboru Žijeme Londýnem.
V kině Čas se zároveň uskutečnil program pro školy s autogramiádou sportovních osobností.
„Domnívám se, že kampaň Žijeme Londýnem představuje pozitivní příklad propagace sportu v té nej-

vyšší a nejušlechtilejší podobě - prostřednictvím slavné olympijské historie i přítomnosti. Další program se
navíc zaměřuje na žáky základních
škol – představí jim sportovní vzory, přispěje k budování pocitu národní hrdosti a motivuje je i k pravidelnému pohybu. To považuji za velice významný přínos k rozvoji sportu mládeže v našem regionu,“ uvedl krajský
radní Vratislav Emler.

Kampaň zavítala do kraje již podruhé - v červnu navštívil originální anglický doubledecker vybavený multimediální technikou Ostrov nad Ohří,
Sokolov a Mariánské Lázně.
Červený autobus nechyběl ani na
třídě T. G. Masaryka a odpoledne se
přesunul před KV Arenu, do níž přicházeli diváci na utkání ME ve volejbalu. Celkem jím tak během jediného
dne prošlo na tisíc příznivců sportu.

FK Baník Sokolov vás zve na domácí utkání podzimní části sezony 2011-12
2. profesionální fotbalové ligy
1. 10. v 10.15 Graffin Vlašim,
15. 10. v 10.15 Tescoma Zlín

29. 10. v 10.15 Vysočina Jihlava
19. 11. v 10.15 FK Čáslav

Česká liga staršího dorostu (U-19): 9. 10. v 16.00 Sezimovo Ústí, 23. 10. v 15.30 Senco
Doubravka, 6. 11. ve 14.00 Rokycany, 20. 11. ve 13.30 Č. Budějovice

tel. 353 502 804, 736 514 048
sekretariat@knihovnakv.cz
www.knihovna.kvary.cz

Kam za kulturou, sportem a zábavou?
Chodov, stadion ŠAK 10.00 16. 10.
Sokolov, kino Alfa 20.00
29. 9.-2. 10.
Cheb, divadlo 7. 10.
DIVADLO JEDNOHO HERCE
BĚH SMOLNICKÝM KOPCEM
WEST ELEKTRO FEST
Mezinárodní bienále (viz str. 2)
Mistrovství kraje v krosu
Rockový festival
1. 10.
VINOBRANÍ

Loket, hrad 11.-14, 10.
Ostrov, DK 17. 10.-23. 10.
Sokolov, K. Vary
DĚTSKÝ FILMOVÝ A TV FESTIVAL JAZZFEST
(13. a 14. 10. koncerty v sokolovském
5., 19. 10.
K. Vary, muzeum 15.30 od 12. 10
Cheb, GVU divadle 19.00, 22. 10. Big band F. Slováčka, LH Imperial 19.00, 23. 10. KSO +
100 LET ARCHEOLOGIE V KRAJI
OPUS MAGNUM
Komentovaná prohlídka výstavy
Bohumil Kubišta, dvě zátiší
KV Repre Band, Lázně III 19.00)
6. 10.-31. 12. K. Vary, Becherova vila 13.-16. 10.
Cheb, PC Kamenná 29. 10.
Cheb, TJ Loko 13.00
LA STRADA
JAZZ JAM CHEB 2011
GRAND PRIX CHEB
Tvorba deseti autorů
16. mezinárodní jazzový festival
Mezinárodní taneční soutěž
6. 10.-9. 10.
K. Vary, GH Pupp 15-. 10.
Bečov, zámek 17.00
K. Vary, GVU 19.30 29. 10.
TOURFILM
ORLOJ SNIVCŮ
JAROSLAV HUTKA
Mezinárodní soutěž (viz str. 7)
Zvuková instalace Jaroslava Kořána
Folkový koncert
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TÝDEN KNIHOVEN
3.-7. 10.
Sál Dvory
3. 7. Vyhlášení výsledků 5. ročníku Literární soutěže Lesy kolem nás
celý týden - Čtenářská amnestie
celý týden - Registrace zdarma
7. 10. v 17.00 Pokus o rekord, 2. ročník.
Překonáme loňských 47 čtenářů s knihou na hlavě? Doprovodný program
PŘEDNÁŠKY A BESEDY
3. 10.
Sál Dvory 16.00
CESTY DO RÁJE
Spisovatel a cestovatel Miloslav Stingl
4. 10.-6. 12.
Sál Dvory 16.00-18.00
DĚJINY UMĚNÍ
Univerzita volného času, vždy v úterý,
10 lekcí, 400 Kč
5. 10.
Sál Dvory 16.30
ANTISEMITISMUS
lPřednáší Chaim Kočí
20. 10., 24. 11.
Sál Dvory 16.30
ČÍNA A TIBET
Univerzita volného času, 2 lekce, 80 Kč
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26. 10.
Sál Dvory 17.00
S RICHARDEM PACHMANEM
Povídání se skladatelem, zpěvákem,
spisovatelem a malířem
17. 10. Vzděl. stř. Dvory 10.00, 15.00
ORIENTACE NA WEBU KKKV
Bezplatný kurz
7. 10.
Stud. odd. Lidická 17.00
LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Autorské čtení Petra Chalupy z knihy
Kluci z ulice
11., 25. 10. Stud. odd. Lidická 18.18
HLASITÉ ČTENÍ Z KNIH
Klec pro majáky - Mike Perry, čte Hana
Franková. Poezie René Dumala, čte
Marcela Hadravová.
VÝSTAVY
do 29. 10.
A-klub Dvory:
TĚLO TROCHU JINAK
Práce studentů SPŠKS K. Vary
do 28. 10.
Stud. odd. Lidická
KAMÍNKY A VZPOMÍNKY
Fotografie a keramika Jany Haladové

6. 10.-27. 10.
Hala Dvory
LESY KOLEM NÁS
Výstava nejlepších dětských prací z výtvarné soutěže pořádané ve spolupráci
s Lesy ČR, vernisáž 6. 10. v 16.00
DĚTSKÉ ODD. DVORY
5., 12., 19., 26. 10. v 15.00
STŘEDA S POHÁDKOU
Pro děti předškolního věku a 1. tříd
7., 14. 10. v 15.00
PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže pro děti od 7 let
8. 10. v 10.00
PÁR KROKŮ K LESU ŘÁHOLCI
Celodenní program pro děti k výročí
narození Václava Čtvrtka. Četba, soutěže, výtvarné dílničky.
21. 10. v 15.00
EKODÍLNA
Výtvarná práce s recyklovatelnými materiály. Pro děti od 7 let
PRO SENIORY
6., 20. 10.
Stud. odd.Lidická 10.00
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasové aktivita
HERNÍ KLUB
6., 13., 20., 27. 10. A-klub Dvory 15.00
Chytrá zábava pro každého od 15 let

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

