Navrhněte, kdo bude
Osobností roku 2011!

Ochrana přírody je můj
životní styl
Rozhovor s ing. Jaroslavem Bradáčem o životním prostředí, zemědělství a péči o krajinu v regionu.

Anketa Osobnost kraje za rok 2011
má uzávěrku 7. listopadu. Použijte
kupón k zaslání svých návrhů.
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SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Nejvíce se porotě líbil
obrázek z výletu
Tradiční prázdninová soutěž pro
děti o hejtmanský mobil už zná
své vítěze.
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pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Pronájem sokolovské nemocnice byl správný krok
Nemocnice Sokolov se pod novým vedením vydala správnou cestou, a to jak směrem k pacientům a celkovému
vnímání ze strany veřejnosti, tak i vlastním zaměstnancům. Zaznělo to na prezentaci po tři čtvrtě roce trvání
pronájmu zařízení společnosti Nemos Sokolov.

Vážení čtenáři,
do rukou se vám dostává říjnové
vydání Krajských listů, které se vrací k dění v našem kraji během uplynulého měsíce a dává nahlédnout
i do následujícího období.
Našim obcím se blýská na lepší
časy. Ministerstvo financí totiž připravuje novelu zákona, díky které
by hlavně menší města a obce získaly více peněz z výnosu daní. Pozitivní dopad to bude mít hlavně na
města a obce s počtem obyvatel mezi 500 – 20 tisíci, jichž je na území
našeho regionu většina. Obce v kraji by si tak mohly přilepšit celkem
o zhruba 500 milionů ročně. Starostové i sami obyvatelé se proto na mě
obracejí, abych novelu zákona podpořil coby poslanec v parlamentu.
Tento požadavek samozřejmě rád
splním. Upozorňuji ale starosty, že
vláda současně připravuje zrušení
dotačních titulů.
Stále nad námi visí hrozba, že ministerstvo zdravotnictví sníží příspěvek zdravotních pojišťoven na
proplácení lázeňské péče. Hlavně
českým občanům by to zkomplikovalo možnost lázně využít. Osobně jsem přesvědčen, že vzhledem
k vysoké kvalitě českého lázeňství
má tato péče nezanedbatelný vliv
na zlepšení zdravotního stavu pacientů a nejde jen o jakousi doplňkovou wellness aktivitu. Navíc se téměř polovina všech lázeňských lůžek nachází v našem kraji, rozhodnutí ministerstva by tedy zasáhlo
i lidi zaměstnané v lázeňství a návazných službách. Požádal jsem tedy ostatní hejtmany, abychom společně předali ministru své nesouhlasné stanovisko.
Na stránkách našeho měsíčníku
se také dočtete o aktivitách, které
podniká vedení kraje v oblasti problematiky sociálně vyloučených lokalit. V našem kraji zatím není situace výbušná jako například ve
Šluknovském výběžku, ale platí to
jen za předpokladu, že se budeme
maximálně soustředit na prevenci.
Tou může být jak nabídka práce pro
dlouhodobě nezaměstnané obyvatele těchto oblastí, tak podpora obcí, které najímají tyto lidi na veřejně prospěšné práce a další činnosti.
Podle mých informací je na konec
října do Rotavy svolána demonstrace proti sociálně vyloučeným. S akcemi tohoto druhu zásadně nesouhlasím, protože problémy neřeší,
naopak je mohou vyostřit. Věřím,
že se policii podaří zabránit jakýmkoliv střetům a že půjde v našem
kraji o ojedinělou záležitost.
Váš hejtman Josef Novotný

Karlovarský kraj pronajal sokolovskou nemocnici této společnosti od
ledna 2011 na 20 let. Vedly ho k tomu
špatné výsledky v hospodaření krajské
nemocnice celkově a také problémy
s personálním obsazením v Sokolově.
„Nemocnici se pod novým vedením
podařilo po personální stránce stabilizovat, což je mimořádně důležité,“ zhodnotil hejtman Josef Novotný
s tím, že kraj toto zařízení stále vnímá
jako součást krajského zdravotnictví.
„To znamená, že do něj budeme dále investovat. V příštím roce například
do výměny výtahů,“ dodal hejtman.
Jako dobrý krok označil pronájem
sokolovské nemocnice také krajský
radní pro oblast zdravotnictví Václav

Larva. „Viděl jsem, jak jsou zaměstnanci se svou nemocnicí spjatí. Není
už vidět pesimistické tváře a slyšet pesimistické řeči,“ řekl Larva. Podle náměstkyně pro léčebnou a preventivní
péči Zuzany Fialové přijala většina zaměstnanců změny po nástupu nového
vedení nemocnice pozitivně. „Nyní je
naším úkolem celý tým ještě stmelit,“
řekla Fialová.
Za období pronájmu nemocnice bylo
podle Soukupa do jejího rozvoje investováno 115 milionů korun, z toho deset milionů korun na přístroje. Dotace kraje a města Sokolov činily 3,5 milionu korun, Sokolovská uhelná darovala 95 milionů korun a z vlastních
zdrojů nemocnice bylo použito 20 mi-

Sokolovská nemocnice už doznala řadu změn k lepšímu.
lionů korun. Díky zlepšení hospodaření mohly být navýšeny mzdy - měsíčně
o dva miliony korun, Nemos ale investuje i do vzdělávání zaměstnanců.
Vedle vybudování parkovacího domu za 60 milionů korun má kromě ji-

ného v plánu rekonstrukci jednotlivých oddělení. „Rovněž plánujeme nákup nového mamografu, digitalizaci oddělení rentgenu, dovybavení iktového centra (léčba akutních cévních
mozkových příhod), stejně jako zatep-

Foto KL
lení budov, opravy fasády a výměny
oken,“ vyjmenoval Soukup.
Sokolovská nemocnice nyní zaměstnává 75 lékařů a 220 zdravotníků, má
345 lůžek a roční obrat dosahuje 425
milionů korun.

Sociální vyloučení chceme řešit i podporou veřejné služby v obcích
Karlovarský kraj by chtěl v budoucnu finančně podpořit obce v zajištění
veřejné služby. Bude také hledat možnosti, jak pomoci obcím předfinancovat náklady na tuto službu v případě,
že by to příliš zatěžovalo jejich rozpočet. Vyplynulo to z jednání náměstka
hejtmana Miloslava Čermáka se starosty obcí, jichž se nejvíce dotýká problematika sociálního vyloučení.
Veřejnou službu mohou organizovat
obce pro své obyvatele, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi. Pokud takový občan vykoná veřejnou službu, tedy například úklid prostranství, likvidaci drobného odpadu apod. v rozsa-

hu 20 hodin měsíčně, nedojde u něj
k poklesu dávek z částky na živobytí
na existenční minimum. Jestliže odpracuje 30 hodin a více, částka na jeho
živobytí se navýší o polovinu rozdílu
mezi životním a existenčním minimem. Tito lidé pracují bez nároku na
mzdu. Možnost veřejné služby využívají v našem regionu například v Aši,
Chebu, Rotavě, Vřesové a Ostrově.
„Chtěli bychom vyjít vstříc obcím
a připravit dotační titul, z něhož by
mohly čerpat příspěvek na organizaci
veřejné služby. Je to jeden z možných
preventivních způsobů řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit,

protože nechceme čekat, až se problémy v těchto oblastech budou stupňovat,“ uvedl náměstek Čermák.
Kraj také navrhl obcím užší spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která pracuje v regionu v pěti lokalitách (Toužim, Sokolov, Cheb,
Jáchymov a Teplá). „Obce by mohly
ustavit v sociálně vyloučených lokalitách pracovní skupiny, které by byly
v kontaktu nejen s naší agenturou, ale
i s ostatními neziskovými organizacemi zaměřenými například na využití volného času dětí a mládeže nebo
na jiné formy prevence kriminality,“
uvedl na setkání zástupce této agentu-

ry Milan Greineder .
Hovořilo se také o nutnosti nesnižovat počty policejních služeben, zejména v odlehlejších částech kraje.
V této věci jednal hejtman Josef Novotný s ministrem vnitra Janem Kubicem, který přislíbil, že se počty služeben snižovat nebudou.
Zástupci obcí byli upozorněni na
možnost zapojení do projektů úřadu
práce zaměřených na zajišťování veřejně prospěšných prací. „Mohou také žádat o krajský příspěvek na prevenci kriminality nebo se účastnit
Programu prevence kriminality ministerstva vnitra, v rámci kterého jsou

financovány některé projekty obcí,“
uvedla manažerka prevence kriminality krajského úřadu Šárka Benešová.
Ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek vyzval zástupce obcí, aby informovali kraj o konkrétních potřebách
při řešení problematiky sociálního
vyloučení. Kraj tak bude moci operativně reagovat a podpořit obce například tím, že podá podnět ke změně či
úpravě legislativy v této oblasti.
Problémem sociálního vyloučení
a z něj pramenících rizik se již v září
zabývalo vedení Karlovarského kraje
a 18. října o něm jednala také Bezpečnostní rada Karlovarského kraje.

Drmoul získal celostátní Zelenou stuhu Evropské dotace pomohly

Upravená náves s kaplí sv. Josefa

Foto OÚ Drmoul

Obec Drmoul na Chebsku získala
v celostátním kole letošní soutěže Vesnice roku 2011 ocenění za péči o zeleň, veřejná prostranství a krajinu Zelenou stuhu. Spolu s oceněním převzala starostka Vladislava Chalupková
v pražském sídle Senátu od ministra
zemědělství i šek na 700 000 korun.
Drmoul se zhruba 850 obyvateli získal první cenu kromě jiného za úpravu prostranství kolem kaple Svatého
Josefa - regeneraci a výsadbu sídelní
zeleně a úpravu vodní nádrže. Nechal
také vybudovat dřevěný altán, terasy
a lávky. Obci k tomu pomohly dotace
z Programu rozvoje venkova a od EU.
Soutěže Vesnice roku se letos zúčastnilo 305 obcí z třinácti krajů republiky. Hlavní cenu získala obec Komňa
z Uherskohradišťska.

Vojenský prostor Hradiště se má zmenšit
Vojenský újezd Hradiště v Doupovských horách přijde zhruba o pět
z celkových 33 000 hektarů. Vojáci
však prostor neopustí a budou nadále bez omezení pokračovat ve výcviku. Vyplynulo to ze zářijového setkání ministra obrany Alexandra Vondry
s hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Novotným a starosty obcí.
Záměr ministerstva obrany je vyčlenit z jižního okraje vojenského újezdu
15 osídlených míst (Albeřice, Bražec,
Javorná, Korunní), v nichž žije okolo
600 obyvatel, a připojit je k okolním
obcím. Případně by v hustěji obydlených místech mohly vzniknout obce
nové. „Cílem celé této akce jsou dlouhodobé úspory v armádě. Nedojde

však k žádnému rušení pracovních
míst a mohlo by to přinést rozvoj obcí,“ uvedl ministr Vondra.
Na obce by měla armáda převést nepotřebný majetek, kulturní památky
nebo pozemky. „Starostové mají obavy, že to není jen otázka získání majetku, budou se o něj také muset starat, ať už jde o stav silnic nebo kanalizaci. Navíc je třeba hledat možnosti,
jak lidé najdou práci. Když starostové vytvoří skupinu pro jednání o budoucnosti obcí s přičleněnými sídelními útvary, kraj bude rád dělat koordinátora mezi nimi a ministerstvem,“
zdůraznil hejtman Josef Novotný. Ten
také upozornil na nutnost hledat dotační programy a peníze k posílení za-

městnanosti v oblasti.
Podle náčelníka generálního štábu Vlastimila Picka je vojenský újezd
Hradiště jedním z nejlepších v zemi: „Cvičí tady nejen naše armáda,
ale i cizí státy, jejichž vojáci sem jezdí
pravidelně, proto chceme prostor každopádně zachovat,“ doplnil.
Do konce roku by měla o záměru
redukce vojenských újezdů rozhodnout vláda, legislativní proces proběhne v letech 2012-2013. V roce
2015 se počítá s dokončením celé akce, během které by měla armáda zcela opustit vojenský újezd Brdy, ostatní čtyři - Hradiště, Boletice, Libavá
a Březina - zůstanou pravděpodobně
se změnami zachovány.

i při opravě kostela a hřiště

Starostka Tří Seker Dagmar Strnadová a Tomáš Hybner v opraveném kostele Čtrnácti pomocníků v nouzi
Foto KL
Rekonstruovaný kostel, který neslouží jen k bohoslužbám, ale pořádají se v něm výstavy a koncerty pro
obyvatele obce Tři Sekery, sportovní areál FK Viktoria v Mariánských
Lázních se zbrusu novým umělým
povrchem nebo upravená plocha
v místech, kde po kasárnách Hamrníky zbyly chátrající budovy, křoví
a odpad - i tyto projekty za téměř 90
milionů korun vyrostly v kraji díky
podpoře z Regionálního operačního
programu Severozápad.
Ve společnosti představitelů obce Tři Sekery a Mariánských Lázní

představil projekty médiím uvolněný krajský zastupitel a místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Tomáš Hybner.
„Chceme ukázat, kde v regionu
pomohly evropské peníze zpříjemnit obyvatelům život a nabídnout
jim kvalitní zázemí pro sportovní
a kulturní vyžití. V novém plánovacím období bude podpora Evropské
unie směřovat spíše do oblasti vědy,
výzkumu, inovací, malého středního
podnikání nebo do projektů zaměřených na ochranu životního prostředí,“ uvedl Hybner.

informace z kraje

Klienti letiště mají k dispozici nové parkoviště
Cestující přijíždějící na karlovarské letiště nemusejí mít obavy, že by
se jim nepodařilo najít místo k parkování. Ve východní části letiště bylo právě dokončeno nové parkoviště pro klienty a návštěvníky letiště,
které pojme 91 osobních vozů včetně 6 míst vyhrazených pro hendikepované.
Dokončená stavba byla pro karlovarské letiště jednou z nejvýznamnějších investičních akcí letošního
roku a přinese zásadní zlepšení komfortu parkování pro veřejnost. Stavbu realizovala společnost Eurovia CS,
která zvítězila ve výběrovém řízení na
dodavatele stavby. Stavba v hodnotě asi 3,6 milionu korun byla financována pouze z vlastních prostředků
letiště a nevyžádala si tak financování
z veřejných prostředků kraje.
Ilustrační foto LKV
Rozdělení projektu rozšiřování parkovacích míst na karlovarském letiš- že prostředky, které má letiště k disti do jednotlivých etap je úzce spoje- pozici na výstavbu, jsou vynakládáno s nárůstem počtu cestujících, kte- ny v době, kdy je investice zapotřebí
ré letiště odbavuje, a to jak stávajícím, a tím je zajištěno efektivní využívání
tak odhadovaným do budoucna. Ta- těchto finančních prostředků.
kový postup umožňuje plynule reaRozšiřování počtu parkovacích
govat na zvyšování poptávky po tom- míst na letišti pokračuje dále druto druhu služeb a zároveň zajišťuje, hou etapou, v rámci které již byla

Byznysu se daří
v M. Lázních
První místo v letošním ročníku
ankety o město s nejlepším klimatem pro podnikatele a podnikání obsadily v našem regionu Mariánské Lázně. Stalo se tak hlavně
díky nejlepším dílčím výsledkům
v oblasti kvality lokality a podmínek pracovního trhu. V posledně
jmenovaném okruhu se zohledňuje například míra nezaměstnanosti, výše průměrného platu či konkurence na trhu práce.
Mariánské Lázně tak obhájily prvenství z předchozího ročníku ankety týdeníku Ekonom. „V tomto
kraji je spousta krásných míst k životu a týdeník Ekonom je díky své
anketě dokáže vyhledat a identifikovat,“ uvedl náměstek hejtmana
Petr Navrátil během slavnostního
předání cen vítězům ankety v karlovarském Grandhotelu Pupp.

zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a byly zahájeny a již probíhají nezbytné administrativní úkony, jako například geologické průzkumy a posuzování vlivu
stavby na životní prostředí. „Stavět se
bude podle potřeby leteckých společností, pokud například zavedou nové

charterové lety, chceme být připraveni rychle zareagovat na nárůst počtu
cestujících,“ uved náměstek hejtmana Petr Navrátil. V této druhé etapě může být vybudováno parkoviště pro dalších 350 vozidel a celkový
počet parkovacích míst na letišti tak
překročí 500.

Hejtmani jednali o sociálních službách,
dopravě, záchranné službě i lázeňství
Rada Asociace krajů ČR trvá na dodržení memoranda o zajištění peněz
pro regionální železnice podepsaného
kraji a vládou. Hejtmani budou také
požadovat zlepšení financování sociálních služeb ze strany státu. Vyplynulo to z jednání Rady AK ČR v Třeboni.
Hejtmani přijali stanovisko, ve kterém trvají na dodržení Memoranda
o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou, podepsaného kraji a vládou ČR pod vedením premiéra Jana Fischera.
Diskutovalo se také o nedostatečném financování sociálních služeb státem. Pro rok 2012 budou kraje požadovat na zajištění sociálních služeb
minimálně 8,5 miliardy korun. V případě, že stát neposkytne krajům dostatek financí na zajištění sociálních služeb, odmítnou kraje vzít na sebe odpo-

vědnost za přerozdělení peněz poskytovatelům sociálních služeb a nechají
přerozdělování nedostatečných zdrojů Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Podle reprezentantů krajů také není možné, aby i nadále rostlo zatížení krajů zajišťováním zdravotnické záchranné služby. Zákon o záchranných
službách by měl zohlednit prioritu státu, který by se měl podílet na jejich financování nejméně ze dvou třetin.
Kraje dále žádají Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby nedošlo k poklesu
prostředků určených pro lázeňství, neboť by se tak snížila konkurenceschopnost českého lázeňství a znepřístupnila by se obyvatelům potřebná péče.
„Požádal jsem Asociaci krajů, aby zaujala stanovisko k ministerstvem plánované redukci příspěvku zdravotních
pojišťoven na proplácení lázeňské péče, protože zhruba polovina všech lá-

zeňských lůžek se nachází v Karlovarském kraji. Znamenalo by to nejen zásah do ekonomiky lázeňských hotelů
a sanatorií, ale dramaticky by to ovlivnilo zaměstnanost v lázeňství a navazujících službách v našem regionu,“
uvedl hejtman Josef Novotný.
Hejtmani se také zabývali otázkou
čerpání evropských financí po skončení současného rozpočtového období v roce 2013. Shodují se, že i po roce 2013 by měl být zachován systém
zdůrazňující regionální potřeby. Současné regionální operační programy
jsou nejrychleji čerpanými evropskými prostředky. V dnešní době, kdy stát
na kraje přenáší finanční plnění, které
by měl zajišťovat sám, budou evropské
prostředky důležitými pro rozvoj regionů a možná jedinými, ze kterých budou kraje schopny financovat své rozvojové priority.

Začala realizace projektu „ Rozvoj služeb eGovernmentu“
Karlovarský kraj začal úspěšně realizovat projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu“. Projekt získal dotaci z evropských fondů ve výši 135 miliónů korun a je zaměřen na rozvoj informačních technologií v Karlovarském kraji.
Aktuálně probíhají zahajovací práce na vybudování technologického
centra a komunikační infrastruktury. Technologické centrum Karlovarského kraje nabídne obcím a městům
v celém regionu velkokapacitní úložiště, kde budou uchována všechna důležitá data z těchto lokalit. Technologické centrum Karlovarského kraje vzniká ve dvou lokalitách.
„První lokalitou je Krajský úřad Karlovarského kraje a druhým místem je
Karlovarská krajská nemocnice, a. s.
Centra záměrně vznikají ve dvou lokalitách. Pokud by došlo k výpadku jednoho z nich, druhé bude sloužit jako
záložní technologické centrum,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Havel. Komunikační infrastruktura po-

sílí elektronické propojení měst, obcí a ostatních organizací zřizovaných

krajem. V první etapě spojí nová vysokokapacitní síť Karlovy Vary - lokali-

Náměstek hejtmana Martin Havel (vpravo) s pověřeným vedoucím
odboru projektového řízení a informatiky Petrem Kuldou Foto KL

ty Závodní a Bezručova, Městský úřad
Sokolov, Městský úřad Cheb, Městský
úřad Chodov.
„Povedlo se nám připravit robustní páteř vysokorychlostní sítě, která
do budoucna bude sloužit nejen pro
zálohování dat jednotlivých obcí, ale
i pro výměnu dat např. mezi nemocnicemi, složkami záchranného systému
a ostatními organizacemi Karlovarského kraje,“ poznamenal Martin Havel
s tím, že tato „komunikační dálnice“
bude znamenat velký přínos pro rozvoj
celého kraje. „Z tohoto důvodu už nyní začínáme řešit možné varianty jejího rozvoje a rozšíření,“ upřesnil Havel.
Středem pozornosti nesmí být
úřad, ale občané Karlovarského kraje. „V rámci komfortu si proto umím
představit budoucnost, kdy budeme
schopni v rámci elektronické komunikace s občany našeho kraje poskytovat
služby na úrovni možnosti objednání
se na úřad na konkrétní hodinu,“ uzavřel náměstek Havel.

Ředitel krajského úřadu informuje
novou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů v Karlovarském kraji a na akce v oblasti sportu a trávení
volného času dětí a mládeže.

cí a obnovu, zachování a využití kulturních památek a na odbor školství, mládeže a tělovýchovy zájemci o příspěvek na sportovní a volnočasové aktivity. Termíny pro přijímáRoman Rokůsek
ní žádostí jsou do 10. listopadu - na
Karlovarský kraj podporuje ze svéJakou formou je třeba žádosti za- kulturní akce, do 20. listopadu - na
ho rozpočtu každoročně také aktivi- slat a v jakých termínech?
kulturní památky a do 31. října - na
ty svých obyvatel. Během podzimníŽádosti o příspěvek je nutno zaslat sport a volný čas dětí a mládeže. Žáho období přijímá žádosti o finanč- na adresu Krajského úřadu Karlovar- dosti došlé po těchto termínech není příspěvky na vícero aktivit, kte- ského kraje nebo doručit do jeho po- budou do příspěvkového programu
ré uchazeči plánují na příští rok. Na datelny na předepsaných formulá- Karlovarského kraje zařazeny.
podrobnosti jsme se zeptali ředite- řích, které lze získat na internetových
le krajského úřadu Romana Rokůska. stránkách Karlovarského kraje http://
Kde získají uchazeči o příspěvky
www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/Do- potřebné informace?
Jakých oblastí se to týká?
tace_all/dotaceKK/ nebo na příslušVeškeré informace o pravidlech pro
V současné době Karlovarský kraj ných odborech.
poskytování příspěvků mohou zápřijímá žádosti o finanční příspěvky
Na odbor kultury, památkové pé- jemci získat od úředníků zmíněných
na pořádání regionálních a nadregi- če, lázeňství a cestovního ruchu se odborů krajského úřadu. Pravidla
onálních kulturních akcí, na podpo- mohou obrátit uchazeči o finanční jsou rovněž zveřejněna na internetoru úhrady nákladů spojených s ob- podporu na pořádání kulturních ak- vých stránkách Karlovarského kraje.

Jaký byl o příspěvky z krajského
rozpočtu ve výše uvedených oblastech zájem vloni?
Co se týče příspěvků na pořádání
kulturních akcí, bylo v loňském roce
podáno 135 žádostí a vyplaceny příspěvky ve výši 1,3 milionu korun.
Zájemci o aktivity spojené s kulturními památkami v roce 2011 podali 111 žádostí, ve kterých se ucházeli o zhruba 23 milionů korun, v rozpočtu Karlovarského kraje ale bylo
na tento dotační titul vyčleněno 5,5
milionu korun, které si rozdělilo celkem 62 žadatelů.
Uchazeči o příspěvek na sportovní
a volnočasové aktivity doručili krajskému úřadu 300 žádostí, přičemž
vyhověno bylo 154 z nich a příspěvky Karlovarského kraje dosáhly výše
10,5 milionu korun.

strana 2

HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Vážený pane hejtmane,
usnesení č. RK 840/08/11 schvaluje Stanovení úhrad a pravidel pro vrácení přeplatků z úhrad za poskytované služby v zařízeních sociálních služeb
zřizovaných Karlovarským krajem. V pravidlech je pouze věta - příspěvek
na péči se nevrací. Ráda bych věděla, jak je možné ponechat si peníze za
služby, které nejsou poskytovány v případě nepřítomnosti klienta v domově (víkend, dovolená, pobyt v nemocnici...).
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
Karlovarský kraj zřizuje 14 příspěvkových organizací, ve kterých jsou
uživatelům poskytovány pobytové sociální služby. Jsou to domovy
pro osoby se zdravotním postižením, pro seniory a se zvláštním režimem. Podle zákona o sociálních službách se zde hradí ubytování,
strava a péče. Zákon však neřeší problematiku vratek úhrady za poskytované služby za situace, kdy uživatel pobývá mimo tato zařízení.
Rada Karlovarského kraje v této souvislosti svým usnesením č. RK
840/08/11 ze dne 8. 8. 2011 schválila dokument Stanovení úhrad
a pravidel pro vrácení přeplatků z úhrad za poskytované sociální služby v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem
a uložila jejich ředitelům se tímto dokumentem řídit. V dokumentu
jsou stanoveny zásady pro výpočet vratek úhrady za poskytované
služby, včetně ustanovení, podle něhož se úhrada za péči nevrací. Důvodem pro přijetí tohoto ustanovení je skutečnost, že sociální služby
poskytované v zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem jsou určeny pro klienty, kteří jsou těžce nebo zcela závislí na pomoci jiné osoby,
tedy klienty, jejichž stav vyžaduje dlouhodobou péči.
Náklady na poskytovanou péči, především mzdové, vznikají bez ohledu na to, zda uživatel pobývá přechodně mimo tato zařízení. Uživatel hradí náklady ve výši přiznaného příspěvku na péči a tato úhrada
je příjmem zařízení sociálních služeb. Výše uvedený dokument, který
schválila Rada Karlovarského kraje, není v rozporu se zákonem o sociálních službách. Pokud uživatel mimo zařízení pobývá delší dobu,
je otázkou, zda jeho zdravotní stav skutečně vyžaduje poskytování
dlouhodobé péče v pobytovém zařízení, nebo zda by nebylo vhodnější vyhledat odpovídající terénní, popřípadě ambulantní sociální
službu.

Nová telefonní čísla krajského úřadu
V souvislosti s modernizací telekomunikačních služeb na Krajském
úřadě Karlovarského kraje došlo k zavedení nových telefonních čísel,
která postupně nahradí dříve používané číselné řady. V průběhu října budou doplněny kontakty na internetových stránkách Karlovarského kraje u všech zaměstnanců krajského úřadu. Většinou dochází
jen ke změně prvních šesti čísel, například místo 353 502 130 bude
354 222 130. Původní telefonní čísla dále zůstávají v platnosti, faxová
čísla se zatím nemění vůbec.

Osobnost Karlovarského kraje
Karlovarský kraj vyhlašuje 7. ročník ankety Osobnost kraje za rok
2011 v kategoriích:
- Osobnost v oblasti kultury a služeb
veřejnosti
- Osobnost v oblasti podnikání
- Zvláštní cena za mimořádný přínos kraji.
Během finálového večera 1. prosince 2011 budou vyhlášeny 3 nominace v každé kategorii. Své návrhy na tomto anketním lístku z Krajských listů mohou občané zasílat do

7. 11. 2011 na adresu Krajský úřad
Karlovarského kraje, odbor kanceláře hejtmana, Závodní 353/88, 360 21
Karlovy Vary, nebo prostřednictvím
elektronického anketního lístku na
www.kr-karlovarsky.cz. Finalisté budou vybráni odbornou komisí na základě návrhů veřejnosti. Všem, kdo
se chtějí hlasování zúčastnit, bychom
chtěli připomenout, že i handicapovaní spoluobčané pracují ve prospěch našeho kraje, proto neváhejte
a nominujte je.



1. Návrh v kategorii Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti:

Cenu může získat každý občan kraje, který významně napomáhá rozvoji vědy,
kultury a neziskového sektoru v regionu z jakéhokoliv profesního oboru - lékař, zdravotní sestra, pedagog, novinář, hudebník, spisovatel, pracovník v oblasti sociálních služeb či dobrovolnictví atd.

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

z regionu
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Opět o prevenci Seniorům slouží nové patro
Do nových příbytků se o uplynulém movala ředitelka domova Hana Makriminality
víkendu stěhovali další z klientů Do- rešová s tím, že obyvatelům zařízení
Dne 2. 11. 2011 se v Sokolově uskuteční pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného
II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování. Navazuje
na loňský první ročník a opět umožní
setkání všech, kteří se prevencí kriminality v 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 a prohloubení již navázané spolupráce mezi zainteresovanými subjekty.

EURONEWS

mova pro seniory Spáleniště v Chebu. Kompletní úpravy prvního patra
nechal za více než devět milionů korun provést Karlovarský kraj. Jednalo
se o předposlední z celkem sedmi etap
rekonstrukce zahájené v roce 2008.
V šesté etapě přestavby vzniklo jedenáct nových jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zázemím a kuchyňskou linkou a jeden byt o dvou
místnostech přizpůsobený životu vozíčkáře, který obývá manželský pár.
„Pokoje jsou vybaveny novým nábytkem, speciálními lůžky pro seniory
a dorozumívacím zařízením,“ infor-

slouží i centrální koupelna s vybavením pro péči o imobilní klienty.
„Přestavba znamená nové komfortní bydlení, které splňuje náročné požadavky v péči o klienty s těžkou nebo
úplnou závislostí na pomoci jiné osoby,“ uvedl při prohlídce rekonstruovaného patra krajský radní pro oblast sociálních věcí Miloslav Čermák.
Na Spáleniště se řemeslníci ještě vrátí, a to do přízemí, které ale nebude
obytné. V přízemní objektu budou mj.
ordinace, rehabilitace a pedikúra. Celkové náklady na rekonstrukci zařízení
přesáhnou 51 milionů korun.

Ředitelka domova Hana Marešová předvádí náměstku hejtmana
Miloslavu Čermákovi vybavení centrální koupelny.
Foto KL
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Druhý babybox bude umístěn v Chebu
Další babybox v České republice,
tedy schránka, do které může být odloženo nechtěné dítě, by měl být ještě
v tomto roce zřízen v Chebu. Předběžně se na tom dohodli hejtman
Karlovarského kraje Josef Novotný
a generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Luděk Nečesaný se zakladatelem babyboxů Ludvíkem Hessem.
„Pana hejtmana jsem oslovil s tím,
že Karlovy Vary jsou předposledním
krajským městem bez babyboxu. Byl
bych proto moc rád, kdyby schránka
s pořadovým číslem 47 byla zřízena
právě zde,“ informoval Ludvík Hess,
který je zároveň předsedou občanského sdružení a ředitelem nadačního fondu, jež se v rozšiřování babyboxů angažují.
U hejtmana našel zakladatel babyboxů podporu. „I když vím, že
někteří lékaři či právníci jsou proti
těmto aktivitám, já osobně jsem jejich zastáncem,“ řekl Josef Novotný.
Pro byl také Luděk Nečesaný, který
jako bývalý ředitel liberecké nemocnice asistoval u zřízení desátého babyboxu v ČR. „Naším úkolem bude
vytipovat vhodné místo pro umístění schránky a zajistit spojení se zdravotníky, kteří se o odložené dítě postarají,“ popsal ředitel KKN, jenž se
zároveň přimluvil za to, aby druhý
babybox v kraji měl Cheb a až další

Karlovy Vary. „V krajském městě by
tyto snahy komplikoval rozestavěný pavilon akutní medicíny,“ vysvětlil s tím, že zaměstnanci chebské nemocnice jsou o myšlence zřízení babyboxu informováni a vnímají ji velmi pozitivně.
První a zatím i poslední babybox
v Karlovarském kraji byl otevřen již
1. června 2008 v Sokolově. „Tehdejší ředitelka tamní nemocnice Věra
Procházková mě oslovila poté, co se
na chodbě tohoto zařízení našlo od-

ložené dítě,“ připomněl Hess.
V celé ČR se v současné době nachází 46 babyboxů, které zachránily život 59 nechtěných dětí. Babybox je schránka široká 100 centimetrů, vysoká 60 centimetrů a hluboká 50 centimetrů, vážící 150 kilogramů. Vnitřek schránek je vytápěný
a je vybaven signalizací, která personál nemocnice upozorní na otevření
dvířek. Pokud se o dítě z babyboxu
nepřihlásí rodiče, bývá nabídnuto
k adopci.

Hejtman Josef Novotný se zdraví s iniciátorem zřízení sítě babyboxů v České republice Ludvíkem Hessem (vlevo).
Foto KL

Lékaře záchranné služby lákají Škrty ohrožují poskytování sociálních služeb
náborové příspěvky a stipendia
Foto: © European Parliament / Pietro Naj-Oleari

Ne výrobkům 2. kategorie
Orgány Evropské unie by se měly podrobněji zabývat rozdílnou kvalitou potravinářských výrobků v zemích
EU. Vyzval je k tomu Výbor pro životní
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost
potravin Evropského parlamentu, kterému se nelíbí fakt, že producenti nabízí stejný výrobek v různých zemích
v odlišném složení a kvalitě.

Evropa potřebuje vládu
Evropa se musí urychleně stát plnohodnotnou federací. Jedině tak dokáže účinně čelit jak současné krizi, tak
všem následujícím. Upozornil na to
mariánskolázeňský europoslanec Pavel
Poc, který zároveň vyzval členské státy k maximální možné míře integrace.

EP podpořil recyklaci
Více než tři čtvrtiny odpadních elektrických a elektronických zařízení v zemích Evropské unie by měly již v roce
2016 projít recyklací. Rozhodl o tom
výbor ENVI Evropského parlamentu,
který tak vetoval snahu Evropské komise o snížení tohoto limitu. Cílem navrženého limitu je jak druhotné využití surovin, tak ochrana zdraví obyvatel. Elektrošrot totiž obsahuje řadu jedů a karcinogenních látek.

Energetika je naší věcí
Evropský parlament odmítl zasahovat do pravomoci členských států určovat si vlastní energetický mix. Podle parlamentu je vnitřní věcí každého
členského státu, zda se přikloní k jaderné energii nebo jiným zdrojům. Parlament tak odmítl snahu Zelených o zamezení stavby dalších jaderných elektráren a uzavření těch současných.

Územní zdravotnická záchranná
služba (ÚZZS) Karlovarského kraje se
dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů. Ve snaze o zlepšení současné situace a dlouhodobé koncepční řešení
schválili krajští radní systém náborových příspěvků a stipendií.
„Naší představou je, že budeme mladé lékaře či studenty medicíny motivovat k tomu, aby se zavázali k práci
u zdravotnické záchranné služby,“ řekl
hejtman Josef Novotný s tím, že by systém podpory měl fungovat do té doby,
než se podaří docílit optimálního stavu. Ideální počet lékařů „záchranky“ je
40, nyní jich je ale k dispozici asi 20.
Podle schválených pravidel budou
studenti 4. ročníku lékařských fakult
pobírat 2 000 a studenti 5. a 6. roční-

ku 3 000 korun měsíčně. Všem příjemcům stipendií vznikne smluvní závazek u zdravotnické záchranné služby v trvání tří let po složení atestace.
„Pokud však studium nedokončí nebo
ke zdravotnické záchranné službě nenastoupí, budou povinni finanční prostředky v plné výši vrátit,“ poznamenal
krajský radní pro oblast zdravotnictví
Václav Larva.
Součástí schváleného systému je
i poskytování náborových příspěvků.
Absolvent lékařské fakulty získá příspěvek ve výši 50 tisíc korun a lékař
s dosaženou I. atestací bude mít nárok
na 150 tisíc korun. „Náborové příspěvky ovšem získají pouze ti lékaři, kteří
po dobu studia od kraje nepobírali stipendia,“ doplnil Václav Larva.

Na bezproblémové zajištění sociálních služeb v regionech požadovali poskytovatelé těchto služeb pro příští rok 10,26 miliardy korun. Ministr financí Miroslav Kalousek však vyčlenil
pro příští rok částku 6,1 miliardy korun. Jeho kolega, ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek je podle vyjádření v médiích s výši částky kupodivu spokojen. S protesty proti naprosto
nedostačující výši peněz však okamžitě přišla sociální komise Asociace krajů ČR, tripartita na celostátní úrovni
i sami poskytovatelé sociálních služeb.

„Chápeme, že se ministrovi nelíbí, když kraje zcela odmítají účast na
škrtech. Poskytovatelé sociálních služeb potřebují pro zajištění své činnosti 10,26 miliardy, přičemž v této částce ani není zohledněn oprávněný požadavek odborů na spravedlivou odměnu za práci sociálních pracovníků.
Částka 6,1 miliardy byla určena ministrem Kalouskem zcela bez znalosti věci. Velice jasně vnímáme, že se na úkor
někoho prostředky na vyrovnání státu s církvemi, na ekotendr, IZIP, placení nerealizovaných staveb apod. najít

musí. V tomto případě to tedy bude za
cenu ohrožení poskytování sociálních
služeb v roce 2012, případně zániku
některých z nich,“ uvedl předseda sociální komise AKČR Miloslav Čermák.
Komise přesto stále věří, že MPSV
ČR k připravovaným škrtům přistoupí zodpovědně a ministr Drábek přesvědčí svého resortního kolegu ministra financí Kalouska o potřebě navýšení prostředků na sociální služby nad
likvidační výši 6,1 miliardy. Jinak hrozí zhroucení systému poskytování sociálních služeb v roce 2012.

inzerce

Chebská porodnice nabídne
už třetí nadstandardní pokoj
Nový nadstandardní pokoj mohou
od poloviny září využívat rodičky na
gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice v Chebu. Třetí otevřený
nadstandardní pokoj, kterým oddělení
šestinedělí disponuje, nabízí pacientkám absolutní soukromí.
„Pokoj je vybaven vlastním sociálním
zařízením, vaničkou a přebalovacím
pultem pro novorozence, televizorem,
DVD přehrávačem, ale také Wi-Fi připojením na internet,“ vyjmenoval primář chebského gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Jozef Bobrik. Na pokoji nechybí ani chladnička
či rychlovarná konvice. Útulný, světlý a prostorný pokoj vznikl z běžného
pokoje se třemi lůžky. „Celkové náklady na stavební úpravy a vybavení se pohybovaly okolo 200 000 korun,“ upřesnil lékařský náměstek Karlovarské kraj-

ské nemocnice a. s. MUDr. Ilja Horník.
„Zájem o pokoje je mezi pacientkami
poměrně velký,“ podotkla vrchní sestra
oddělení šestinedělí Hana Janošťáková.
Právě nemalý zájem žen o soukromí po
porodu vedl vedení porodnice k rozšíření počtu nadstandardních pokojů.
Dosud měly rodičky k dispozici jeden
nadstandardní pokoj s vlastní toaletou
a druhý s kompletním sociálním zařízením. „Za pokoje s kompletním sociálním zařízením platí pacientky 700
korun za den. Třetí nadstandardní pokoj pouze s toaletou stojí 500 korun
denně,“ dodala vrchní sestra.
Ročně vedou lékaři v porodnici okolo
700 porodů. „Chceme, aby se pacientky
na našem oddělení cítily co možná nejlépe, proto se jim snažíme pobyt u nás
zpříjemnit po všech stránkách,“ uzavřel primář Bobrik.

Prevence katastrof
Od června 2015 má platit nová směrnice Evropské unie, která zpřísní kontroly rizik závažných havárií způsobených chemickými látkami. Cílem
je snížit riziko událostí, jako byla například loňská tragédie v Maďarsku,
kdy u města Ajka kontaminované kaly z protržené nádrže doslova otrávily
celý region.

Diskuse na internetu
S jediným europoslancem z našeho
kraje, kterým je Pavel Poc z Mariánských Lázní, lze pravidelně debatovat
také na internetu. Poslanec už potřetí uspořádal on-line chat prostřednictvím svého profilu na sociální síti Facebook s tím, že podobné diskuse mají
pokračovat i v budoucnosti.

Více na www.pavelpoc.cz

Pohled do nadstandardního pokoje

Foto Jiří Kosina

„Keramka“ zve na Chemické dny
S novým školním rokem připravila
SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary
několik novinek a to nejen pro své žáky. Již od října jsou připraveny čtyři zajímavé kurzy pro veřejnost - kurz kreslení, kurz keramiky, porcelánový šperk
a kurz výroby ručního papíru.
A jelikož je „keramka“ svým zaměřením škola umělecko-technická rozhodla se nabídnout něco zajímavého i ze
světa chemie. Na měsíc listopad jsou
připraveny „Chemické dny na SPŠKS

Karlovy Vary“. Na těchto dnech bychom chtěli zájemcům ukázat, že chemie není jen nezajímavá věda plná složitých vzorců a názvů. Chemie se totiž
najde všude kolem nás - v potravinách,
v lécích, barvách, v plastech atd. Učitelé chemie se pokusí tento zdánlivě těžký předmět přiblížit zajímavou formou
pokusů.
Chemické dny se budou konat 2., 23.,
30. listopadu a 7. prosince 2011, a to
vždy od 17 do 19 hodin.
2011-10-26_KL_Parcely KV_141x216_1I4.indd 1

10.10.2011 8:46:34

rozhovor | z regionu

strana 4

Ochrana životního prostředí a přírody je můj životní styl
Radní a uvolněný člen krajského zastupitelstva Ing. Jaroslav
Bradáč má v gesci ochranu životního prostředí, zemědělství
a revitalizaci krajiny. Co považuje v těchto oblastech za největší úspěchy uplynulého období a jaké úkoly čekají na vyřešení do budoucna? To byly hlavní otázky rozhovoru, který jsme
s ním vedli pro Krajské listy.
Životní prostředí bylo po generace bolavou patou našeho kraje,
mnohé se už ale během posledních
dvou desetiletí změnilo k lepšímu.
Co považujete za největší úspěch
posledních let?
Karlovarský kraj je krajem paradoxů, od zdevastovaných jam po těžodu,
bě až po téměř nedotčenou přírodu,
áněkterou je třeba chránit. Počet chráněmáhá
ných území se zvětšil, kraj napomáhá
dním
šetrnému hospodaření s přírodním
očně
bohatstvím, například každoročně
podporujeme dotacemi majitele lesů,
které pokrývají téměř polovinu území regionu.
V oblasti zemědělství máme jen
omezené pravomoci, ale v jejich rámo se
ci děláme, co je možné. Podařilo
olunám dostat na solidní úroveň spolupráci s Agrární komorou, zvou nás
pravidelně na svá jednání a my jee javeme
ko významné zaměstnavatele zveme
na jednání krajské „tripartity“. Podpořili jsme rozjezd v poslední době vyhledávaných farmářských trhů
a snažíme se zviditelnit kvalitní místáním
ní produkci, například pořádáním
soutěže Regionální potravina.
hraDalším počinem v oblasti ochrany životního prostředí je snaha omeichž
zit šíření invazivních rostlin, jejichž
ědělvýskyt komplikuje život zemědělmků
cům i ostatním vlastníkům pozemků
stlin
- kraj omezení výskytu těchto rostlin
začal koordinovat.

supermarketu. Budeme v pořádání
soutěže pod hlavičkou ministerstva
zemědělství, na které spolupracujeme se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a dalšími institucemi, pokračovat. Stejně tak chystáme
i další krajské trhy.

nezis
Spolupracujete i s dalšími neziskovými organizacemi a podařilo se
vám rozvinout i kontakt se spolky.
Užší spolupráce se zájmovými
sdruženími a spolky byla součástí programového prohlášení nynějšího zastupitelstva kraje a jsem rád,
že se tento úkol daří plnit. Iniciovali jsme spolupráci s okresními mysliveckými spolky v regionu. Pomáháme jim při pořádání pravidelných
výstav trofejí, podpořili jsme vydávání krajského mysliveckého časopisu. Ale těch forem spolupráce je více, například jsme už podnikli spolu
s Policií ČR několik akcí na vytlačení čtyřkolek z lesů, chceme společně
zlepšit ochranu zvěře před srážkami
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kontaktu s lidmi ze spolků nebo ne- už staletí přetvářena lidmi, ani ten les
ziskovek, tedy z „terénu“, není ochra- na Šumavě není původní. A co když
na životního prostředí myslitelná.
se pak ukáže, že experiment byl chybou?
Ortodoxní ochránci by ale spíše
chtěli, aby si příroda poradila sama.
O vašem vztahu k přírodě něco
V kraji to ale asi není tak vyostře- vypovídá i to, že vás většinou vidím
né jako spor o kůrovce na Šumavě. chodit v zeleném. To je připomínka
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ké. Kalamitu s kůrovcem u nás mo- A když jsem se „vrátil ze světa“ domentálně nemáme, ale řešíme na- mů, sám jsem se stal myslivcem. Jako
příklad přemnožení některých drav- lovec moc nevynikám, baví mě ale ta
ců. Jsou schopni ve velkém vyhubit práce v lese, která s myslivostí souvidrobné ptactvo, divoké králíky, za- sí, třeba zavážení krmelců. Ochrana
jíce, kormoráni likvidují ryby - a na životního prostředí a přírody je prosrovnováhu v přírodě to má neblahý tě můj životní styl.
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výbor zabýval problematikou sociálně vyloučených lokalit, resp. romskou
problematikou, s ohledem na události ve Šluknovském výběžku, které mohou vyvolat nepokoje i v našem kraji.
V rámci zajišťování agendy související s problematikou národnostních
menšin žijících na území kraje je ze
strany krajského úřadu zřízena pracovní pozice koordinátora pro romské
záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců. Jeho systémové zařazení do struktury krajského úřadu spadá
pod odbor sociálních věcí. Koordinátor plní také funkci tajemníka a zapisovatele výboru a pravidelně se účastní
všech jeho jednání. Velkým přínosem
je při projednávání a řešení aktuálních
problémů rovněž přítomnost náměstka hejtmana pro sociální věci a neziskové organizace pana Miloslava Čermáka, který je zároveň i garantem výboru pro národnostní menšiny.
Kromě již zmíněných činností, které tvoří základ práce VNM, byl výbor
i organizátorem dalších tří akcí, které můžeme zahrnout do kulturní sféry. Tou první byla výtvarná soutěž, vyhlášená pro žáky základních uměleckých škol v Karlovarském kraji. Soutěž probíhala od 6. září do 30. prosince 2010, vyhodnocení výtvarných prací proběhlo na 1. zasedání VNM v letošním roce a slavnostní předání cen
vítězům v jednotlivých kategoriích
se uskutečnilo za přítomnosti vyučujících i některých rodičů na zasedání výboru v březnu 2011. Do soutěže
s názvem „Žijí tu s námi“ bylo přihlášeno celkem 31 prací ve třech kategoriích. Vítězům byly předány hodnotné
ceny a čestná uznání a všechny výtvarné práce byly vystaveny v prostorách
krajského úřadu.
Přestože k účasti byly vyzvány všechny ZUŠ v kraji, soutěž obeslaly pouze

zpracované výhledy, jak získat další
zdroje vody. Pravda je, že 80 až 90 %
obyvatel kraje už kvalitní pitnou vodu má, problémy jsou jen v několika
lokalitách. Pomáháme obcím, které
žádají o dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce do 2 000
obyvatel, dále jsme vytvořili i vlastní dotační titul na spolufinancování
projektů v oblasti čištění městských
odpadních vod pro obce nad 2 000
obyvatel a tradičně přispíváme 10 %
k dotaci obcím zařazeným do programu ministerstva zemědělství. Tyto projekty se týkají například budování kanalizací a přivaděče pitné vody do několika lokalit, kde ještě nedosáhli potřebných parametrů. A je
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Jaroslav Bradáč
Rodák ze Skalné se sám označuje za „místního i regionálního patriota“. Ing. Jaroslavu Bradáčovi je 56 let, je otcem dvou dospělých dětí. Střední i vysokou školu absolvoval v Plzni. Původním
povoláním je strojní inženýr, pracoval vždy v pozicích technického zaměření. Před příchodem do regionální politiky provozoval
soukromou živnost. Znalosti a zkušenosti v samosprávě a státní
správě získal za více než 25 let práce v komunální politice.

O činnosti výboru pro národnostní menšiny
Vzhledem k četnému zastoupení národnostních menšin v kraji zřídilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje již
v roce 2005 Výbor pro národnostní
menšiny. Ten byl ustanoven na základě
§ 76 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích.
Hlavním úkolem výboru je komplexně řešit otázky, které se týkají národnostních menšin na území kraje, hájit
jejich práva a vytvářet prostor k prosazování jejich zájmů a potřeb.
Po volbách do zastupitelstva kraje v roce 2008 došlo ke změně ve vedení kraje i ke změnám ve složení Výboru pro národnostní menšiny. Úkoly
a hlavní náplň činnosti však zůstávají
trvale v platnosti.
Ve výboru jsou zastoupeni reprezentanti politických stran i dalších subjektů, a to jak ze strany koalice, tak i opozice. V každém případě jsou to zástupci, kteří se zabývají problematikou národnostních menšin, popř. jsou přímo příslušníky některých z menšin žijících na území kraje. V současné době má výbor 13 členů a jsou v něm zastoupeni příslušníci slovenské, vietnamské, romské, německé, ruské, běloruské a ukrajinské národnostní menšiny. V letošním roce chybí zastoupení
maďarské menšiny, protože v kraji stále ještě nevzniklo samostatné sdružení
Maďarů. Výbor ale spolupracuje s Organizační jednotkou Svazu Maďarů
v Teplicích, která zastřešuje i maďarskou menšinu v Karlovarském kraji.
Mezi další činnosti výboru patří pravidelná komunikace se zástupci jednotlivých národnostních menšin a také se zástupci měst a obcí, v jejichž
správním obvodu příslušníci národnostních menšin žijí. Výbor se dále
na svých jednáních věnuje aktuálním
otázkám, které se týkají problematiky národnostních menšin. Například
na posledním zasedání 13. 10. 2011 se

složek odpadů se společnostmi EKOKOM a Asekol se teď přidala i společnost Elektrowin. Daří se nám zapojit
i děti včetně těch nejmenších a věřte
mi, berou to opravdu vážně. Karlovarský kraj díky tomu pomalu stoupá
v žebříčku množství vytříděného odpadu mezi ostatními regiony. Chceme, aby si děti vytvořily vztah k přírodě, k přirozenému životnímu cyklu. Kraj tak například zaplatil dopravu školám na Ekofarmu Kozodoj, Biostatek Valeč nebo Kladská rašeliniště, na exkurze se vydalo přes čtyři a půl tisíce školáků. Každoročně
dáváme příspěvky neziskovým organizacím v oblasti ochrany životního
prostředí a environmentální výchovy.

tři - ZUŠ Kynšperk nad Ohří, ZUŠ Bečov nad Teplou a ZUŠ Ostrov. Věřím,
že druhého ročníku soutěže, který bude vyhlášen do konce roku, se zúčastní daleko větší počet oslovených škol.
Druhou, již tradiční akcí VNM, byl
již čtvrtý ročník fotografické soutěže s názvem „Ze života národnostních
menšin“. Organizátoři letos obdrželi
celkem 26 soutěžních snímků.
Život národnostních menšin má
mnoho podob, forem, úskalí, ale i krás.
Jedním ze způsobů, jakým chce VNM
ukázat soužití majority a národnostních menšin v České republice je i každoročně vyhlašovaná fotosoutěž. Jejím
záměrem je prezentace způsobu života a akcí, které pořádají menšiny nejen v našem kraji, ale i v celé republice.
Tím, že se do soutěže mohou přihlásit fotografové z řad amatérů i profesionálů, příslušníci majority i příslušníci národnostních menšin, vznikají zajímavé snímky. Jejich úroveň i obsah jsou různé, při hodnocení se porota setkává se snímky uměleckými, informativními i dokumentárními, nejvíce jsou však zastoupeny momentky. Jedno však mají všechny společné.
Na všech jsou zachyceni docela obyčejní lidé, jejich radosti i starosti, život
všední i sváteční. Vyhodnocení provádí VNM anonymně, z vybraných fotografií je vždy uspořádaná výstava, která je k vidění po dobu jednoho měsíce
v prostorách krajského úřadu.
Výsledky fotosoutěže v roce 2011 byly následující:
1. místo - Petr Pohanka ze Sokolova
za snímek „Tanečnice v Thermalu“.
2. místo – Rudolf Vážný z Karlových
Varů za snímek „Káva se smetanou“.
3. místo – Josef Papeš z Prahy za snímek „Holčina z festivalu Khamoro“.
Vítězové na prvních třech místech
obdrží věcné ceny, dalších 7 autorů bu-

de oceněno čestným uznáním. K předání cen došlo na zasedání VNM dne
13. 10. 2011.
Vrcholnou akcí VNM, jejíž příprava probíhá vždy již od začátku roku, je
Den národnostních menšin. V letošním roce se uskutečnil již 3. ročník této kulturně společenské akce. Setkání
se konalo dne 10. září 2011 v letním kině v Karlových Varech a na programu
se podílely všechny národnostní menšiny zastoupené ve výboru. V průběhu podmračeného dopoledne a slunných odpoledních hodin se na pódiu
střídaly soubory, skupiny i sólisté jednotlivých národnostních menšin. Součástí programu byly i doprovodné akce, např. výstava fotografií, ukázky
a ochutnávka tradičních jídel zúčastněných menšin, ukázky lidových řemesel, prodejní akce některých tradičních výrobků. Akce přinesla všem
účastníkům velice kvalitní umělecké
a kulturní zážitky vyvěrající z národních tradic a folkloru jednotlivých národností, které žijí v regionu.
Tuto organizačně i finančně náročnou akci by však nebylo možné uskutečnit bez pomoci dalších subjektů,
kterým bychom chtěli i touto cestou
poděkovat. Mezi ně patří především
Karlovarský kraj a Magistrát města
Karlovy Vary.
Protože VNM zastupitelstva Karlovarského kraje chce i v příštím roce pokračovat v organizování již tradičních akcí, případně svůj plán práce
rozšířit o další akce přispívající ke vzájemnému soužití a porozumění mezi národnostními menšinami, přivítal
by, spolu s jednotlivými menšinami,
samostatný dotační titul s větším objemem finančních prostředků na jejich
činnost.
Mgr. Jiří Holan
předseda Výboru pro národnostní
menšiny, krajský zastupitel za KSČM

inzerce

www.primafima.cz
Originální móda pro děti a dospělé
ručně malovaná body, trika 100% bavlna
pletená a háčkovaná móda
bytové dekorace

dárkové balení zdarma
ﬁmaprima@seznam.cz

mobil: 776 482 554

STEAK POINT RESTAURANT
Chebská 55 / Karlovy Vary
STEAK POINT RESTAURANT
Tel. +420 602 602 725
Chebská 55 / Karlovy Vary
www.steakpoint.cz
Tel. +420 602 602 725

www.steakpoint.cz

STEAK HOUSE
KARLOVY VARY

STEAK
HOUSE
Polední menu
MLåRG.þ

KARLOVY VARY
Areál CarPoint Karlovy Vary
2WHYĜHQRGHQQČ
Polední
menu
1000 - 2200
MLåRG.þ
Areál CarPoint Karlovy Vary
2WHYĜHQRGHQQČ
1000 - 2200

•

Prodám čistokrevná štěňata labradora bez PP. Štěňata jsou
smetanové barvy, odčervená a očkovaná. Máme 2 fenky a 5 pejsků.
K odběru 15.10. 2011. Cena: levně. Tel. 728 949 262

Příjem inzerce:

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

www.zurnalmedia.cz

zajímavosti | křížovka
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Třetí ročník DNM
se zvlášť vydařil
Výbor pro národnostní menšiny
Krajského úřadu Karlovarského kraje
pořádal 10. září 2011 v karlovarském
letním kině již III. ročník Dne národnostních menšin. Záměrem konání dne je poznání kultury, zvyků, gastronomie, výrobků a v neposlední řadě života národnostní menšiny v novém domově.
Výbor pověřil přípravou akce neziskové organizace: STUŽ - regionální
pobočka Karlovy Vary a Obec Slováků. Během půlroční přípravy byli osloveni zástupci národnostních menšin
z jiných krajů, muselo se zajistit ozvučení letního kina (pan Štefan Škulavík), s městem Karlovy Vary se prostřednictvím společnosti KV City řešilo otevření areálu, šatny, občerstvení,
WC, pódium, zapůjčení a stavba stánků a v konečné fázi i doprovodný program řemeslníků. Ti bohužel mají program na celý rok již stanovený, přesto
přijeli odborníci na košíkářství a měli
velký úspěch.
Program po uvítání a minutě ticha
k uctění památky hokejistů, kteří zahynuli v Jaroslavli, odstartoval projev
náměstka hejtmana Miloslava Čermáka. Jako první vystoupila paní Růžičková z Kraslic, která překvapila krásným zpěvem i hrou na citeru. Jednotlivé menšiny se pak představily v kulturním programu: slovenská (skupina Pavla Nového s lidovými písněmi), romská (o. s. Khamoro s tradičními tanci a začínající skupina Gipsy Kraslice písněmi), německá (soubor Heitmatchor z Kraslic a Vandrující chebští muzikanti Richard Šulko se
synem představili i egerlandštinu, nářečí, kterým se zde v dřívějších dobách
hovořilo), ruská (soubor při velvyslanectví Ruské federace v Praze), ukrajinská (Mykhaylo, Kateryna a Romana Vatashchukových zapojili i publikum), běloruská (koncert kytaristky
a zpěvačky Lizy Denysjukové ze Sokolova a zpěv A. Ružejnikova v běloruštině). Odpolední představení navíc obohatil soubor žen Malika Lajla z Chebu,
který se zabývá orientálními tanci.
Třetí ročník Dne národnostních
menšin se vydařil. Počasí bylo slunečné, účinkující i diváci se pobavili, gastronomické speciality všem chutnaly, výstava fotografií se líbila... A tak
už stačí jen říci: Děkujeme všem, kteří nám umožnili tento den uskutečnit,
účinkujícím za vystoupení a divákům
za jejich účast a podporu. Na shledanou na IV. ročníku Dne národnostních
menšin v roce 2012!
Jana Jandová

Prázdninová soutěž O hejtmanský mobil zná vítěze
Desátého ročníku tradiční krajské soutěže se letos zúčastnilo 31
dětí z celého regionu. Jejich úkolem
bylo správně zodpovědět deset otázek z internetových stránek Karlovarského kraje a namalovat obrázek nebo pořídit fotografii na téma „Místo, které mám rád“. Soutěž
O hejtmanský mobil pořádá Karlovarský kraj od roku 2002. Je určena
dětem od 6 do 15 let.
„Těší mne, že si soutěž našla své
stálé účastníky a příznivce, kteří
nám zasílají krásné práce, zobrazující zajímavá a mnohdy málo známá
místa našeho kraje. Doufám, že se
v hojném počtu zúčastníte i příští-

ho ročníku a přizvete i své kamarády a spolužáky,“ uvedl při slavnostním předávání cen hejtman Josef
Novotný.
Vítězkou výtvarné kategorie
se stala teprve devítiletá Diana
Hirschová ze Sokolova s obrázkem,
který nazvala „Výlet s babičkou“. Sebe a svou babičku namalovala před
nově opraveným hostincem v Kostelní Bříze. „Rozhodovala jsem se
mezi hradem Loket a Kostelní Břízou. Nakonec jsem si vybrala hostinec v Kostelní Bříze, protože se
mi tam moc líbí,“ vysvětlila Diana
Hirschová.
Fotografickou soutěž vyhrála Jana Jirásková z Chebu se snímkem nazvaným „Bismarckova rozhledna“ Soutěžní práce
hodnotila odborná porota pod vedením ředitele Galerie umění Jana Samce a profesionální fotografky Stanislavy
Petele. „Vítězný obrázek mne zaujal na první
pohled. Autorka krásně
namalovala hrázděnObrázek Diany Hirschové (9 let) „Výlet
ku, dokonale vystihla
s babičkou“ s hostincem v Kostelní Bříze
to, jak opravdu vypa-

dá. Všímala si i drobných detailů,“
neskrýval své nadšení Jan Samec.
Snímek Jany Jiráskové je podle
mého názoru naprosto profesionální. První místo si právem zaslouží,“
dodala Stanislava Petele.

Karlovarský kraj nejen jako země
zaslíbená lázeňství, ale jako místo
stvořené pro aktivní odpočinek - tak
představili region třicítce zástupců médií, cestovních kanceláří a internetových turistických portálů lidé z oddělení cestovního ruchu krajského úřadu. Akce se konala ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu.
„Chtěli jsme představit náš kraj jako destinaci nabízející čím dál oblíbenější volnočasové aktivity, tedy například adrenalinové parky,
cyklotrasy, případně agroturistiku.
V tomto směru se možnosti našeho
kraje stále rozšiřují,“ uvedla krajská
radní Eva Valjentová.
Účastníci měli například možnost
prohlédnout si hotel a rozhlednu na
Plešivci a vyzkoušet atrakce v místFoto KL
ním adrenalin parku. Byli seznáme-

Účastníci akce na Plešivci

ALVUS,
AHH, ALN,
LETKIS, YI,
RONAY,
NJ UK

ZNA Č K A
NĚMEC KY
K O S M E TIK Y
BABIČ KA
P RO D Ě TI

Křížovka o ceny

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.

Z předávání cen: Radka Janků představuje svůj soutěžní obrázek
hejtmanovi Josefu Novotnému.
Foto KL
„Bismarckova rozhledna patří
k mým nejoblíbenějším místům,“
poznamenala Jana Jirásková, která
fotografuje už pět let. V obou kategoriích byly vyhodnoceny čtyři nejlepší práce.

Média a cestovky poznávaly outdoorové aktivity v kraji

LIHOVINA
Z MLÉKA

Tajenka křížovky v minulém čísle
zněla „Albrecht z Valdštejna“. Gratulujeme výhercům, kterými jsou
Ing. Gabriela Palágyiová z Karlových Varů, D. Baťková z Toužimi
a Věra Valachová z Královského
Poříčí. Všem zasíláme publikace
o Karlovarském kraji.
V našich křížovkářských putováních Karlovarským krajem se letos
zaměřujeme na pobyty významných osobností v regionu. K těm
nejslavnějším nepochybně patří
velký německý básník ... (tajenka),
který k nám v letech 1785-1823
zavítal celkem třináctkrát a prožil
zde celkem tři roky. Známý je jeho
výrok, že by mohl žít jen v Římě,
Výmaru a Karlových Varech.
Západočeským lázním věnoval
básně, deníkové zápisky, kresby
i geologické studie, vznikla zde
mnohá jeho díla. Není divu, že
jeho pobytu v Karlových Varech
a dalších místech regionu je
věnováno více než padesát
knih, připomínají jej i četné
pamětní desky na domech, kde
bydlel, jeho busta i název jedné
z nejkrásnějších promenádních
cest v Karlových Varech.
Vyluštěnou tajenku zasílejte na
adresu Karlovarský kraj, tiskové
oddělení, Závodní 353/88, 380 21
Karlovy Vary, nezapomeňte uvést
své jméno a adresu.
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ni s chystaným projektem vybudování lyžařského areálu, který by měl
být jedním z nejmodernějších v zemi. Cestou do Nových Hamrů, kde
navštívili hotel Seifert - vzorově rekonstruovaný objekt sloužící turistům, získali informace o cyklistických trasách, Krušnohorské magistrále nebo naučných stezkách v Krušných horách.
Další zastávkou byl v současné době největší a nejmodernější závodní
motokárový okruh v ČR Kartarena
Ypsilonka, odkud novináři pokračovali do mariánskolázeňského Miniaturparku Boheminium nebo zdejšího lyžařského areálu.
Závěr návštěvy patřil návštěvě biofarmy Belina v Nežichově, kde byla
připravena ochutnávka místních bioproduktů a informace o možnostech agroturistiky na Toužimsku.

ZK RATKA
LIMITY

ROSTLINSTVO

RUSKY
HRD INA

V Ý ZVA

Nadace pomůže
zdraví stromů
Významné stromy v republice mohou díky projektu Zdravé stromy pro
zítřek získat poukazy na bezplatné arboristické ošetření, které již třetím
rokem uděluje Nadace Partnerství ve
spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s.
O bezplatné ošetření mohou obce,
školy, občanská sdružení a další organizace žádat až do 11. listopadu. Vybrané stromy pak na jaře příštího roku ošetří odborníci s certifikátem European Tree Worker.
Ačkoliv je mezi širokou veřejností
běžným názorem, že pečovat o stromy dokáže každý, opak je pravdou.
„Zdravé stromy pro zítřek jsou proto
skvělým řešením pro malé obce, školy nebo sdružení, které chtějí ošetřit
významný strom, ale na potřebnou
odbornou péči nemají peníze. Větší města podle zkušenosti z předchozích let zase oceňují především získání informací, jak ověřit kvalitu nabízených služeb, a kontakty na prověřené certifikované arboristy,“ uvádí Ivana Adámková z Nadace Partnerství.
Při výběru stromů nebude hrát roli
velikost stromu ani jeho stáří. ale zejména na potřebnost odborného zásahu, historie stromu a jeho význam
pro místní obyvatele. Podrobné informace zájemci najdou na stránkách
www.stromzivota.cz.

Vzácné stromy vyžadují odbornou péči.
Ilustrační foto KL
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Česko-saská vysokoškolská iniciativa
Doba trvání projektu:
od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2012
Kooperační partneři:
TU Chemnitz, ZČU v Plzni
a UJEP v Ústí nad Labem.
Cíle projektu:
• posílení přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníků,
• podpora spolupráci praxe a vysokých
škol,
• rozšíření zahraniční mobility studentů,
• vytvoření mezinárodní sítě univerzitních knihoven,
• podpora publikační činnosti,
• pořádání odborných vědeckých konferencí,
• pořádání letních jazykových škol pro
studenty němčiny a češtiny,
• příprava společných studijních programů a další.

Významné události projektu
v roce 2011:
V letošním roce uspořádali řešitelé projektu za ZČU mj. dvě mezinárodní konference:
• 14. - 16. 4. 2011 Mariánské Lázně:
Nové trendy v podnikové ekonomice
v teorii a praxi
• 22. - 24. 6. 2011 Sokolov: Nové trendy v materiálových technologiích
Obou konferencí se zúčastnili významní
zástupci univerzit a vysokých škol, studenti, představitelé institucí podporujících vědu a výzkum a přední odborníci
z praxe. Z obou konferencí bude vydán
sborník příspěvků.
Další neméně významnou akcí pořádanou partnerem ze ZČU byly Mezinárodní sportovní dny 26. - 27. 5. 2011 v Chebu, kterých se zúčastnilo na 20 zájemců.
Jednalo se o turisticko-poznávací akci

pořádanou za účelem sblížení studentů
všech partnerských univerzit.
Stále více se rozvíjí spolupráce univerzitních knihoven nejen v oblasti meziknihovního výpůjčního servisu, ale rovněž
v oblasti nákupu e-booků a odborné literatury do Česko-saské vysokoškolské
odborné knihovny při TU Chemnitz.
Po počátečních rozpacích byla nastartována rovněž spolupráce v oblasti curricula a intenzivně se připravují společné
studijní programy v oblasti sportovního
managementu.
Významně se rozšiřuje také nabídka praxí pro studenty v rámci burzy praktikantských míst.
Podrobné informace o projektu a dílčích
aktivitách naleznete na www.sthi.eu.
Ing. Dita Hommerová, Ph.D. MBA
řešitel projektu ZČU

––

Strojírny Cheb,a.s.,Podhradská 5,Cheb
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PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

FELICIA
FABIA
OCTAVIA

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME
Octavia 1.6 SR SLX 74 kW, mod. 2000, po TK 3/12,
klima, 2x airbag, ABS, tažný, alu kola, vyhřív. sedačky,
centrál, el. okna+ zrcátka, rádio CD MP3, PC aj., garáž.,
perfekt. stav- nový výfuk, 95.500 Kč- sleva- i splátky
bez akontace
Felicia 1,3 MPi 50 kW, r.v. 2000, po TK 10/2013, 1.
majitel, airbag, tažný, ABS, centrál DO, rádio CD, střešní
okno, mlhovky, metal. aj., nové zimní pneu, aku, perfektní stav- vždy garáž., 39.500 Kč- sleva- i na splátky bez akontace
Felicia kombi 1,6 GLxi, po TK 2013, airbag, tažný, el.
okna + zrcátka, počítač, rádio, hagusy, construct, metal. lak aj., výborný stav- 29.500 Kč- sleva- na splátky bez akontace
Felicia1,3 MPi, mod. 1997, po TK 5/2013, tažný, centrál, rádio aj., dobrý stav, 18.500 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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www.aeroplanem.cz

SOUTĚŽ ROP SZ
VYBERTE Z 30
NOMINOVANÝCH
PROJEKTŮ TEN
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ

A VYHRAJTE
VYHLÍDKOVÝ
LET!

názory | servis
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KONTAKTY NA 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)
Poznámka: V kontaktech níže uvádíme už jen nová telefonní čísla (začínajíc 354 222), ale dosavadní (začínající 353 502) zůstávají funkční.
ředitel krajského úřadu
tel. 354 222 120
Ing. Roman Rokůsek
roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz
zástupce ředitele krajského úřadu, vedoucí odboru stavební úřad
Mgr. Lubomír Novotný tel. 354 222 125, lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz
odbor správních agend a krajský živnostenský úřad
tel: 354 222 469
Ing. Daniel Matějíček
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář hejtmana
tel. 354 222 141
Ing. Lydie Stráská
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář ředitele úřadu
tel. 354 222 313
Ing. Marie Tomsová
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor bezpečnosti a krizového řízení
tel. 354 222 190
JUDr. Manfred Kraus
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz
odbor kontroly
tel. 354 222 466
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
ekonomický odbor
tel. 354 222 266
Ing. Dagmar Divišová
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
odbor legislativní a právní
tel. 354 222 270
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz
odbor správa majetku
tel. 354 222 205
Ing. Drahomíra Stefanovičová drahomira.stefanovicova@kr-karlovarsky.cz
odbor investic a grantových schémat
tel. 354 222 432
Ing. Věra Tomsová
vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor dopravy a silničního hospodářství
tel. 353502461
Mgr. Vladimír Malý
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
odbor regionálního rozvoje
tel. 354 222 260
Ing. arch. Jaromír Musil
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz
odbor životního prostředí a zemědělství
tel. 354 222 220
Ing. Eliška Vršecká
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
tel. 354 222 443
Mgr. Monika Šperglová
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz
odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest. ruchu
tel. 354 222 230
Ing. Martin Pospíšil, PhD.
martin.pospisil@kr-karlovarsky.cz
odbor sociálních věcí
tel. 354 222 246
Ing. Stanislava Správková
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
odbor zdravotnictví
tel. 354 222 420
Ing. Alena Šalátová
alena.salatova@kr-karlovarsky.cz
odbor vnitřních záležitostí
tel. 354 222 250
Ing. Miroslav Očenášek
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
odbor informatiky
tel. 354 222 363
Ing. Ivan Kocmich
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz
oddělení interního auditu
tel. 354 222 460
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
odbor projektového řízení a informatiky
tel. 354 222 436
Ing. Petr Kulda
petr.kulda@kr-karlovarsky.cz
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Připravovaná daňová novela Karlovarskému kraji prospěje

ING. Josef Malý,
krajský zastupitel (TOP 09)

Většina obcí a měst v České republice sleduje s nadějí připravovanou novelu rozpočtového určení sdílených daní,
tedy systému, kterým se mezi jednotlivé
obce a města rozdělují daňové výnosy.
Ministerstvo financí představilo na
základě programového prohlášení vlády nový model financování obcí. V červenci byl návrh zákona o rozpočtovém
určení daní předložen do meziresort-

ního připomínkového řízení, nyní probíhá zpracování připomínek, účinnost
zákona se předpokládá od 1. 1. 2013.
Jeho hlavním cílem je zmírnit rozdíl
v daňových příjmech na obyvatele mezi „nejchudšími“ a „nejbohatšími“ obcemi a narovnat neudržitelnou situaci,
kdy čtyři největší města České republiky dostávají téměř polovinu ze sdílených daní, přičemž v nich žije jen pětina obyvatel země. Dalším cílem je posílení samostatnosti obcí, protože do daňových příjmů se převedou prostředky
z národních dotačních programů ve výši zhruba osmi miliard korun. Největší
pozitivní dopad pocítí obce s dvěma až
deseti tisíci obyvatel, které mají doposud nejnižší příjem ze sdílených daní na
jednoho obyvatele.
Co se týče Karlovarského kraje, roz-

počty všech obcí dohromady by si podle modelu mohly polepšit o zhruba 450
milionů. Největší prospěch z novely budou mít ta středně velká města a obce,
které jsou opěrnými body sídelní struktury regionu, často fungují jako střediska a nabízejí své služby menším sídlům
ve svém okolí. Procentuálně největší
nárůst daňových příjmů by měl potkat
obce jako Otovice nebo Kyselku, které
by dostaly z daní zhruba o polovinu více, ze stávajících 4-5 milionů o 2,5 milionu. Nezanedbatelné zlepšení má také
potkat města Kynšperk nad Ohří, Plesnou, Bečov nad Teplou, Žlutice, Toužim, Skalnou nebo Loket, z obcí například Lomnici, Velkou Hleďsebi nebo
Pernink, které by si měly polepšit o více než třetinu příjmů ze sdílených daní.
V absolutní částce by měl nejvíce do-

stat Sokolov, a to o téměř 32 milionů
korun více, Cheb přes 28 milionů, Ostrov a Chodov 20 milionů, Aš, Mariánské Lázně a Karlovy Vary okolo 18 milionů korun, Nejdek, Kraslice, Horní
Slavkov a Františkovy Lázně od 13 do
15 milionů korun. U tří největších měst
kraje tento nárůst není percentuálně
tak velký jako u většiny menších – u Sokolova +16%, u Chebu +11% a v případě Karlových Varů +3% - přesto je však
i pro ně nezanedbatelný.
Věřím, že každý, kdo na jakékoliv
úrovni zastupuje občany Karlovarského kraje, od zastupitelů až po poslance,
by měl novelu rozpočtového určení daní dle svých možností podpořit. Vždyť
pro všechny obce a všechna města, jejichž občany zastupuje, představuje tato
novela jednoznačné zlepšení.

inzerce

Pema Automotive, s.r.o.
Daimlerova 273/1, 362 11 Jenišov u Karlových Varů (naproti Mercedesu)
tel. 353 997 033, www.pemaauto.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

kultura a sport

10 | 2011

Hejtman poděkoval úspěšným mladým olympionikům Cenu kraje získali Švédové

S třicítkou účastníků Her V. letní
olympiády dětí a mládeže ČR, které se
letos konaly v Olomouckém kraji, se
setkali hejtman Josef Novotný a krajský radní Vratislav Emler. Oba poděkovali sportovcům za jejich výkony
a reprezentaci našeho regionu.

Poděkování patřilo také trenérům,
kteří své svěřence na olympiádu připravili a doprovázeli „Vím, že není
jednoduché obětovat sportu většinu
svého volného času, ale je to pro vás
nejlepší investice do budoucna,“ řekl
hejtman Josef Novotný.

Společně s krajským radním Vratislavem Emlerem závodníci diskutovali o tréninkovém plánu a úrovni
sportovišť v regionu i mimo něj.
Olympiády se zúčastnily všech 14
krajů ČR. Sportovci z Karlovarského kraje získali celkem dvacet medai-

Hejtman Josef Novotný s účastníky letní olympiády

Foto KL

lí (7-10-3) a ziskem 163 bodů obsadili v neoficiálním bodovém hodnocení
krajů celkové 13. místo.
Nejúspěšnějším sportovním odvětvím v počtu získaných medailí byla
cyklistika, kde se našim mladým cyklistům podařilo získat osm medailí
(2-4-2), přičemž nejúspěšnější sportovkyní výpravy se stala Aneta Klauková z Cykloteamu Ostrov se ziskem
šesti medailí.
Zabodovala i královna sportů atletika, kde se podařilo v celém průběhu klání získat 5 medailí (2-3-0). Zlato si z olympiády přivezla také výprava basketbalistek a velmi dobře si vedly naše volejbalové naděje v kategorii
děvčat, které nakonec po tuhém semifinálovém boji a klání o 3. místo skončily čtvrté.
Pozadu nezůstali ani skvěle hrající
fotbalisté a překvapením se stalo vystoupení naší tříčlenné boxerské skupiny, která se nakonec vrátila se 3 medailemi (0-2-1). Zápasníci v řeckořímském stylu získali stříbro, mezi
zlaté sporty se dále zařadili tenisté
a golfisté. Závodníci z Karlovarského
kraje dosáhli i na několik dalších bodovaných míst.

Prvenství obhájily Dlažkovice Mládež bojovala v Chebu poprvé
Malí fotbalisté z dětských domovů se
v září znovu setkali na 3. ročníku Eliho turnaje v Bečově nad Teplou. Přijely i děti z Prahy, Plzně a Ústeckého
kraje. Úspěch jim popřáli i hejtman
Karlovarského kraje Josef Novotný
a ministr školství Josef Dobeš.
Vítězem 3. ročníku se staly děti
z dětského domova Dlažkovice, které
obhájily vítězství z předchozích dvou
ročníků. Stříbro putovalo do Plzně
a bronz do Žlutic, které byly na turnaji poprvé. Na dalších příčkách skončili hráči z Horního Slavkova, Tachova,
Mariánských Lázní, Prahy a Aše.
Ceny věnovaly fotbalové oddíly Vik-

toria Plzeň, Sparta Praha, Slavia Praha, Baník Sokolov, Sokol Pernink, firmy ABC pack, TC-stavby a Radek Zámečník (Zamba). Nejlepší hráč získal
dres Pavla Nedvěda s podpisem, nejlepší brankář hokejku Lukáše Mensatora s podpisy hokejistů HC Energie.
Přestávku zpestřilo vystoupení bojové
skupiny Concord z Chodova.
„Všem, co se na turnaji jakýmkoliv
způsobem podíleli, moc děkuji, hlavně za děti, které jste tak mohli již potřetí učinit šťastnými a nechat je zapomenout na to, že žijí v dětských domovech,“ vzkazuje organizátor akce Bohuš Eliáš.

V polovině října proběhl v Karlových Varech již 44. ročník mezinárodního festivalu cestovatelských filmů Tourfilm. Celkové vítězství
si odnesl poetický dokument o Mexiku, Cenu hejtmana Karlovarského kraje získal švédský snímek „Go: Meet the world in Gothenburg“, který zve návštěvníky do Göteborgu. Na snímku přístavní
budova druhého největšího švédského města z pohledu autorů
oceněného filmu ze společnosti Göteborg&Co.

o tituly přeborníka kraje v tenise
Na dvorce v chebské Břehnické ulici
se v závěru září sjela stovka mladých
tenistů, aby poprvé bojovali o titul
přeborníka Karlovarského kraje.
Finančně se na této akci podílel Karlovarský kraj, pořádající TK Cheb tak
mohl zakoupit krásné poháry, sportovní ceny, ručníky s logem a kvalitní
tenisové míče.
Počasí akci přálo, kurty byly díky
správci R. Bouškovi kvalitně připravené, o žaludky hráčů a doprovodu se
jako obvykle postarala Eva Dvořáková
se svým týmem. Také je třeba pochvá-

lit hlavního rozhodčího Jiřího Nového, který se ani na chvilku nezastavil.
Přebor je i pro hráče z jiných krajů,
ale přeborníkem se mohl stát pouze
nejlépe umístěný hráč registrovaný za
klub v Karlovarském kraji.
Tituly získali: mladší žákyně Sabina
Břicháčková, mladší žák Matěj Pánik
(oba z Tenisklubu Cheb), starší žák
Jan Tocik z TCG Karlovy Vary, starší žákyně Aneta Leščinská z TK Lesov,
dorostenec Ondřej Budík z TCG Karlovy Vary a dorostenka Petra Schimmerová z Tenisklubu Cheb.

Literární soutěž
Krajská knihovna Karlovy Vary vyhlašuje další ročník literární soutěže
pro začínající prozaiky. Patronem je
spisovatel, scénárista a režisér Martin
Ryšavý. Z jeho knihy Cesty na Sibiř je
i letošní motto soutěže.
Soutěž je určena pro všechny amatérské začínající autory od 14 let z celé
ČR. Jejich příspěvek nesmí být dosud
publikován. Literární díla se přijímají pouze v elektronické podobě do 31.
prosince 2011 prostřednictvím webového formuláře na stránkách krajské
knihovny.
Odborná porota vybere deset prací,
které budou zveřejněny ve sborníku
soutěže, na autory čekají i věcné ceny.
Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v únoru 2012.

FK Baník Sokolov vás zve na utkání podzimu!

Ondrášovka Cup
3.kolo

FK Baník Sokolov

Sobota 12.11.2011

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

Kam za kulturou, sportem a zábavou?
Chodov, pěší zóna 15.30
K. Vary , LH Thermal 23. 11.
29. 10.
Cheb, TJ Loko 13.00 4. 11.
GRAND PRIX CHEB
KARLOVARSKÝ HLAS
STAROMĚSTSKÝ ADVENT
Mezinárodní taneční soutěž
Přehlídka vítězů minulých ročníků
Slavnostní zahájení
29. 10.
Bečov, zámek 17.00 11. 11.
K. Poříčí , Statek Bernard
JAROSLAV HUTKA
SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
Folkový koncert
16. 11.-15. 1.
Sokolov, zámek
4. 11.-3. 12.
Cheb, Galerie 4 VÁNOČNÍ VÝSTAVA HRAČEK
SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE
18.-25. 11. Thermal, divadlo, K. Vary
9. 11.
K. Vary, KV Arena 19.30 PĚVECKÁ SOUTĚŽ A. DVOŘÁKA
MICHAL DAVID
19. 11.
MDK, Sokolov 9.00, 13.00
do 8. 1.
K. Vary, Becherova vila O ŠTÍT MĚSTA SOKOLOVA
LA STRADA
Mistrovství Karlovarského kraje a postupová soutěž ve sportovním tanci
Workshopy 10., 23. a 27. 11. 2011
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27. 11. kostel sv. Anny. Sedlec 17.00
BENEFIČNÍ KONCERT
30. 11.
K. Vary, KV Arena 19.30
MARIE ROTTROVÁ + NEŘEŽ
do 27. 11.
JIŘÍ ŠUHÁJEK
Sklo, objekty a obrazy

GVU, K. Vary

do 8. 1.
JIŘ BALCAR
Retrospektivní výstava

GAVU, Cheb

PŘEDNÁŠKY A BESEDY
3. 11.
Sál Dvory 16:30
OHŘE ŘEKA POZORUHODNÁ
Lektor: Ing. Petr Uhlík
9. 11.
Sál Dvory 16:30
ŽIDOVSKÁ KULTURA
(hudba, literatura…)
Z cyklu přednášek o antisemitismu
Lektor: Chaim Kočí
24. 11.
Sál Dvory 16:30
TIBET
Univerzita volného času - 2. přednáška
tématu Čína a Tibet (cena kurzu 80 Kč)
Lektor: Ivana Bakešová
8. 11.
A-klub Dvory 16:30
MUZIKOLOGIE PO NAŠEM
Nový vzdělávací pořad: „Klub 27“ (Jimi
Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison,
Amy Winehouse…)
19. 11.
A-klub Dvory 16:00
DEN POEZIE
Lyrická tvorba Sergeje Jesenina v podání Petry Petrové za doprovodu klasické
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vs.

tahací harmoniky.
8. 11.
Studijní odd. Lidická 18:18
HLASITÉ ČTENÍ Z KNIH
R. Svoboda: „RUBATO“, čte Táňa Pačísková
22. 11.
Studijní odd. Lidická 18:18
HLASITÉ ČTENÍ Z KNIH
J. D. Salinger: „Devět povídek“, čte
Míša Čápová
11. 11.
Studijní odd. Lidická 17:00
KARLOVARSKÉ ZAJÍMAVOSTI
Promítání fotografií s výkladem Libora Humla
VÝSTAVY
1. 11. (16.30)- 28. 11. Kavárna Dvory
50 LET FOS SOKOLOV
Fotografie členů fotoklubu
3. 11.-28. 11.
Hala Dvory
OHŘE ŘEKA POZORUHODNÁ
Výstava fotografií
4. 11.-31. 12.
A-klub Dvory
AFGHÁNISTÁN
Reportážní fotografie Štěpána Malasta

FC Viktoria Plzeň
14:00

1.-30. 11.
Půjčovna Dvory
PUBLIKACE Z FONDU KKKV
Současná literatura židovských autorů
9. 11. (17.00)-30. 12. Stud. odd. Lidická
MOTÝLKOVÁNÍ
Paličkované obrázky J. Kovářové
DĚTSKÉ ODD. DVORY
2., 9., 23., 30. 11. v 15.00
STŘEDA S POHÁDKOU
Pro děti předškolního věku a 1. tříd
4., 11., 18. 11. v 15.00
PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže pro děti od 7 let
25. 11. v 15.00
EKODÍLNA
Výtvarná práce, pro děti od 7 let
PRO SENIORY
3. 11.
Stud. odd.Lidická 10.00
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
24. 11.
Divadlo Dagmar 10.00
NÁVŠTĚVA DIVADLA
HERNÍ KLUB
3., 10., 24. 11. A-klub Dvory 15.00
Chytrá zábava pro každého od 15 let
5. 11. A-klub Dvory 10:30
4. FESTIVAL HER
Celodenní setkání zájemců o hraní deskových společenských her

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

