
„Rychlostní silnice R 6 má být sou-
částí mezinárodní silniční sítě TEN-T 
a spojovat hlavní město Prahu s turis-
ticky atraktivním západem Čech včet-
ně návaznosti na dálniční síť Němec-
ka. Její zařazení mezi nejméně potřeb-
né stavby význam R 6 popírá, navíc to 
v  podstatě znamená i  zastavení nut-
ných projektových a majetkoprávních 
úkonů, které vyžaduje příprava výstav-
by nových úseků směrem na Prahu,“ 
zdůraznil hejtman v  apelu adresova-
ném premiérovi.

Vít Bárta po jednání s  hejtmanem, 
poslanci, senátory, starosty a  zástup-
ci fi rem ale zopakoval, že peníze na 
celou stavbu nejsou.  Zdůraznil, že je 
třeba legislativních úprav, aby se silni-
ce stavěly rychleji a  levněji.  Informa-
ce o podpoře výstavby obchvatů potě-
šila starostu Lubence Bohumila Peter-
ku. „Stejně tak jsem přivítal, když mi-

nistr hovořil o  průjezdných vahách. 
Lubencem denně projede kolem deví-
ti tisíc aut a zejména těžké náklaďáky 
škodí silnici i  blízkým objektům,“ ře-
kl Peterka. Dalším opatřením by podle 
ministra mohlo být zpoplatnění silni-
ce I/6 pro nákladní dopravu. Hejtman 
Novotný ale vyjádřil obavu, aby tím 
nakonec nebyly zatíženy silnice niž-
ších tříd. „Máme zkušenosti z Pardu-
bického kraje, kde se nic takového ne-
konalo,“ ujistil ho Bárta.

Tomu bude v jeho snaze o změny ná-
pomocna poslankyně ze stejné stra-
ny Jana Suchá. Dostala od ministra 
za úkol ve spolupráci s Karlovarským 
krajem připravit podklady pro kon-
cepční rozhodování, jak by se dále mi-
nisterstvo vůči dopravní infrastruktu-
ře v  kraji mělo chovat. „Je patrné, že 
slibovat dostavbu R 6 do 120 let není 
mravné,“ poznamenal ministr.
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SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,
Dostává se Vám do rukou záři-

jové číslo Krajských listů.  Jedním 
z  velmi významných témat, které 
v našem měsíčníku najdete, je zá-
měr pronájmu sokolovské nemoc-
nice, která tvoří část Karlovarské 
krajské nemocnice.

V  uplynulém období bylo zpra-
cováno několik koncepcí a  strate-
gií, ať už připomenu koncepci bý-
valé krajské radní Bereniky Pod-
zemské, nebo současného generál-
ního ředitele Zdeňka Horáka.

Všechno tyto studie a plány na-
vrhovaly mimo jiné ze sokolovské 
nemocnice vytvořit něco jako lé-
čebnu dlouhodobě nemocných, 
případně „ořezat“ spektrum oborů 
na minimum.

Proto dnes stojí vedení kraje 
před jasnou volbou - buď sokolov-
skou nemocnici zavřít, nebo ji za-
chránit. Záchranu vidíme v proná-
jmu nemocnice schopné a  zkuše-
né společnosti za podpory silného 
partnera, tedy Sokolovské uhelné. 

Během srpna oznámilo minis-
terstvo dopravy zastavení někte-
rých dopravních staveb na českých 
silnicích a navrhlo také rušení vy-
braných železničních tratí. V  na-
šem kraji by se to týkalo až osmi 
tratí (například z Karlových Varů, 
dolního nádraží do Mariánských 
Lázní).

Stát chce ušetřit peníze na jejich 
údržbu, a  to jakýmkoliv způso-
bem, třeba i samotnou fyzickou li-
kvidací tratí. Usilovně v této záleži-
tosti jednáme. Společně s  ostatní-
mi poslanci budu rovněž pokračo-
vat ve snaze o navrácení silnice R 6 
mezi státní priority.

Podařilo se nám udělat první 
krok v  našem plánovaném pro-
gramu boje proti šíření bolševníku 
v regionu. Vznikla pracovní skupi-
na tvořená například zástupci kra-
je, Lesů ČR, Povodí Ohře nebo Po-
zemkového fondu ČR, která by 
měla do příštího podzimu zmapo-
vat území a připravit projekt k žá-
dosti o evropské peníze na likvida-
ci invazivních rostlin.

Slunečný podzim přeje Váš 
hejtman Josef Novotný

Tlak vedení kraje na premiéra a ministry má
první výsledek - stavba R 6 se zcela nezastaví
Hejtman Josef Novotný pokračuje v  úsilí o  zařazení stavby 

rychlostní silnice R 6 mezi dopravní stavby s  nejvyšší státní 

prioritou. Spolu s  hejtmany Ústeckého a  Středočeského 

kraje připomněl premiéru Nečasovi význam silnice pro 

zmíněné regiony a  společně s  ostatními poslanci a  senátory 

z  Karlovarského kraje vyzval ministra dopravy k  pracovní 

schůzce. Ta přinesla první výsledek - Vít Bárta slíbil, že budování 

R 6 ve směru z  Karlových Varů na Prahu bude pokračovat 

alespoň výstavbou obchvatů měst a obcí. 

Merklín převzal titul

Vesnice roku 2010

Stanoviska hlavních aktérů k  zá-
měru pronajmout nemocnici So-
kolov společnosti NEMO PLUS.
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Sokolovská uhelná 

mění krajinu

Rozhovor s  technickým ředite-
lem Sokolovské uhelné Jiřím 
Pöpperlem o  rekultivacích do-
končených i budoucích.

K záměru pronájmu 

nemocnice Sokolov

Obec vybojovala prvenství zejmé-
na díky zdařilé rekonstrukci ná-
dražní budovy a jejího okolí.
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Se znepokojením sleduji kroky nové 
vlády, která připravuje návrh státní-
ho rozpočtu na příští rok. Proto bych 
chtěl předem upozornit na nebezpe-
čí, které z  dosud avizovaných škrtů 
a úprav v položkách pro jednotlivé re-
sorty plyne. 

Úpravy rozpočtu by se měly do-
tknout poskytování sociálních slu-
žeb v regionech, a to velmi razantně. 
Z  loňské hranice sedmi miliard pro 
všechny kraje, což je minimální část-
ka pro fungování sociální sféry, a kraje 
ji podrobně dokladovaly, by měla být 
vládou pro příští rok vyčleněna zhru-
ba třetina.

Snížení příspěvku by v  důsledku 
mohlo znamenat uzavření konkrét-
ních zařízení, jež nezvládnou s  niž-

šími fi nancemi svůj provoz udržet. 
Pak ale chceme od ministerstva práce 
a sociálních věcí slyšet, která zařízení 
by to měla být.

Vláda mění pravidla během hry. 
Ptáte se proč? Možná jste zaznamena-
li, že v  souvislosti s usnesením vlády 
o  zrušení 7,5procentního příspěvku 
na fi nancování projektů s evropskými 
dotacemi, musel Výbor Regionální ra-
dy regionu soudržnosti Severozápad 
zastavit podepisování smluv o uděle-
ní evropské dotace z  ROP Severozá-
pad pro žadatele z našeho kraje.

Týká se to například krajských pro-
jektů výstavby dopravních terminálů 
v Chebu a v Mariánských Lázních, ale 
stejně tak projektů obcí i podnikatelů. 
V roce 2011 by to znamenalo dofi nan-

covat z  jiných než státních zdrojů na 
projekty z našeho kraje okolo 100 mi-
lionů korun. Jsem zvědav, jak se k to-
mu postaví ostatní poslanci a také se-
nátoři za náš region. Budou pro tako-
vý návrh hlasovat proti zájmům své-
ho kraje?

Oprávněně se obáváme i avizované-
ho rušení železničních tratí podle ná-
vrhu Správy železniční dopravní ces-
ty - nejprve šlo o šest vlakových spo-
jů, teď už dokonce o osm. Osobní do-
prava na železnici v našem kraji by tak 
byla zredukována o 25 procent!

Návrh SŽDC přitom vychází z jedi-
ného kritéria - z nízkého výběru po-
platku za užití dopravní cesty, což na 
železnici znamená něco podobného 
jako dálniční poplatek na silnici. Ta-

kovéto zrušení tratí by znamenalo po-
kles dopravního výkonu u  Českých 
drah o 13 procent, u společnosti Via-
mont dokonce o  58 procent. Přístup 
státu je nesystémový a  vychází z  dat 
platných v  krátkém časovém obdo-
bí a vázaných na rekonstrukce a další 
opravy na některých z dotčených tratí.

Vláda také chystá snížení platů stát-
ních zaměstnanců o  10, v  některých 
případech až o 20 procent. Dotkne se 
to záchranářů, zdravotníků, pečova-
telek v domovech pro seniory a řady 
dalších profesí. Pro příklad: pracov-
nice v  sociálních službách, která má 
15 let praxe, pobírá v  5. platové tří-
dě základní plat 12 680 korun. V jed-
né z variant vládního návrhu by jí plat 
klesl o 4 520 korun na 8 160 korun! 

Zdravotní sestra s 25 lety praxe pobírá 
základní plat v 9. platové třídě 20 560 
korun, pokles by činil 7 310 korun na 
13 250 korun! Jakou motivaci budou 
tito lidé mít, aby u své fyzicky i psy-
chicky náročné práce zůstali? 

Už jsem zmínil, že se škrty ve stát-
ním rozpočtu dotknou všech resor-
tů kraje - dopravy, školství, sociál-
ních věcí, regionálního rozvoje. S nej-
větší pravděpodobností na to kraj bu-
de muset zareagovat rušením nenáro-
kových příspěvků, které dosud udělo-
val například na hospodaření v lesích, 
na opravy památek nebo na kulturní 
a sportovní akce. Může se také stát, že 
bude potřeba celý rozpočet přepraco-
vat. Josef Novotný, hejtman

Karlovarského kraje

Navrhované úpravy státního rozpočtu zasáhnou všechny oblasti života kraje

Chléb Doktor z  karlovarské pekár-
ny Trend, Kozí sýr Barbora, který se 
vyrábí na Horském statku Abertamy, 
Doupovská klobása od Josefa Pelanta 
ze Žalmanova a bylinný likér Madam 
z likérky Arnika Josefa Šmerdy a synů 
z Drmoulu mohou být po příští čtyři 
roky nabízeny pod značkou Regionál-
ní potravina Karlovarského kraje. 

Prvního ročníku soutěže, kterou po-

řádal kraj ve spolupráci s Agrární ko-
morou, Střední zemědělskou školou 
v  Dalovicích a  Svazem ekologických 
zemědělců PRO-BIO, se zúčastnilo 18 
výrobců s 58 produkty. Přihlášené vý-
robky musely být vyrobeny ze 70 % 
z  tuzemských surovin a  hlavní složka 
musela být domácí stoprocentně. 

Ve čtyřech kategoriích byly oceně-
ny tři produkty,  dvě kategorie měly po 

jednom soutěžícím. Karlovarský kraj 
navíc udělil zvláštní ceny sadě instant-
ních výrobků fi rmy Artifex Instant 
a souboru paštik z Primy Karlovy Vary. 

Podle hejtmana Josefa Novotného 
by si ocenění zasloužila i řada dalších 
výrobců fungujících v regionu. „Dou-
fáme, že se přihlásí napřesrok,“ řekl 
hejtman. Další informace najdete na 
http://www.karlovarskapotravina.cz.

Čtyři výrobky mají značku Regionální potravina 

Vítězná čtveřice výrobků z kraje  Foto KL

 V souvislosti s povodněmi, které 
zasáhly především Liberecko a  Ús-
tecký kraj, vyhlásil Karlovarský kraj 
veřejnou sbírku na pomoc posti-
ženým. „Věřím, že obyvatelé naše-
ho kraje budou solidární a  přispě-
jí byť i jen malou částkou na pomoc 
těm, kteří přišli o  střechu nad hla-
vou, o  svůj domov a  zázemí,“ řekl 
hejtman Josef Novotný. 

Lidé mohou posílat peníze na 
bankovní účet Komerční banky čís-
lo 43-7585580267/0100. Sbírka po-
trvá do konce listopadu. „Po jejím 
ukončení oznámíme občanům výši 
vybraného výtěžku a také konkrétní 
informaci o tom, jak se s penězi na-
loží,“ uzavřel hejtman. 

První příspěvek, 23 000 korun vy-
brali mezi sebou členové Rady Kar-
lovarského kraje. Počátkem září od-

vezl přímo do Libereckého kraje ná-
městek hejtmana Miloslav Čermák 
128 000 korun z účtu sbírky a pře-
dal je starostům Heřmanic a  Ras-
penavy a řediteli Domova pro oso-
by se zdravotním postižením v Ras-
penavě.

Pokračuje i  přímá pomoc Karlo-
varského kraje regionům postiže-
ným povodněmi.  O  prvních zásil-
kách jsme informovali již v  minu-
lém čísle Krajských listů.

Další pomoc měla podobu hasič-
ských uniforem. Šeky na dar hasič-
ským sborům jednotlivých krajů, 
vždy  v hodnotě sto tisíc korun pře-
dal hejtman Josef Novotný hejtma-
nům Zlínského, Ústeckého, Liberec-
kého, Olomouckého a  Plzeňského 
kraje na jednání Asociace krajů ČR 
koncem srpna.

Kraj vyhlásil veřejnou sbírku, 
hasičským sborům dal šeky

Hejtman zahájil tiskovou konferenci s ministrem předáním výmluvných dárků - krumpáče a lopaty.  Foto KL
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 V  osmém ročníku krajského kola 
soutěže o  titul Vesnice roku zvítězila 
obec Merklín. Zlatou stuhu a  šek na 
50 000 korun předal starostovi obce 
Josefu Níčovi hejtman Josef Novotný. 

„Vloni se zúčastnilo této soutěže 
dvacet obcí kraje, letos už o deset ví-
ce a každým rokem se počet přihláše-
ných zvětšuje. Karlovarský kraj pod-
poruje rozvoj venkova a bude tak činit 
i nadále. Jsme jeden z mála krajů, kte-
rý nesnížil každoroční příspěvek dva-
ceti milionů na rozvoj venkova a ne-
hodláme ho snižovat v  rozpočtu ani 
na příští rok,“ uvedl Josef Novotný.

Merklín má zhruba 1100 obyvatel. 
Hodnotitelská komise ocenila pře-
devším rekonstrukci nádražní bu-
dovy na informační centrum a  byty 
a přilehlého areálu, v němž jsou dět-
ské hřiště, skatepark a plocha pro mí-
čové hry. Obec odkoupila budovu  za 
1,2 milionu a investovala do něj hlav-
ně z různých dotací 25 milionů korun. 

Při slavnostním vyhlášení výsled-
ků právě v tomto areálu byly uděleny 
i další stuhy. Vintířov získal Bílou stu-
hu za činnost mládeže, Luby Modrou 
stuhu za společenský život, Křižovatka 
Zelenou stuhu za péči o zeleň a život-
ní prostředí a  Hájek Oranžovou stu-
hu za spolupráci obce a  zemědělské-
ho subjektu.

Zástupci kraje, ministerstev, Sva-
zu měst a a obcí i Spolku pro obnovu 
venkova předali dalším obcím desítky 
ocenění za jednotlivé akce a činnosti.
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Roman Rokůsek

Ředitele krajského úřadu Ing. Ro-
mana Rokůska jsme pro toto vydá-
ní Krajských listů oslovili s  dota-
zem týkajícím se novinky v  oblas-
ti podnikání, s níž se setká i veřej-
nost. 

O jakou novinku se jedná?
Dne 1. července 2010 nabyl účin-

nosti zákon, kterým se mění některé 
předpisy v  souvislosti s  přijetím zá-
kona o základních registrech. V ob-
lasti živnostenského podnikání se 
kromě jiného zavádí institut Identifi -
kační číslo provozovny (IČP). Veřej-
nost se s tímto novým pojmem bude 
setkávat vedle dosavadního označo-
vání podnikatele, kterým je Identifi -

kační číslo osoby (IČO).

Jak bude toto číslo koncipováno?
Identifi kační číslo provozovny 

v  podobě desetimístného číselného 
kódu bude automaticky generováno 
v  centrálním registru živnostenské-
ho podnikání pro každou provozov-
nu. Jedná se o  jedinečné nezaměni-
telné identifi kační číslo, které obdr-
ží každý podnikatel fungující podle 
živnostenského zákona při oznáme-
ní o zahájení provozování své živnos-
ti. V případě, že podnikatel bude mít 
více provozoven, obdrží pro každou 
samostatné IČP.

Jak se bude postupovat, pokud 
bude v jednom objektu provozovat 
činnost více podnikatelů?

Každá provozovna se váže na kon-
krétní podnikající osobu. Pokud te-
dy podnikatelskou činnost provo-
zuje v  rámci jedné provozovny více 

osob, obdrží každá IČP pro své pod-
nikání. Jako příklad mohu uvést pro-
vozovnu, ve které svoji živnost pro-
vozují dvě kadeřnice, každá na vlast-
ní živnostenské oprávnění. Tato pro-
vozovna obdrží dvě IČP,  pro každou 
kadeřnici zvlášť. Provozovna tak bu-
de muset být označena oběma čísly.

Identifi kační čísla se budou při-
dělovat pouze nově vzniklým pro-
vozovnám?

Nikoli, identifi kačním číslem bu-
dou muset být označeny všechny 
provozovny. Tedy i ty, které byly zří-
zeny před účinností tohoto zákona. 
Doposud byl podnikatel povinen vi-
ditelně označit obchodní fi rmou, po-
případě názvem, nebo jménem a pří-
jmením a identifi kačním číslem oso-
by objekt, v  němž má místo podni-
kání, liší-li se od místa bydliště. Tato 
povinnost se dále rozšiřuje o označe-
ní identifi kačním číslem provozovny.

Jak se podnikatel dozví, že mu 
bylo přiděleno konkrétní IČP? Do 
kdy musí provozovnu tímto úda-
jem označit?

Každý podnikatel, který má v regis-
tru živnostenského podnikání uve-
denu provozovnu, bude o  přidělení 
jejího identifi kačního čísla vyrozu-
měn příslušným obecním živnosten-
ským úřadem. Podle zákona je povi-
nen provozovnu tímto číslem označit 
nejpozději do 31. 7. 2011.

Živnostenské úřady již začaly s ro-
zesíláním oznámení o  přiděleném 
IČP na adresy místa podnikání kaž-
dého podnikatele. Pokud podnika-
tel tuto informaci z  obecního živ-
nostenského úřadu neobdrží v  ná-
sledujících pěti měsících, doporuču-
ji, aby sám kontaktoval příslušný živ-
nostenský úřad se žádostí o  sdělení 
přiděleného identifi kátoru. Vyhne se 
tak možným komplikacím kvůli ne-
dodržení zákona.

Ředitel krajského úřadu informuje

Merklín převzal titul Vesnice roku 2010 

Volby do zastupitelstev obcí a senátu
V pátek 15. a v sobotu 16. října 2010 se v celé České republice konají vol-

by do zastupitelstev měst a obcí, ve volebním obvodu č. 1 (Karlovarsko) 
navíc i do Senátu Parlamentu ČR (s případným druhým kolem ve dnech 
22. a 23. října 2010). Nezapomeňte využít svého práva! Volební místnos-
ti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

Ke všem trofejím pro držitele titulu Vesnice roku přidal hejtman Josef Novotný (na snímku nahoře vlevo) i fi nanční 

prémii Karlovarského kraje ve výši  50 000 korun. Merklín dobyl prvenství zejména díky  vzorné rekonstrukci budo-

vy železniční stanice a přilehlého areálu, v němž vybudoval dětské hřiště a skatepark. Foto KL
Vážené paní starostky,  vážení páni starostové, 
vážený pane primátore,
Vzhledem k  tomu, že vláda České republiky v  rámci úsporných opatření 

navrhuje, aby v příštím roce stát nespolufi nancoval projekty z ROP, rozhodli 
se členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad do kon-
ce září nepodepisovat smlouvy o poskytnutí dotace s žadateli předkládajícími 
projekty do ROP Severozápad. V případě Karlovarského kraje jsou ohroženy 
4 projekty. Výstavba dopravních terminálů v Mariánských Lázních a v Che-
bu, dopravní karta K3 a výstavba bazénu v karlovarské KV Areně.

Přestože je Karlovarský kraj nositelem těchto projektů, nebude mít kvůli za-
stavení státní dotace cca 100 milionů korun na jejich dofi nancování.  

Vyzývám Vás proto, abyste vyvinuli veškerou možnou iniciativu a apelo-
vali na vládu ČR, aby státní dotace projektů nezastavila. Pokud tak učiní, je 
nanejvýš pravděpodobné, že rozpracované projekty ve vašich městech nebude 
možné realizovat.  Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana

Otevřený dopis starostům

HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Dobrý den, pane hejtmane,
chtěl bych se zeptat, jestli bude na nové rychlostní silnici umístěna cedu-
le odbočka Karlovy Vary Hory, nebo jste tuto obec vyškrtli z mapy?

Tomáš Horn
Dobrý den, pane Horne,
asi máte pocit, že hejtman je všemocný, a když se mu zachce, prostě 
se rozhodne neumístit někam označení obce. O umístění dopravního 
značení na rychlostní silnici rozhoduje Ministerstvo dopravy ČR. Pod-
le informací Ředitelství silnic a dálnic ČR se označení obce Hory prá-
vě z rozhodnutí ministerstva na rychlostní silnici R 6 nacházet nebu-
de. Jeho umístění je naplánováno za sjezdem z komunikace R 6 na sil-
nici I/20 u tzv. kompostárny a dále na silnicích III. tříd. Jak vidíte, Kar-
lovarský kraj nemá bohužel kompetence, jak rozhodování o doprav-
ním značení na R 6 ovlivnit.

Dobrý den pane hejtmane!
„V  měsíci květnu opět došlo oproti minulým měsícům k  nárůstu zjiště-
ní vzorků pohonných hmot, které neodpovídaly požadavkům českých 
technických norem, a to především u automobilových benzínů,“ uvedla 
mluvčí ČOI Kamila Juhaňáková. Můj dotaz: Jak hodláte řešit tuto záleži-
tost? Děkuji, Kristian Houf - Karlovy Vary

Vážený pane Houfe,
stejně jako další regiony se i Karlovarský kraj připojil k  iniciativě TV 
Prima, která přišla s nápadem provést vlastní nezávislé kontroly kva-
lity pohonných hmot u  namátkově zvolených nebo doporučených 
čerpacích stanic. Testy by se uskutečnily bez inspektorů ČOI a rozbory 
paliv v certifi kované laboratoři by uhradily kraje. Podle informací z TV 
Prima by jedna kontrola měla stát zhruba dva tisíce korun. Myslím si, 
že je to dobrá cesta k tomu, jak spotřebitele upozornit na nepoctivé 
prodejce, chystaný projekt má tedy mou plnou podporu.

Zastaralé technologie, nákladný ser-
vis a nevýhody plynoucí z oddělení sí-
tí pro komunikaci z pevných a mobil-
ních telefonů vedly krajský úřad  Kar-
lovarského kraje k zahájení optimali-
zace a  modernizace telekomunikač-
ních služeb. 

V  oblasti hlasových služeb přináší 

přechod na dodávku od jednoho ope-
rátora podstatné snížení provozních 
nákladů. To je možné díky vybudová-
ní hlasové privátní sítě, ve které všich-
ni účastníci komunikují za velice vý-
hodných tarifních podmínek. 

Dalším plusem je postupný přechod 
na modernější technologické vybave-

ní, založené na využití IP technologií.
„V  blízké budoucnosti tak bude 

možné připojovat do virtuální privát-
ní hlasové sítě i  další, vzdálená pra-
coviště. Těmi může být jak virtuál-
ní kancelář pro jednoho pracovníka, 
například v Bruselu, tak celá příspěv-
ková organizace kraje,“ uvedl náměs-

tek hejtmana Jaroslav Borka s tím, že 
i pro tato pracoviště bude možno vyu-
žívat výhodných tarifů. 

Využívání virtuálních kanceláří pro 
vybrané profese by přineslo další sní-
žení nákladů. V současné době se to-
to téma analyzuje a navrhují se vhod-
ná řešení.

Moderní telekomunikační služby budou levnější 

 Karlovarský kraj letos poprvé po-
skytne příspěvky na prevenci krimina-
lity. Mezi pět žadatelů, kteří se přihlá-
sili se svými projekty, bude rozděleno 
z  krajského rozpočtu celkem 200 000 
korun. Maximální výše příspěvku pro 
jednoho žadatele činí 50 000 korun.

„Peníze jsou určeny především na 
projekty, které pomáhají rizikovým 
skupinám dětí a mládeže s poruchami 
chování nebo žijícím v sociálně vylou-
čených lokalitách. Poskytujeme je ale 
také na podporu informování obča-
nů v  oblasti prevence kriminality ne-
bo vzdělávání o zneužívání moderních 
technologií, mám na mysli kyberšika-
nu nebo kyberstalking,“ vysvětlil ná-
městek hejtmana Miloslav Čermák.

Příspěvek získal například projekt 

„Nejsi na to sám“ občanského Sdružení 
pro probaci a mediaci v justici. Projekt 
je zaměřen na pomoc mladistvým z na-
šeho regionu, kteří se dostali do kon-
fl iktu se zákonem.

Úspěšně žádala o  peníze také obec-
ně prospěšná společnost Útočiště, kte-
rá bude organizovat v  Chebu vzdělá-
vání týmu dvanácti odborníků pracu-
jících s rizikovými a ohroženými dětmi 
ve věku do jedenácti let.

V  rámci projektu „Creativ trend - 
tancem proti nudě” obecně prospěš-
né společnosti PaCiHol bude poříze-
no nové vybavení pro děti ze sociál-
ně slabých rodin navštěvujících taneč-
ní kroužek v Aši. Zajištěno bude i od-
borné vedení kroužku, který umožňu-
je dětem aktivní využití volného času.

Kraj letos poprvé přispěje
na prevenci kriminality

Nová pracovní skupina připraví 
projekt boje proti invazivním rost-
linám. Dohodli se na tom účastní-
ci pracovního setkání, které svolal 
hejtman Karlovarského kraje Josef 
Novotný.

Schůzky se zúčastnili zástupci Mi-
nisterstva zemědělství ČR, Lesů ČR, 
státního podniku Povodí Ohře, Po-
zemkového fondu ČR, obcí kraje 
a dalších subjektů. 

„Pracovní skupina se bude zabý-
vat přípravou projektu likvidace 
bolševníku, křídlatky a  dalších in-
vazivních rostlin. Projekt pak před-
loží do Operačního programu ži-
votní prostředí, kde je možné získat 
až 90% dotaci,“ uvedl Novotný, kte-
rý odhadl náklady na projekt na 100 
milionů korun. 

Vzniku projektu bude předcházet 
přípravná fáze, v  níž by měla pra-
covní skupina v  čele s  vedoucí od-
boru životního prostředí marián-
skolázeňské radnice Lenkou Poco-
vou zmapovat zasažená území, zvo-
lit metodiku, vytvořit seznam vlast-

níků pozemků, kde se rostliny ší-
ří, a  sjednotit se na způsobu, jak 
s vlastníky jednat. 

Podle Pavla Poce je metodika  ho-
tova už 15 let, ale v praxi se zapomí-
nalo na mechanismy šíření rostlin.

 Příprava by si měla vyžádat odha-
dem 5 až 10 milionů korun.  „I když 
kraj v zásadě není majitelem posti-
žených pozemků, přispěje do pří-
pravného fondu jednotkami milio-
nů. Očekáváme ale fi nanční podpo-
ru všech zainteresovaných, čímž si 
ověříme jejich faktický zájem pro-
blematiku vyřešit,“ poznamenal 
hejtman.

„Naším cílem by mělo být na pod-
zim 2011 podat žádost o  fi nanco-
vání projektu do Operačního pro-
gramu Životní prostředí,“ zdůraz-
nil hejtman, který vyjádřil společně 
s  europoslancem Pocem připrave-
nost jednat ve věci s ministerstvem 
zemědělství i dalšími orgány. Vyzval 
také nově utvořenou skupinu, aby 
zahájila jednání o spolupráci i s ob-
cemi s rozšířenou působností. 

Tým pro boj s invazivními

rostlinami začal pracovat

1. Návrh v kategorii Obec desetiletí: Myslíte si, že se vaše obec za po-
sledních deset let změnila ve prospěch obyvatel, dobře se v ní žije a zasloužila 
by si titul Obec desetiletí? Pošlete jí svůj hlas!
Jméno obce

Důvod nominace

2. Návrh v kategorii Neziskové organizace
(občanská sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace apod. - jméno navr-
hovaného, společnost, kterou zastupuje, a jeho pozice):

Důvod nominace

3. Návrh v kategorii Zvláštní ocenění desetiletí za mimořádný 

přínos Karlovarskému kraji
(jméno, povolání a bydliště - kandidát nemusí být občanem kraje):

Důvod nominace

lístku do 15. listopadu 2010 na adre-
su Krajský úřad Karlovarského kra-
je, odbor kanceláře hejtmana, Závod-
ní 353/88, 360 21 Karlovy Vary nebo 
použijte elektronický anketní lístek 
na www.kr-karlovarsky.cz.

Karlovarský kraj vyhlašuje anke-
tu Osobnost kraje za rok 2010 v ka-
tegoriích Obec desetiletí, Nezisková 
organizace desetiletí (nadace, občan-
ská sdružení, obecně prospěšné spo-
lečnosti atd.) a udělení Zvláštní ceny 
desetiletí za mimořádný přínos kraji.

Finalisté budou vybráni odbornou 
komisí na základě vašich návrhů. Bě-
hem fi nálového večera 9. prosince  
2010 budou vyhlášeny tři vítězné no-
minace v  každé kategorii. Své návr-
hy zasílejte na vystřiženém anketním



Osobnost Karlovarského kraje

KRAJ
KARLOVARSKÝ

krajske_listy_2010_09.indd   2 14.9.2010   8:46:22



Dnem 1. 9. 2010 zahájila  Karlo-
varská krajská nemocnice a.s. pi-
lotní projekt, týkající se manažer-
ského řízení stravovacího provo-
zu nemocnice v Chebu. Nemocni-
ce si od projektu slibuje zachová-
ní, resp. zlepšení kvality stravova-
cích služeb i při očekávaných eko-
nomických úsporách. 

Provoz i  se zaměstnanci pře-
vzala fi rma, která má zkušenos-
ti s provozem nemocničních pra-
covišť např. v  Plzni, Strakonicích 
a Klatovech a zajistí nutné investi-
ce do zastaralých technologií. Vý-
hodou jsou i přímé vazby společ-
nosti na prvovýrobce, což zname-
ná lepší ceny i kvalitu. Dalším zá-
měrem je rozšíření sortimentu jí-
del a obnovení teplých večeří. 

Pokud se tento pilotní program 
osvědčí, předpokládá se jeho roz-
šíření na další zařízení.

Josef Novotný, hejtman Karlovar-
ského kraje:

O  tomto záměru nemocnice pro-
běhla řada diskuzí s  politiky, vede-
ním města Sokolova i  s  tamními lé-
kaři. Jak jistě vědí všichni, kteří sledu-
jí dění v krajském zdravotnictví, myš-
lenka na pronájem vychází ze špatné 
personální situace sokolovské nemoc-
nice, ze sílícího tlaku zdravotníků na 
zlepšení podmínek k práci i zajištění 
možnosti odborného růstu.

Nejde tedy o  momentální nápad, 
ale o výhodné řešení, které má nejen 
podporu lékařů sokolovské nemocni-
ce, vedení města, ale také představite-
lů společnosti Sokolovská uhelná, je-
jíž generální ředitel František Štěpá-
nek přislíbil potřebnou pomoc.

Ukazuje se, že v  rámci Karlovarské 
krajské nemocnice by ta sokolovská 
pomalu skomírala a  obyvatelům So-
kolovska by nemohla zajistit kvalitní 
zdravotní péči. 

Proto s pronájmem souhlasí a trou-
fám si říct, že ho netrpělivě očekávají 
i lékaři, například náměstkyně pro lé-
kařskou péči Zuzana Fialová, primář 
ortopedie Oldřich Vastl, hematolog 
Svatopluk Murár  a další. 

V  případě pronájmu bude mít kraj 
právo dozoru nad činností nájem-
ců a  své statutární zástupce v dozor-
čí radě. V žádném ohledu se totiž ne-
zříkáme zodpovědnosti za fungová-
ní nemocnice a  kvalitu poskytova-
ných zdravotnických a ostatních slu-
žeb. Chceme mít také možnost zrušit 
nájemní smlouvy v  případě hrubého 
porušení povinností nájemce.

Cílem pronájmu rozhodně nemá 
být fi nanční zisk, protože v první řadě 

jde o stabilizaci sokolovské nemocni-
ce a její budoucí rozvoj. Peníze z pro-
nájmu obratem půjdou do movitého 
majetku, což by mělo zabránit stagna-
ci úrovně zařízení. 

Je možné, že se takové podobné ře-
šení ukáže vhodné i  pro nemocni-
ci v Karlových Varech a v Chebu, což 
je zatím otázka diskuze s  lékaři i  zá-
stupci obou měst. Byl bych rád, kdyby 
se v blízké době také sešli představite-
lé všech pěti nemocnic působících na 
území regionu.

Výsledkem setkání by měla být do-
hoda o tom, jakou cestou se dále bu-
dou ubírat jednotlivá zařízení, aby 
byla pro obyvatele regionu dostupná 
kvalitní základní péče a k tomu by ne-
mocnice disponovaly vlastní speciali-
zovanou nadstavbou.

František Štěpánek, generální ře-
ditel Sokolovské uhelné:

Není pochyb o tom, že součástí sta-
bilizace nemocnice v  Sokolově, kte-
rá je nedílnou součástí základní páte-
ře klinického ošetření v Karlovarském 
kraji, je i efektivní řízení.

Při hledání optimálních alternativ 
efektivního řízení jak v  období kon-
solidace, tak i  při jejím dalším roz-
voji se objevila možnost spolupráce 
s Nemocnicí Ostrov. Tato privátní ne-
mocnice již 16 let prokazuje, že zdra-
votnické zařízení tohoto typu může 
úspěšně fungovat a  přitom zajišťovat 
dostupnou kvalitní lékařskou péči.

Očekáváme-li od tohoto kvalitního 
partnera restrukturalizaci poskytova-
né zdravotní péče v nemocnici Soko-
lov, pak je nutné zakotvit tuto zodpo-
vědnost provozovatele do základního 
modelu partnerství, s  odpovídajícím 

vlastnickým vztahem, v tomto přípa-
dě nájemní smlouvou.

Sokolovská uhelná je pro tento krok. 
Řečí již bylo dost. O  odpovědnosti 
i neodpovědnosti. Začněme tedy jed-
nat a realizovat. Nabízí se nám spolu-
práce s někým, kdo takto odpovědně, 
v  tak citlivém oboru jako je zdravot-
nictví, postupuje úspěšně již 16 let.

Ing. Karel Jakobec, starosta měs-
ta Sokolov:

Rada města se situací v  sokolovské 
nemocnici zabývala již několikrát. 
Přestože se nejedná o zařízení v ma-
jetku města, přeci jen si s plnou odpo-
vědností uvědomujeme, jaký význam 
nemocnice má pro občany města. 

Proto také zastupitelstvo již deset let 
pravidelně přispívá každý rok částkou 
od jednoho do dvou milionů korun 
na její vybavení. Navíc v  okrese So-
kolov s  počtem obyvatel vyšším než 
v okrese Cheb není další zdravotnic-
ké zařízení podobného typu. V okrese 
Karlovy Vary je ještě nemocnice v Os-
trově a na Chebsku nemocnice v Ma-
riánských Lázních.

Jakkoliv chápeme obecné problémy, 
které se zdravotnictví dotýkají v rám-
ci celé republiky, nemůžeme lhostej-
ně přehlížet signály, že k útlumu do-
chází právě v  sokolovské nemocnici! 
Jestli Karlovarský kraj nemá zdroje 
na zachování všech tří stávajících ne-
mocnic, neměla by být situace řešena 
plíživou likvidací základních oborů 
v naší nemocnici.

Samozřejmě, z  hlediska daleké bu-
doucnosti by bylo nejlepší mít ne-
mocnici jednu, novou a moderní, ne-
daleko rychlostní komunikace R 6, ale 
do té doby je nutno udržet pro oby-

vatele sokolovského okresu stávající 
rozsah zdravotnické péče. I  za cenu 
vstupu soukromého kapitálu. Soko-
lovská uhelná několikrát projevila 
ochotu se na zlepšení situace podílet 
a vedení města by tento krok uvítalo 
a  určitě by se do budoucnosti žádné 
další spolupráci nebránilo.

Ohledně samotného pronájmu ne-
mocnice vedení města zatím žádné 
konkrétní podmínky nezná. Záleží na 
tom, jakým způsobem by byl proná-
jem nastaven, teprve potom se bude-
me moci vyjádřit.

MUDr. Zuzana Fialová, náměst-
kyně pro lékařskou péči nemocnice 
v Sokolově:

Po opakovaných diskuzích se za-
městnanci nemocnice Sokolov mohu 
zodpovědně prohlásit, že tuto změnu 
vítáme a pevně doufáme, že krajští za-
stupitelé tento návrh schválí v co nej-
kratším možném termínu.

Pro nemocnici Sokolov byla fúze do 
Karlovarské krajské nemocnice, a. s. 
velice nepříznivou variantou, po ce-
lou dobu prakticky bojujeme o holou 
existenci.

Dlouhodobě neřešená koncepce 
dalšího vývoje naší nemocnice s  se-
bou nese velkou míru nejistoty pro 
naše zaměstnance, odrazuje případ-
né zájemce o práci, a to zejména z řad 
lékařů a  kvalifi kovaného středního 
zdravotního personálu.

Všechny dosud navržené varian-
ty znamenaly pro nemocnici Sokolov 
pouze postupný útlum činností a pře-
sun atraktivních výkonů do Karlo-
vých Varů. Je velice složité v  této si-
tuaci něco plánovat, budovat a  lá-
kat nové kvalitní zaměstnance. Tento 

stav je dlouhodobě neudržitelný.
Spolupráce se zkušeným týmem 

z Ostrova bude pro naše zařízení jis-
tě obrovským přínosem, budeme opět 
moci rozhodovat sami za sebe, vrátí se 
sem základní administrativa, potřeb-
ná pro běžný chod každého podniku.

Na základě mých opakovaných jed-
nání s ostrovskými zástupci vidím, že 
mají poměrně jasnou představu, jak 
postupovat, a mají nám co nabídnout.

Dalším jasným plusem celé věci je 
i deklarovaná pomoc ze strany SUAS 
vyslovená ústy  ředitele Ing. Františka 
Štěpánka. Tato společnost se dlouho-
době angažuje v pomoci našemu regi-
onu, stojí za ní úctyhodný objem prá-
ce a  je pro nás opravdovou zárukou 
úspěchu celého projektu.

Myslím si, že si sokolovský re gion 
zaslouží kvalitní zdravotnickou péči 
a  dobrá nemocnice se spokojeným 
personálem je pro splnění tohoto 
úkolu základem.

MUDr. Oldřich Vastl, primář or-
topedického oddělení nemocnice 
Sokolov:

Pracuji ve zdravotnictví 35 let. Ně-
kolik let jsem byl ředitelem a  poté 
spolumajitelem nemocnice Ostrov.
Dvacet let pracuji ve vedoucí funkci.
Dovoluji si tedy podotknout, že zku-
šenosti s  řízením menší nemocnice 
mám. 

Z této pozice mohu konstatovat, že 
myšlenka spojení tří nemocnic byla 
a je mylná.V současné době, kdy pře-
važují partikulární a  lobbistické zá-
jmy, není možné řídit tyto nemocni-
ce se ziskem. Je to situace, kdy chybí 
motivace k úsporám, chybí motivace 
optimálního vztahu mezi pacientem 

a zdravotníkem.
Jedinou cestou je svěřit vedení re-

nomované fi rmě, za kterou jsou vi-
dět výsledky. S fi rmou NEMOS PLUS 
mám v posledních letech velmi dobré 
zkušenosti a jen s němým úžasem po-
zoruji, jak po odchodu dvou nevhod-
ných společníků zvelebují svou ne-
mocnici. Nevím, kdo by byl pro řízení 
nemocnice v Sokolově kvalifi kovaněj-
ší než management NEMOS PLUS.

MUDr. Svatopluk Murár, primář 
interního oddělení nemocnice So-
kolov:

Interna Sokolov je oddělení s dlou-
hodobou tradicí a historií, vychovala 
řadu odborníků, kteří jsou nyní v te-
rénu včetně klinik. Posledních pět 
let prochází personální krizí, která je 
převážně způsobena externími vlivy - 
odchody lékařů na výhodnější pozice, 
do lukrativnějšího zahraničí, nejisto-
ta perspektivy oddělení ve struktuře 
Karlovarské krajské nemocnice a po-
dobně.

Krize vyvrcholila v minulém roce,-
kdy na oddělení zbyli tři kmenoví lé-
kaři. Nyní se podařilo oddělení perso-
nálně stabilizovat, pro jeho další vý-
voj a udržení stávajících zaměstnanců 
je však důležitá reálná perspektiva od-
dělení, která byla poslední roky velmi 
nejistá, nebylo jasné, jaké je její posta-
vení v systému nemocnic, dokonce se 
uvažovalo o jejím uzavření.

Pokud nám spojení s NEMOS PLUS 
přinese reálnou perspektivu a  stabi-
litu rozvoje, potom nelze než s tímto 
záměrem souhlasit. Očekávám od to-
hoto kroku vrácení standardu inter-
ního oddělení na vysokou odbornou, 
profesionální a lidskou úroveň.
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Karlovarská porodnice prošla při malování i částečnou rekonstrukcí

Karlovarský kraj uvažuje 

o vyčlenění nemocnice 

Sokolov z Karlovarské 

krajské nemocnice, 

a.s.  a o jejím pronájmu 

společnosti NEMOS PLUS 

Ostrov. Záměr pro Krajské 

listy komentují hlavní 

aktéři plánovaného kroku.

Co si myslíte o záměru pronajmout sokolovskou nemocnici?

Josef Novotný František Štěpánek Zuzana Fialová Oldřich Vastl Svatopluk Murár

Téměř po třech týdnech se nedávno 
otevřely brány karlovarské porodni-
ce a nastávající maminky se mají roz-
hodně na co těšit. 

Kromě již tradiční nové výmalby to-
tiž rodičky čeká i nové zázemí v po-
době druhého pokoje nadstandard-
ního typu na šestinedělí, rodičky po 
operačních výkonech (například cí-
sařském řezu) budou monitorovány 
24 hodin denně prostřednictvím no-

vého monitorovacího systému a  vy-
užít mohou i  zcela novou návštěvní 
místnost, či částečně obměněný náby-
tek na pokojích. Polepšili si také za-
městnanci, pro něž vedení nemocni-
ce nechalo zrekonstruovat sesternu. 
Na porodnickém sále pak přibyl no-
vý přístroj pro nedonošená miminka.

Rekonstrukci, která vyšla na 
300 000 Kč, zčásti fi nancovala Karlo-
varská krajská nemocnice, a. s., zčás-

ti pak sponzoři nemocnice. „Druhý 
nadstandardní pokoj jsme již na po-
rodnici potřebovali. Dosud jsme měli 
pouze jeden a o ten byl veliký zájem. 
Na část maminek se tak bohužel ne-
dostalo. Nyní se situace výrazně zlep-
ší a  v  brzké budoucnosti plánujeme 
i  třetí pokoj tohoto typu,“ uvedl pri-
mář oddělení MUDr. Mgr. Miloslav 
Nesyba s tím, že již dříve byl vybudo-
ván nadstandardní porodní sál.

Gynekologicko-porodnické odděle-
ní karlovarské nemocnice je akredito-
vaným pracovištěm vysoce odborné-
ho druhého typu. Její specializovaný 
personál jako jediný v  Karlovarském 
kraji řeší i komplikované porody a ve 
spolupráci s dětským a neonatologic-
kým oddělením zajišťuje péči o před-
časně narozená miminka od 32. týd-
ne vývinu s orientační vahou od 1600 
gramů.

„Z  tohoto důvodu přibyl na našem 
porodnickém sále nový přístroj, kte-
rý umožní okamžité zahájení péče 
o předčasně narozené miminko včet-
ně umělé plicní ventilace. Nehrozí tak 
žádná prodleva v zahájení neodklad-
né péče,“ zdůraznil primář.

„Našim cílem je přiblížit budoucí 
maminky co nejvíce domácímu pro-
středí. Tyto rekonstrukce nás opět 
posunuly výrazně blíž k našemu cíli. 

Především se však soustředíme na pr-
votřídní zdravotní péči jak o mamin-
ky, tak o narozené děti. I při zcela jed-
noduchém porodu mohou nastat ne-
čekané komplikace. U nás ale mají pa-
cientky zajištěno, že se o  ně dokáže-
me odborně postarat v jakékoliv situ-
aci. Odměnou nám jako zdravotnímu 
personálu pak jsou dlouhodobě vyni-
kající výsledky,“ uzavřel primář Ne-
syba.

Pohledy do rekonstruovaných prostor: Nadstandardní pokoj na šestinedělí, nadstandardní porodní sál, nový přístroj pro péči o předčasně narozené děti a sesterna na šestinedělí. Foto KKN

Pilotní projekt

Karel Jakobec

Hejtman Josef Novotný a krajský rad-
ní Vratislav Emler zavítali prvního dne 
nového školního roku do tří karlovar-
ských středních škol. Vedle toho, že žá-
kům i kantorům - svým bývalým pro-
fesním kolegům - popřáli hodně sil, 
shlédli také výsledek projektů, na kte-
rých se kraj fi nančně podílel. 

Na keramické škole bylo 1. září spo-
jeno se dvěma premiérami: představe-
ním nové ředitelky Markéty Šlechto-
vé a  otevřením nové výdejny jídel. Ta 
vznikla z  jedné z  učeben a  kraj na ni 
přispěl částkou 200 000 korun (z toho 
840 000 vložila škola a 1,3 milionu fi r-
ma Eurest Sokolov, která výdejnu pro-
vozuje). 

„Naším cílem je, aby škola byla za-
chována. Vývoj situace v  keramickém 
průmyslu jí nepřál. Vzhledem k tomu, 
že letos bylo do prvních ročníků přija-
to zhruba o třicet žáků více než v před-
chozích letech, ale věřím, že se v tradici 
bude pokračovat,“ řekl hejtman.

Za vybudováním výdejny jídel stá-
la nespokojenost zejména rodičů žáků, 
která vedla až k  sepsání petice. „Žáci 
totiž kvůli nabitému rozvrhu často ne-
stíhali obědy v nejbližší školní jídelně,“ 
vysvětlil Emler. Ve výdejně s kapacitou 
44 míst si vedle obědů mohou zakoupit 
i svačiny a nápoje.

Také logistická škola se mohla poch-
lubit novinkami, řemeslníci přes léto 
vyměnili okna a dveře. V předchozích 
letech se zde rekonstruovaly též roz-
vody topení a vody či střecha. Kraj do 
oprav za poslední tři roky investoval 
okolo pěti milionů korun. 

Hejtman s  radním navštívili rovněž 
karlovarské gymnázium, jemuž kraj 
přispěl čtyřmi miliony korun na rekon-
strukci laboratoří a učeben chemie, fy-
ziky a biologie. Dodavatelská fi rma ale 
projekt nedokončila včas. Nový termín 
předání byl posunut na 10. září, do té 
doby muselo gymnázium ve výuce im-
provizovat. Hejtman a radní Emler (vpravo) mezi studenty SOŠ logistické a SOU v Dalovicích Foto KL

Nový školní rok přivítal hejtman na středních školách
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Jsou tedy rekultivace, alespoň v zá-
padní části revíru, dokončeny?

K dnešním u dni je v západní části 
revíru v podstatě rekultivováno všech-
no - buď jsou rekultivace zcela hoto-
vé nebo minimálně rozpracované. 
Zbývá několik malých ploch na Pod-
krušnohorské výsypce. Ale rekultiva-
ce jako celek trvá delší dobu, u lesnic-
kých kvůli pěstebním lhůtám až 12 let. 
Takže až kolem roku 2014 - 2017 bu-
dou plochy kolem Medardu i formál-
ně prohlášeny za les.

Takže ani moc nevadí, že napouš-
tění jezera potrvá několik let.

Podmínkou napouštění z Ohře bylo, 
aby voda přirozeným způsobem vy-
stoupala na kótu 365, přítok kanálem 
z Ohře tak erozí neponičí svahy a dno. 
Vody je tedy už v  jezeru dost, jezero 
je pěkné, a jestli se naplní na kótu 400 
za tři a půl nebo za čtyři roky, není už 
podstatné.

Snažíte se při rekultivaci krajině 
vrátit původní vzhled?

Hornická činnost na Sokolovsku tr-
vá dvě a půl století. Když těžba u vý-
chozu sloje začínala, bylo třeba odvézt 
skrývku na vnější výsypky. Tak vznikl 
základ dnešní konfi gurace terénu, na 
jedné straně kopce výsypek, na druhé 
deprese, jámy. I v minulosti už rekul-
tivace probíhaly, asi by nebylo ideál-
ní rozebírat již rekultivované výsypky 
a vracet skrývku zpět do vyuhlených 
lomů, přitom likvidovat zeleň, která 
na výsypkách  už je. 

Dnes se už při vzniku výsypek sna-
žíme nedělat klasické etáže, ale terén 
rozčlenit, u  vodních rekultivací tak 
vznikají  budoucí kosy, výběžky a zá-

toky.  To by dodatečně, bez důlní tech-
nologie bylo velmi obtížné, protože  
jde o značné  objemy hmoty. Lom Me-
dard-Libík byl v podstatě vytěžen rov-
noměrně, při sanaci jsme tam ale na-
vezli z východní části revíru 11 milio-
nů kubíků skrývky a využili toho i ke 
konfi guraci terénu.

Tak vzniká i  základ pro biodiverzi-
tu, například na Medardu jsme muse-
li deset hektarů rekultivované plochy 
připravit pro obojživelníky. Vznikly 
ostrůvky pro ptactvo. A mysleli jsme 
i na rekreanty, budou tam mělké záto-
ky, kde se mohou koupat děti a voda se 
tam i dříve zahřeje. 

Vodní rekultivaci plánujete i ve vý-
chodní části revíru, jezero tam bude 
ještě větší.  To je ale hudba daleké bu-
doucnosti.

V  dnes posledních aktivních lo-
mech Jiří a  Družba se mělo těžit do 
roku 2030, teď jsme v našich rozvojo-
vých plánech tempo snížili a těžba se 
tak protáhne až někam k  roku 2035.   
Chceme tak maximálně využít suro-
vinu zde v regionu, to znamená zpra-
covat, co se dá, ve Vřesové a samozřej-
mě zásobovat Tisovou, odbyt do ji-
ných regionů by měl být postupně re-
dukován. Nutno říci, že to je i tak tro-
chu vynucené sesuvem na vnitřní vý-
sypce lomu Jiří vloni v létě. Ten zablo-
koval postup těžby v  lomu Družba. 
Těžbu převzal Jiří, z jeho strany se uh-
lí dotěží efektivněji a mezitím se za-
sanuje sesuv. 

Tady se už dlouho skrývka ukládá na 
vnitřní výsypky, jak těžba postupuje, 
zaplňuje vyuhlené úseky. Ale v závěru 
stejně vznikne velká jáma. V  dobách 

největší těžby se zde těžila sloj o moc-
nosti až 55 metrů, dnes je to kolem 
35 metrů. To uhlí se odvezlo a spáli-
lo, je to obrovský defi cit hmoty, kte-
rou jinak než vodou nahradit nebu-
de možné.

Bylo by ale možné jenom re-
kultivovat dno jámy.

Na počátku devadesátých let by-
la tendence nechávat vše přirozené-
mu vývoji, sukcesi. Ne že bychom jí 
nevyužívali, kde je to možné, i dnes, 
ale kdoví, jak by to pak vypadalo 
a jak dlouho by trvalo, než by si pří-
roda poradila sama. Na-
víc by dole stej-
ně byla voda, 
je to bezodto-
ké území. Ale 
kvalita té vo-
dy by asi 
nebyla ta-
ková, ja-

ko při napuštění z Ohře.
Vody je tedy dost a je kvalitní?

Vody v Ohři je dost, přestože musí 
zbýt i pro napouštění Ležáků a dalších 
vyuhlených lomů v severočeském re-
víru.  A v hlubokém neprůtočném je-
zeru probíhají samočisticí procesy, už 
od hloubky 15 metrů. Jezero Medard 
bude přitom  hluboké až 40 metrů. 
Nevadí, že se tam při napouštění do-
stane fosfor, dusičnany, bude to jed-
norázové a s tím si jezero poradí. Ale  
sinice si moc do jezera pouštět ne-
chceme. Nad napouštěcím objektem 
monitorujeme kvalitu vody a když je 
v Ohři sinic hodně, přístroje to auto-

maticky hlásí dispečinku a ten 
česla uzavře.

Kdo rekultivace 
platí?

V  šedesátých 
letech minulého 

století existo-
val takzvaný 

fond škod

 

a náhrad, od roku 1993 po úpravě le-
gislativy, zejména horního zákona, 
nám vznikla povinnost vytvářet rezer-
vu na sanace a rekultivace. Ta se dnes 
vypočítává formou měrného zatížení 
na tunu vytěženého uhlí. Spočteme, 
kolik bude stát rekultivace všech ploch 
a  vydělí se to vytěžitelnými zásoba-
mi uhlí. Za každou vytěženou tunu 
pak musíme odvést peníze do zvlášt-
ního fondu. Peníze jsou deponovány 
na zvláštním účtu, není je možné ani 
zahrnout do konkursní podstaty, tak-
že není třeba mít obavy, že by se pení-
ze použily na něco jiného.

Kromě toho od roku 2003 probíhaly 
i rekultivace fi nancované státem, a to 
na základě usnesení vlády k odstraně-
ní ekologických škod vzniklých před 
privatizací hnědouhelných společnos-
tí v  Karlovarském a  Ústeckém kraji, 
zjednodušeně řečeno dluhů minulos-
ti - disproporce mezi vytěženými zá-
sobami a  rekultivacemi. Je to známé 
i pod zjednodušeným pojmem 15 mi-
liard, na tolik byly ty dluhy vyčísleny.

Z  pěti miliard určených pro Karlo-
varský kraj dnes zbývá vyčerpat zhru-
ba tři čtvrtě miliardy. Plánuje se z toho 
postavit část západního obchvatu So-
kolova a nějaké drobné akce v obcích, 
my za ně ještě provedeme jednu nebo 
dvě malé rekultivace. Na nás toho už 
moc nezbývá, ale zbývá ještě dost na 
Karlovarský kraj a obce.

Kdo se o  rekultivované pozemky 
a jejich další využití bude starat?

Zatím většina rekultivovaných ploch 
patří Sokolovské uhelné a vzdát se jich 
nechceme. Stará se o ně pověřená or-
ganizační složka nebo dceřiná společ-
nost, část lze pronajmout.

Ve fázi, kdy ještě rekultivace probí-
hají, pozemky neprodáváme, ale ne-
bráníme se tomu, aby tam něco vznik-
lo jako například koupaliště na Mi-
chalu nebo golfové hřiště na Silvest-
ru. Nejdříve ale musí být dobrý pro-
jekt, aby nedošlo ke spekulacím. Když 
se projekt osvědčí a zrealizuje, může se 
pozemek i prodat.

Sokolovská uhelná mění krajinu, nyní již k lepšímu
Počátkem léta začala z Ohře proudit voda do jezera Medard,  pro ve-

řejnost asi nejviditelnějšího rekultivačního díla Sokolovské uhelné. 

Z krajiny hnědouhelných lomů vzniká krajina jezer obklopených lesy. 

Vhodná příležitost zeptat se, jak daleko proměny krajiny na Sokolov-

sku postoupily a co ještě zbývá udělat. Rekultivace má ve své kompe-

tenci ing. Jiří Pöpperl, technický ředitel dolového podniku.
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Jiří Pöpperl
Narodil se v roce 1956 v Sokolově, kde bydlí dodnes. Po studiu na Gymnáziu Sokolov a VŠB v Ostravě (hornic-

ko-geologická fakulta) nastoupil v roce 1980 na Palivový kombinát Vřesová jako geolog,  od roku 2004 je tech-

nickým ředitelem Sokolovské uhelné a od roku  2005 i členem představenstva akciové společnosti.  Je ženatý, má 

dvě  dcery ve věku 27 a 20 let a syna ve věku 24 let. 

inzerce

6.10. – STŘEDA

10,00 – 10,30 slavnostní zahájení festivalu Thermal – Malý sál

10,30 – 11,30 hlavní hvězda festivalu Dr. Charlotte Uhlenbroek (BBC) Thermal – Malý sál

11,00 – 15,00 vysílání Českého rozhlasu Thermal – festivalová kavárna

11,30 – 17,00 projekce TOUR REGION FILM Thermal – projekční sály 1 – 3

11,30 – 17,00 projekce TOURFILM – kontinenty Thermal – projekční sály 1 – 3

11,30 – 17,00 projekce TOURFILM – multimedia Thermal –kongresová hala

12,00 – 13,00 tisková konference hvězdy festivalu Dr. Charlotte Uhlenbroek (BBC) Thermal – podium u Rest. Moser

čeští cestovatelé:

12,00 - 12,45 Pavel Blažek: První český přechod zamrzlého jezera Bajkal na Sibiři Thermal – Malý sál

12,45 - 13,30 Dr. Miloslav Stingl: Objel jsem třikrát zeměkouli

13,30 - 14,15 Simon Havas: První český účastník expedice Mike Horna

14,15 - 15,00 Útěk na Mauricius – očima dobrodruhů Libora Špačka a Petry Doležalové

15,00 - 16,00 Petr Horký: Dobyl Severní pól a přešel Grónsko na lyžích

14,00 – 15,00 EDEN, zlaté české ručičky Thermal – podium u Rest. Moser

16,00 – 17,00 projekce televizních fi lmů Thermal – Malý sál

17,00 – 21,00 večerní projekce cestovatelských fi lmů Thermal – projekční sál 1

setkání veřejnosti s českými cestovateli:

17,00 – 18,30 Petr Horký: Dobyl Severní pól a přešel Grónsko na lyžích Thermal – Malý sál

18,30 – 19,30 Útěk na Mauricius – očima dobrodruhů Libora Špačka a Petry Doležalové

19,30 – 21,00 Pavel Blažek: První český přechod zamrzlého jezera Bajkal na Sibiři

10,00 – 21,00 kartografi cká výstava TOURMAP 2010 – mapy, atlasy, průvodce, cestopisy Thermal – kongresová hala

10,00 – 21,00 fotografi cká výstava: Útěk na Mauricius Thermal – kongresová hala

10,00 – 16,00 fi lmový kinematovlak Karlovy Vary terminál (Dolní nádraží)

7.10. – ČTVRTEK

10,00 – 17,00 den zábavy před Thermalem - adrenalinové atrakce VSTUP ZDARMA venku před Thermalem

10,00 – 17,00 projekce TOURFILM – kontinenty Thermal – projekční sály 1 – 3

10,00 – 17,00 projekce TOURFILM – multimedia Thermal – kongresová hala

10,00 – 21,00 kartografi cká výstava TOURMAP 2010 –- mapy, atlasy, průvodce, cestopisy Thermal – kongresová hala

10,00 – 21,00 fotografi cká výstava: Útěk na Mauricius Thermal – kongresová hala

10,00 – 16,00 fi lmový kinematovlak Karlovy Vary terminál (Dolní nádraží)

setkání s českými cestovateli:

10,00 - 10,45 manželé Klempířovi: Grónsko, země neznámá Thermal – Malý sál

10,45 - 11,30 Jaroslav Svěcený: houslový virtuos představuje sám sebe jako cestovatele

11,30 - 12,15 Martin Mykiska: Ladak očima české rodiny

12,30 - 17,00 projekce televizních fi lmů Thermal – Malý sál

12,00 – 18,00 den s ČT, TV Barrandov a TV Prima Thermal – podium u Rest. Moser

13,00 - 14,00 projekce amatérských fi lmů, Youtube Thermal – projekční sály 1 – 3

17,00 – 21,00 večerní projekce cestovatelských fi lmů Thermal – projekční sál 1

setkání s českými cestovateli:

17,00 - 18,00 Útěk na Mauricius - očima dobrodruhů Libora Špačka a Petry Doležalové Thermal – Malý sál

18,00 - 19,00 manželé Klempířovi: Grónsko, země neznámá

19,00 - 20,00 Dr. Miloslav Stingl: Objel jsem třikrát zeměkouli

20,00 - 21,00 Martin Mykiska: Ladak očima české rodiny

8.10. – PÁTEK

17:00 - 21:00 projekce vítězných fi lmů festivalu TOURFILM 2010 Thermal – Malý sál

9.10. – SOBOTA

10:00 - 17:00 Lázně ČR se prezentují OC Varyáda

Pátým rokem máme možnost 
potkávat se s novou značkou 
Karlovarský týden. Značka 
nová, která spojuje tradiční 
mezinárodní fi lmový festival 
Tourfi lm s Lázeňským festi-
valem a odbornou Lázeňskou 
konferencí.

Festival Tourfi lm zajišťuje prezen-

taci světa v České republice a Lá-

zeňský festival prezentaci České 

republiky světu, tomu světu, který 

rád jezdí do našich lázní. Karlo-

varský týden není jen přehlídka 

tvorby, ale je zejména obchodní 

podporou lázeňství, které řadu 

z nás živí.

Jenomže kdybychom Karlovar-

ský týden zviditelňovali jenom 

jako podporu práce, tak by na 

něj nikdo nechodil, protože naše 

podstata lidská je se bavit, je se 

poznávat, je komunikovat spolu 

a to napříč celou planetou. 

Cestovní ruch je totiž energií sou-

časného životního stylu; jde o po-

znání, o pochopení, o sympatie, 

o úsměvy. A právě o ně se s Vámi 

podělí i hlavní hvězda festivalu 

Tourfi lm, atraktivní Dr. Charlotte 

Uhlenbroek, úspěšná nástupkyně  

Sira Davida Attenborougha, s níž 

se můžete setkávat v pořadech 

stanice BBC Natural History.

Karlovarský týden je úsměvnou 

procházkou celým světem, a to 

v letošním roce v rámci festivalu 

Tourfilm i tím podmořským. Ale 

stále platí: nejlíp se zahřejete 

a zregenerujete v lázních. Tak 

si přijďte spolu s námi ve dnech 

6. až 9. října užívat několika 

festivalů, společenského života, 

projekcí, soutěží, adrenalinových 

sportů a hlavně cestovatelské 

pohodové atmosféry.

Jaroslav Dolina

Vedoucí realizačního týmu 
medializace Karlovarského 
týdne a výkonný ředitel 
Lázeňského festivalu

Karlovarský týden 2010
Od 6. do 9. října proběhne již pátý ročník Karlovarského týdne

www.karlovarskytyden.cz

LÁZEŇSKÝ FESTIVALTOURFILM
Fotografi e E. Holuba je reprodukcí předmětu ze sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur.
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Projíždějící turisty, ale i  obyvatele 
kraje může překvapit pohled na zbyt-
ky hradu nedaleko Bochova. O Har-
tenštejnu se moc nemluví a v publi-
kacích pro návštěvníky regionu ne-
patří k  známým památkám. Přesto 
má své kouzlo a stojí zato si jej najít. 
Od zříceniny se mohou návštěvní-
ci kochat Krušnými a Doupovskýmí 
horami, jako na dlani je vidět každý 
z bochovských domů.

V roce 2008 dostal Bochov na opra-
vu hradní dominanty od ministerstva 
kultury milion korun. „Sami jsme 
přispěli 250 tisíci korunami,“ doplnil 
starosta města Miroslav Egert. O rok 
později získali Bochovští  600 000 ko-
run a další půl milion přidali z měst-
ského rozpočtu.

„Příspěvky z  ministerstva se te-
dy snižují, ale jsme za ně vděč-
ní a  v  opravách pokračujeme. Za-
tím se udělalo kompletní zastřešení 
Karlovarské věže a  dřevěné schodiš-
tě s  dvěma patry, které bude sloužit 
pro přístup na rozhlednu. Abychom 
mohli každý rok provést ucelený sou-

bor prací, musíme vynakládat více 
peněz našeho příspěvku, což dokládá 
uplynulý rok, kdy jsme chtěli udělat 
kompletní střechu, proto jsme přidali 
více peněz,“ vysvětlil starosta.

I bochovský městský rozpočet hle-
dá úspory, proto letos na hradě naplá-
novali menší objem prací. Příspěvek 
z MK ČR je 500 000 korun, bochov-
ský podíl je 130 000. „Stavíme pouze 
přístup do prvního nadzemního pod-
laží, aby mohla začít ještě letos fungo-
vat rozhledna,“ dodal starosta s  tím, 
že největším problémem jsou v sou-
časnosti vandalové, kteří průběžně 
ničí informační tabule, ale i stavební 
prvky hradu. Přesto se postupně daří 
hradu navrátit tvář, kterou měl ve 30. 
letech minulého století.

V současnosti žije Bochov také pří-
pravami na tradiční jarmark, kte-
rý bude letos spojen s oslavami 644. 
výročí udělení městských práv. Ak-
ce proběhne 25. září a zváni jsou ma-
lí i velcí, domácí i přespolní. Na pro-
gramu je vystoupení místní mateřské 
školy nebo  loutková pohádka Červe-

ná Karkulka pro nejmenší. Vystou-
pí kouzelník i břišní tanečnice, k po-
slechu zahraje dechová hudba Bonus 
z Chebu.

„Návštěvníky jarmarku zveme také 
na vystoupení skupiny ABBA World 
revival, zazpívají rovněž Pavel Dobeš 

a  skupina Fryzur,“ uvedl místosta-
rosta Luboš Chalupný. Zájemci se 
mohou těšit na jarmareční perníčky 
a koláčky, ale i tradiční řemesla, jako 
je výroba šperků nebo ražení mincí. 
Jarmark si nenechají ujít ani zástupci 
partnerského města Th iersheim.
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Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém čís-

le zněla „český šlechtic Hroznata“. 
Gratulujeme výhercům, kterými 
jsou Eva Hlaváčková z Kynšperka, 
D. Baťková z Toužimi a Václav Mot-
tl ze Tří Seker. Všem zasíláme pub-
likace o Karlovarském kraji.

V rámci našeho křížovkářského 
putování po památkách tentokrát 
zamíříme do vesnice Kaceřov leží-
cí asi 3 km severně od Kynšperka 
nad Ohří.  Kaceřov vznikl v proce-
su kolonizace Chebska a jeho při-
lehlých oblastí na počátku 13. sto-
letí. První písemná zmínka je již 
z roku 1312.

Kaceřovský zámek byl založen 
někdy kolem roku 1770 ... (tajenka) 
z Perglasu. Při výstavbě nového 
objektu byly použity zbytky star-
ší tvrze, doplněné do tvaru téměř 
pravidelného čtverce. Jeho stěny 
byly zdobeny mezipatrovou a ko-
runní římsou, okna patra zvýraz-
ňovaly nadokenní prolamované 
římsy a oddělovaly ploché lizény, 
nároží zvýrazňovala bosáž. Stavbu 
kryla mansardová střecha.

Správné znění tajenky zasílej-
te e-mailem na kontakty uvedené 
v tiráži na straně 8, poštu adresuj-
te tiskovému oddělení. 
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V souvislosti s realizací Strategie 
rozvoje konkurenceschopnosti Kar-
lovarského kraje se letos konal v kraj-
ské knihovně pod značkou Karlovar-
ský inovační svět workshop s podni-
kateli a zástupci středního a vysoké-
ho školství. Na workshopu byly  pre-
zentovány výsledky analýzy inovač-
ního potenciálu firem Karlovarského 
kraje a diskutovány potřeby podnika-
telského sektoru, možnosti spoluprá-
ce a komunikace se školskou sférou 
a záměry Karlovarského kraje v ob-
lasti inovací, výzkumu a vývoje.  

Na základě těchto aktivit byly vy-
tipovány obory a odvětví s největším 
potenciálem, ve kterých bude dále 
probíhat hlubší diskuse s nejvýznam-
nějšími aktéry těchto oborů o mož-
ných rozvojových projektech. Ně-
které z nich by mohly být realizová-
ny v připravovaném Vědeckotech-
nickém parku Karlovarského kra-
je, který vyroste v sousedství areálu 
Krajského úřadu v Karlových Varech 
- Dvorech.

Již nyní se například prověřuje zá-
měr z oblasti technologií využívají-

cích sluneční energie. „Projekt Vě-
deckotechnického parku bude finan-
cován z Operačního programu pod-
nikání a inovace. Předběžnou žádost 
o dotaci z podprogramu Prosperi-
ta již schválilo Ministerstvo průmys-
lu a obchodu 2.  června tohoto roku,“ 
uvedl náměstek hejtmana pro regio-
nální rozvoj Ing. Petr Navrátil. 

Posláním parku bude napomáhat 

rozvoji stávajících inovačních firem, 
vzniku nových (inkubační a inovační 
funkce) a jejich spolupráci s vysoký-
mi školami a výzkumnými pracoviš-
ti. Cílem je napomáhat vzniku rozvo-
jových projektů firem, které zvýší je-
jich konkurenceschopnost a umožní 
jim průnik na nové trhy.

Vědeckotechnický park Karlovar-
ského kraje vytvoří kvalitní prostře-

dí pro další rozvoj inovačního pod-
nikání v kraji. Bude sloužit fungují-
cím malým a středním podnikům, 
začínajícím podnikům a dalším sub-
jektům v oblasti vědy a výzkumu, ale 
rovněž i stabilním velkým firmám re-
alizujícím vlastní aplikovaný výzkum 
a vývoj. Celkové náklady na vybudo-
vání parku se předpokládají ve výši 
300 milionů korun, z nichž 225 mili-
onů korun může Karlovarský kraj zís-
kat jako dotaci z EU. Začátek realiza-
ce stavby se předpokládá v druhé po-
lovině příštího roku. 

Jedním z důležitých aktérů přípra-
vy parku je Karlovarská agentura 
rozvoje podnikání (KARP). Je to pří-
spěvková organizace Karlovarského 
kraje, která se také zabývá koordinací 
a doplňujícími aktivitami pro podpo-
ru podnikání spolu s Regionální hos-
podářskou komorou Poohří, Okresní 
hospodářskou komorou Cheb a agen-
turou CzechInvest.

Informace o probíhajících i při-
pravovaných projektech v Karlovar-
ském  kraji přináší internetové strán-
ky www.karp-kv.cz.

Vědeckotechnický park kraje má vyrůst ve Dvorech

Letecký pohled na zříceninu hradu Foto www.mapy.cz

KRAJSKÁ „NEJ“

Nejnovější
rozhledna

Za přítomnosti stovek návštěvníků  
byl 1. srpna položen základní kámen 
nové rozhledny Hraběnka na Větr-
ném vrchu poblíž Ostrova. Originál-
ní stavba umožní turistům shlédnout 
nejen celý Ostrov, ale také část Kruš-
nohoří a Doupovské hory.

Projektu výstavby rozhledny se uja-
lo Sdružení pro výstavbu rozhledny 
na Větrném vrchu v Ostrově, pro kte-
ré vytvořila studii rozhledny archi-
tektka Ing.  Marcela Plachá. Podle ní 
bude stavba 19,5 metru vysoká a bu-
de připomínat ženskou siluetu.

V současnosti se připravuje projek-
tová dokumentace potřebná k územ-
nímu řízení. Mezitím autoři nápadu 
výstavby rozhledny hledají způsob je-
jího financování. „Rádi bychom usi-
lovali o evropské dotace například 
v rámci přeshraničních programů, 
jako další možnost vidíme například 
příspěvek kraje z dotačního titulu 
na rozvoj cestovního ruchu, ale veli-
ce důležité pro nás budou i přislíbené 
příspěvky soukromých příznivců roz-
hledny a podnikatelů z okolí ,“ uvedla 
Jana Klimešová - Cimická.

Každý, kdo by chtěl záměr podpo-
řit, může již nyní zakoupit například 
v ostrovském infocentru  nebo ve vý-
letní kavárně Větrný vrch fotopo-
hlednici, přičemž výtěžek z prodeje 
půjde právě na výstavbu Hraběnky. 
Virtuální konto je již nyní možné sle-
dovat na www.rozhlednavetrnyvrch.
cz. Na tomto webu se můžete ucházet 
i o zakoupení schodů na rozhlednu. 
Těch povede na rozhlednu 84.  

Stavbu rozhledny bude tvořit ocelo-
vá konstrukce s dřevěnými dekorač-
ními prvky. Samotný základní kámen 
váží více než 750 kg a je dílem ostrov-
ského restaurátora Jiřího Pavlíka.

inzerce

Bochov opravuje hrad a chystá jarmark
Město Cheb v  příštím roce osla-

ví 950 let od první písemné zmínky. 
Součástí oslav kulatého výročí bude 
výstava, která přiblíží osudy jeho sou-
časných i bývalých obyvatel. Má ná-
zev 950 tváří a osudů z města Chebu.

Hlavním organizátorem je město 
Cheb. „Velkými pomocníky nám jsou 
dobrovolníci z chebské farnosti řím-
skokatolické církve a  také sdružení 
Mediální centrum pro děti a mládež, 
jehož členové chodí mezi lidmi s do-
tazníky. Ty jsou k  dispozici i  u  nás 
v infocentru,“ informovala koordiná-
torka výstavy Marcela Brabačová.

S osudy prvních 56 Chebanů zazna-
menanými na kartách formátu A4 
(v českém i německém jazyce) se ve-
řejnost seznámila v květnu, nyní jich 
je v kostele svatého Mikuláše v Chebu 
k pročtení celkem 143. Na další zhru-
ba stovce životních příběhů organizá-
toři pracují. Na podzim chtějí zaví-
tat do škol a vyzvat děti, aby o výstavě 
promluvily s rodiči či prarodiči. 

Někteří lidé se ozývají sami. „Na-
psal nám pán z Brna, že na Cheb ne-
může zapomenout, přestože tu byl 
jen dva roky na vojně. Další ohlasy 
přišly z Dánska nebo z Kanady,“ při-
blížila Brabačová. V souvislosti s pří-
pravou výstavy byla vyhlášena soutěž 
Sběratel osudů. Kdo jich dá dohro-
mady nejvíce, získá fotoaparát. Uzá-
věrka soutěže je 1. dubna 2011.

Vzniká  950 
tváří Chebu

Archiv měsíčníku 
Krajské listy a  je-
ho datová podo-
ba ve  formátu PDF 
(do  velikosti 3 MB) 
jsou přístupné 
a ke stažení v inter-

netových Krajských listech http://
www.kr-karlovarsky.cz/kl/.

O  zasílání měsíčníku přímo 
do osobních e-mailových schránek 
mohou zájemci požádat na adrese 
andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

Vnější vzhled vědeckotechnického parku podle zpracované studie

Karlovarský kraj opět přijí-
má žádosti o příspěvek z rozpoč-
tu kraje pro rok 2011 na podporu 
úhrady nákladů spojených s  ob-
novou, zachováním a  využitím 
památek a  památkově hodnot-
ných objektů.

Žádosti na předepsaných for-
mulářích včetně povinných pří-
loh je nutno doručit do podatelny 
krajského úřadu nebo dát k poš-
tovní přepravě do 20. 11. 2010. 
Formuláře a další informace jsou 
také na na www.kr-karlovarsky.cz 
pod záložkou „Dotace“.

Nový termín pro
podávání žádostí

Návrh rozhledny Hraběnka
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VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY
FELICIAFELICIA
FABIAFABIA
OCTAVIAOCTAVIA

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍMEPŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME
Fabia combi 1,2 12V KLIMA comfort, 2006, TK 
2012, 1. maj., 4x airbag, ABS+ASR, tempomat, vyhřív. 
sedačky, centrál DO, vše v el., alu kola, ABS+rádio CD, 
PC, construct, metal. aj., serviska, perfektní stav, ga-
ráž.- servis Škoda,  159.500 Kč- sleva- i na splátky bez 
akontace
Fabia combi 1,4 comfort, 2004, TK 2012, 1. maj., 
2x airbag, centrál, el. okna+ zrcátka, rádio, hagusy aj., 
serviska, perfekt. stav, garáž.- málo jetá, prav. servis, 
119.500 Kč- sleva- splátky bez akontace
Felicia 1,3 MPi, r.v. 2000, po TK 2012, 1. maj., tažný, 
airbag, centrál, rádio, mlhovky aj.,  nové pneu, perfekt-
ní stav- garáž.- málo jetá,  49.500 Kč- sleva- i na splátky 
bez akontace
Š Felicia kombi 1.6 MPI, mod. 1998, TK 2012, 1. maj., 
airbag, tažný, centrál, střecha, rádio aj., nové pneu, 
dobrý stav- servisovaná- garáž., 25.500 Kč- sleva- 
splátky bez akontace

Eko poplatek na u nás zakoupený vůz za-
platíme za Vás! Přijďte ušetřit!

Neustálý prodej Škodovek za velmi výhod-
né 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

inzerce

www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu

Turistická destinace 2010
M A N A G E M E N T • M A R K E T I N G • P R O D U K T Y 

Závěrečná etapa rekonstrukce pěší zóny úspěšně pokračuje
Šest nových parkovacích míst vzniká naproti kinu Svět v rámci třetí eta-

py rekonstrukce chebské pěší zóny. Ta se týká úprav přilehlých částí Má-
jové ulice, která protíná již hotový bulvár. Termín dokončení rekonstruk-
ce je stanoven na závěr října. Poté bude provoz v Májové ulici opět obou-
směrný.

Donedávna nevýrazná pěší zóna - od bývalé prodejny Baťa až k náměs-
tí Krále Jiřího z Poděbrad, kde nově stojí Brána času - se proměnila v mo-
derní bulvár. Brána času je umělecké dílo akademického sochaře Maria-
na Karla. Jedná se o ocelový otočný monolit symbolizující vchod do již 
neexistujícího domu. Od něj vede napříč celým bulvárem časová osa s vý-
znamnými daty z historie Chebu, počínaje rokem 1061.

Tým architektů z ateliéru A69 vytvořil na pěší zóně díky použití jiné-
ho druhu dlažby dvě náměstíčka - před obchodním domem a v soused-
ství spořitelny. Celý bulvár pak výrazně oživují nově vysázené stromy, bo-
hatý mobiliář nebo osvětlovací sloupy s unikátními LEDdiodovými infor-
mačními panely.

Celková rekonstrukce pěší zóny bude stát 136 miliónů korun. Město 
Cheb však díky dotacím ze svého zaplatí jen zhruba 15 miliónů.

V rámci 3. etapy rekonstrukce pěší zóny se 

upravuje komunikace v Májové ulici a přileh-

lý chodník.

Generální partner:

ZVYŠTE PRESTIŽ VAŠÍ FIRMY

váš flexibilní reklamní prostor 
s denní sledovaností 15.000 lidí

Velkoplošná  reklamní  obrazovka  na  T.G.M

Prodám družstevní byt 1+1 v  7. po-
schodí v panel. domě v Lokti v Míro-
vé ul., s  možností okamžitého převo-
du do osobního vlastnictví, cena doho-
dou. Tel. 724 015 366 nebo 607 923 289.  

ŽURNÁL MEDIA a.s.

přijme uklizečku 
na zkrácený pracovní úvazek. 

Pracovní pozice určena 
pouze pro OZP.

tel.:  354 597 403
e-mail: info@zurnalmedia.cz

Povodně jsou v dnešní době i u laic-
ké veřejnosti velmi  známou  přírodní 
katastrofou, která nejčastěji zasahuje 
území České republiky.

Povodně jsou jev, kterému nelze za-
bránit, ale je možné mu čelit v někte-
rých případech důslednou přípra-
vou v době takzvaného klidu. Zvyšu-
jící se četnost povodňových situací 
je důkazem, že je třeba se ochranou 
před povodněmi systémově zabývat 
a soustředit se zejména na preventiv-
ní opatření realizovaná před povod-
ní, kdy je dostatek času vše koncepč-
ně řešit.  

V loňském  a letošním roce nás při-
nutil k ostražitosti i pojem přívalo-
vé (bleskové) povodně. Tento pojem 
u odborné veřejnosti není neznámý, 
ale byl odsunut někam do podvědo-
mí. Některé instituce a vysoké ško-
ly se s tímto jevem zabývaly v souvis-
losti s erozí již před  zhruba 25 lety na 
jižní Moravě. Pro laickou veřejnost 
nebyl pojem znám, ale krutá realita 
těchto povodní v roce 2009 se nám 
přihlásila v plné své síle.

Dopad na postižené území byl ka-
tastrofální, protože přívalové povod-
ně udeřily tam, kde by jiné druhy při-
rozené povodně jinak nenastaly.  Zde 
si musí naši občané uvědomit, že pří-
valovou povodní může být zasažena 
i obec (sídlo), které neleží v blízkos-
ti vodního toku, ale kombinace ex-
trémních srážek se svažitou morfo-
logií okolního terénu způsobí vznik 
soustředěných odtoků z povodí, kte-
ré s sebou mohou přinést nejen vodu, 
ale i velké množství splavené zeminy, 
štěrku i velkých kamenů. 

Karlovarský kraj se touto proble-
matikou zabývá a bude se snažit ve 
spolupráci s odbornými subjekty ta-
to území lokalizovat a navrhnout ta-
ková krajinná a technická opatření, 
která by účinek přívalových povodní 
minimalizovala, nebo jim i trvale za-
bránila. 

Již vodním zákonem je definová-
na finanční odpovědnost jednotli-
vých subjektů k realizaci protipovod-
ňových opatření: Právnické a fyzické 
osoby nesou náklady, které jim vznik-

nou vlastními opatřeními k ochra-
ně jejich majetku před povodněmi. 
Jednotlivé obce mohou činit opatře-
ní k přímé ochraně majetku na svém 
území. Stát a kraje mohou na tato 
opatření přispět. Obce mohou požá-
dat vlastníky majetku, kteří jsou  tě-
mito opatřeními chráněni, o příspě-
vek na jejich výstavbu.  

Zvlášť při pohledu na ničivé účinky 
přívalových povodní si musí občané 
uvědomit, že není v silách státu, kra-
je, ani obcí naprosto zabezpečit je-
jich nemovitost a majetek.  I občané 
musí sami provést základní opatření 
k ochraně svého majetku. 

Prvotním preventivním opatřením 
je umístění novostaveb. Zákonně je 
umístění zakázáno do aktivní zó-
ny záplavového území. Je však nutné 
zvážit i umístění v záplavovém území 
mimo aktivní zónu, kde je i tak nutné 
získat a respektovat vyjádření vodo-
právního úřadu.

V případě takovéto lokalizace novo-
stavby je nutné základovou desku bu-
dovat s dostatečným převýšením nad 
vypočtenou hladinu Q 100 (to zna-
mená hladinu stoleté vody), ve spolu-
práci s projektantem navrhnout kon-
strukci zdí prvního nadzemního pod-
laží a skladbu  svislých a vodorov-
ných hydroizolací.  

U novostaveb i již existujících sta-
veb musí občané zvážit instalaci pro-
tipovodňových zábran u stavebních 
otvorů (dveře, okna, sklepní okna 
atd.). Dnešní nabídka na trhu posky-
tuje dostatečné množství variant od-
nímatelných těsnících konstrukcí, je-
jichž trvalé osazené prvky nijak vý-
razně nesníží estetickou hodnotu ne-
movitosti, ale pomohou ochránit čas-
to milionovou hodnotu nemovitosti. 

Dalším opatřením je instalace zpět-
ných klapek na kanalizacích a odvod-
ňovacích systémech, aby zpětným 
vzdutím nemohla být nemovitost, ze-
jména suterén zaplaven. 

Důležitým krokem je i vhodná vol-
ba oplocení pozemků. Jednoznačně 
nežádoucí jsou pletivové ploty, jejichž 
ucpání při povodni splaveninami 
způsobí výrazné vzdutí vody. Vhod-

né jsou lehké plaňkové ploty, nejlé-
pe s odnímatelnými poli, které je při 
povodni vhodné odstranit, aby voda 
měla volný průtok a nevzdouvala se.  
Podezdívku plotů je nutné koncipo-
vat tak, aby v případě mělkého rozli-
vu vodního toku chránila nemovitost. 

Je však nutné zabezpečit, aby pode-
zdívkou nevznikly při extrémní po-
vodni bezodtoké plochy případně se 
nezhoršovaly odtokové poměry a po-
měry níže na toku, což by měl vyřešit 
projektant stavby ve spolupráci s vo-
dohospodářem při zpracování a pro-
jednávání projektové dokumentace. 

Dalším preventivním opatřením je 
vlastní koncepce budovy, ať již no-
vostavby, nebo původní stavby. Ne-
ní vhodné v přízemních místnostech 
shromažďovat důležité doklady a do-
kumenty (osobní doklady, rodné lis-
ty, vkladní knížky, peněžní hotovosti,  
technické dokumentace, léky apod.),  
které by při zaplavení již nebylo mož-
no shromáždit. Základní dokumen-
ty a léky je nutné s sebou vzít při eva-
kuaci, proto je dobré mít je shromáž-
děné na jednom chráněném místě pro 
rychlé sbalení.

S ohledem na řadu zkušeností ne-
ní vhodné u zaplavovaných nemovi-
tostí umisťovat plynové a elektrické 
kotle do suterénu, nebo zaplavova-
ného prvního nadzemního podlaží, 
jelikož zaplavením jsou tato zařízení 
znehodnocena.

Také veškerá drahá elektronika 
a elektrická zařízení jsou povodní tr-
vale  znehodnoceny.  S ohledem na 
tuto skutečnost je vhodné optima-
lizovat i dispozici staveb - umístění 
obývacího pokoje,  kuchyně, pracov-
ny, kotelny atd. 

O institutu povodňových prohlí-
dek, základech příjmu informací me-
teorologické a hydrologické situaci, 
o evakuaci a zabezpečení opouštěné 
nemovitosti a o obnově povodní za-
sažené nemovitosti budou pojedná-
vat další články, které budou postup-
ně vycházet.

Odbor životního prostředí a země-
dělství krajského úřadu KK, oddělení 

vodního hospodářství a havárií

Povodně 1: Preventivní opatření 

před povodní v době „klidu“
Jste schopný zedník, řezník nebo tře-

ba masér? Chcete rozjet byznys v cizině 
a nevíte jak na to? Přijďte na Jednotné 
kontaktní místo! Provedeme Vás bez-
platně labyrintem předpisů EU, zákonů 
a vyhlášek a poradíme vám, jak rozšířit 
své podnikatelské aktivity do zahraničí.

Informace o zahájení podnikání v ČR 
a  rozšíření podnikatelských aktivit do 
ostatních členských států EU poskytu-
je 15 Jednotných kontaktních míst, kte-
rá byla  zřízena na obecních živnos-
tenských úřadech v krajských městech 
a slouží jak tuzemským tak i zahranič-
ním podnikatelům. 

JKM funguje také v elektronické po-
době na www.businessinfo.cz. Budou-
cí podnikatelé si zde mohou stáhnout 
většinu formulářů nezbytných pro 
vstup do podnikání, vyplnit je, pode-
psat pomocí elektronického podpisu 
a ihned je odeslat příslušnému povolo-
vacímu orgánu. Prostřednictvím on-li-
ne dotazníku může také položit dotaz.

Kontakt na JKM v Karlových Varech: 
Magistrát města - Obecní živnostenský 
úřad, U  Spořitelny 2, 360 01 Karlovy  
Vary, tel. 353 118 699, 353 118 710, e-
mail: jkm@mmkv.cz

JKM usnadní podnikání v cizině

Tématem soutěže, kterou vyhlási-
la společnost EKO-KOM ve spoluprá-
ci s Karlovarským krajem a Deníky Bo-
hemia, je nakládání s odpady, jejich tří-
dění a využití. Zúčastnit se může každý 
obyvatel našeho regionu. 

Úkolem soutěžících je pořídit a  za-
slat zajímavé fotografi e pořízené u nás, 
ale i v zahraničí, které mapují nakládá-
ní s odpady.

„Snímky mohou poukazovat jak na 
pozitivní, tak na negativní nakládání 
s odpady,“ vysvětlil krajský radní Jaro-
slav Bradáč.

Každý soutěžící může zaslat maxi-
málně dvě fotografi e a  jejich rozlišení 
musí být 5 megapixelů. Fotografi e vy-
hodnotí odborná porota, která vybe-
re tři nejlepší a  odmění je hodnotný-
mi dary. Vítěz soutěže získá fotoaparát 

v ceně do 10 000 korun, 2. místo obdr-
ží fotoaparát do 5 000 korun a třetí nej-
lepší snímek bude odměněn brašnou 
na fotoaparát do 2 000 korun.

Fotografi e s  uvedeným kontaktem 
na autora je možné zasílat do 15. zá-
ří 2010 emailem na adresu bukovjan@
bpress.cz, lze zaslat i  přes úschovnu.
Ceny do soutěže věnovala společnost 
EKO-KOM.

Zapojte se do fotosoutěže o zajímavé ceny

Škola 2010
Již sedmnáctý  ročník prezentač-

ní výstavní akce „Škola 2011“ po-
řádá Úřad práce v  Karlových Va-
rech, Pedagogicko-psychologic-
ká poradna Karlovy Vary, Národní 
institut pro další vzdělávání Praha 
a fi rma Top info pod záštitou Kar-
lovarského kraje.

Akce s mottem Vzdělání pro ži-
vot bude probíhat ve dnech 19.-21. 
října 2010 (v  úterý od 12.00, ve 
středu od 9 do 17 a ve čtvrtek od 
9 do 14 hodin) v lázeňském sana-
toriu Th ermal v Karlových Varech. 

V  Bečově se konal již druhý ročník 
Eliho turnaje. Jedná se o fotbalový tur-
naj týmů z dětských domovů v miniko-
pané. Tentokrát se zúčastnila družstva 
z  Tachova, Počernic, M. Lázní, Aše, 
Dlažkovic, H. Slavkova a K. Varů. 

Bohuš Eliáš, organizátor akce si po-
chvaloval hojnou účast a zájem zvláště 
ze strany našich předních sportovních 
klubů. První ročník podpořili např. Pa-
vel Nedvěd nebo hokejisté HC Energie 
Karlovy Vary.

Letos se k nim přidali fotbalisté Spar-
ty Praha Tomáš Řepka a trenér B-týmu 
Sparty Aleš Čvančara, dále zástupci Sla-
vie Praha, Victorie Plzeň, Baník Soko-
lov a  Bukovany, OSS Lomnice, Olym-
pie Březová, ale i hokejisté z Plzně.

Už tradičně byly pro 1.-3. místo při-
praveny poháry a  každý sportovec si 
odnesl nějakou cenu, ať už podepsa-
ný míč od Pavla Nedvěda, fotografi i 
s podpisem Tomáše Řepky, teplákovou 
soupravu či nové kopačky. Mezi jed-
notlivými zápasy si mohli kluci a hol-
ky zahrát proti samotnému Elimu a po 

vstřeleném gólu si vybrat pěknou ce-
nu. Zápasy pískali delegovaní rozhodčí 
z Prahy, vše se tedy dělo podle pravidel. 

Vítězem letošního ročníku se sta-
lo družstvo z  DD Dlažkovice, druhé 
skončily děti z  DD Tachov a  třetí byli 
fotbalisté z DD Mariánské Lázně. 

Vrcholem byla „autogramiáda nao-
pak“, kdy se všichni malí sportovci po-

depsali na trika s nápisem 2. Eliho tur-
naj, která budou jako poděkování pře-
dána vše, kteří věnovali ceny a podíle-
li se na chodu celé akce. Velký dík pa-
tří kromě dalších Martinu Doksanské-
mu, Leonu Netušilovi, Tomáši Řepko-
vi, Zdeňkovi Svobodovi, rodině Smol-
kových a Zambiemu. Těšíme se na příš-
tí ročník. winki

Turnaj dětských domovů podpořili přední sportovci

Bojovalo se ze všech sil...

LEVNĚJŠÍ  POVINNÉ 
RUČENÍ až o 60% 
z výběru několika pojišťoven
+ dárek (ceny s bonusem 7 let)

auta do 1.000 cm3 za 1.608 Kč, do 1.350 
cm3 za 1.738 Kč , do 1.850 cm3 za 2.539 Kč, 
do 2.500 cm3 za 3.931 Kč, nad 2.500 cm3 za 

5.270 Kč, náklad. auta: do 12.000 kg za 6.216 
Kč, nad 12.000 kg za 8.928 Kč, návěs za 

4.258 Kč a tahač 30.115 Kč
získáte přes www.trefy.cz nebo 

v Jateční 1, Cheb - vedle veřejných WC. 
Podrobnosti na tel. 724 561 443.

NOVINKANOVINKA
VÝKUP STARÉHO PAPÍRUVÝKUP STARÉHO PAPÍRU

za  ct./1 kg (cca  Kč/kg).

Fa Schrottmobil, Talsperrstr. 4
08606 Oelsnitz, Německo

tel. 0049/176-21793134.

Otevřeno po-pá 9-18, so 9-13 hod. 

krajske_listy_2010_09.indd   6 14.9.2010   8:47:00
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KONTAKTY NA KRAJSKÝ ÚŘAD

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Telefon: 353 502 111

tel. 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)

E-podatelna:
epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Úřední hodiny:

Po, St 8.00-17.00
Út, Čt 8.00-15.00

Pá 8.00-14.00
(po předchozí domluvě) 

ředitel krajského úřadu

Ing. Roman Rokůsek
tel. 353 502 120

vera.stara@kr-karlovarsky.cz
 

zástupce ředitele krajského úřadu,

vedoucí odboru stavební úřad

Mgr. Lubomír Novotný
tel. 353 502 125

lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz
 

odbor správních agend a krajský

živnostenský úřad

Ing. Daniel Matějíček
tel: 353 502 469,

daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz
 

odbor kancelář hejtmana

Ing. Lydie Stráská
tel. 353 502 141

lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
 

odbor kancelář ředitele úřadu

Ing. Marie Tomsová
tel. 353 502 313

marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
 

odbor krizového řízení

JUDr. Manfred Kraus
tel. 353 502 190

manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz
 

odbor kontroly

Mgr. Jaromír Kruták
tel. 353 502 466

jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz
 

ekonomický odbor

Ing. Dagmar Divišová
tel. 353 502 266

dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
 

odbor legislativní a právní

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel. 353 502 270

vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz
 

odbor správa majetku

Bc. Miroslav Očenášek
tel. 353 502 126

miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
 

odbor investic

a grantových schémat

Ing. Věra Tomsová
tel. 353 502 432

vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz
 

odbor dopravy

a silničního hospodářství

Mgr. Vladimír Malý
tel. 353502461

vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
 

odbor regionálního rozvoje

Ing. arch. Jaromír Musil
tel. 353 502 260

jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz
 

odbor životního

prostředí a zemědělství

Ing. Eliška Vršecká
tel. 353 502 220

eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
 

odbor školství,

mládeže a tělovýchovy

Mgr. Monika Šperglová
tel: 353 502 443

monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz
 

odbor kultury, památkové

péče, lázeňství a cestovního ruchu

Ing. Martin Pospíšil, PhD.
tel. 353 502 230

martin.pospisil@kr-karlovarsky.cz
 

odbor sociálních věcí

Ing. Stanislava Správková
tel. 353 502 246

stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
 

odbor zdravotnictví

Bc. Joža Lokajíček
tel. 353 502 420

joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz
 

odbor vnitřních záležitostí

Ing. Jozef Leško
tel. 353 502 250

jozef.lesko@kr-karlovarsky.cz
 

odbor informatiky

Ing. Ivan Kocmich
tel. 353 502 363

ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz
 

oddělení interního auditu

Mgr. Martina Vránová
tel. 353 502 460

martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

Prodám rodinný domek v  klidné 
lokalitě Tisové u  Nejdku, 1+ 5 KK,   
součástí je zahrada, garáž a  dřev-
ník. Kontaktujte po 19. hodině na tel. 
722 917 478.

Svou politickou funkci chápu v prv-
ní řadě jako službu s tím, že jsme ob-
čanům něco slibovali a já se snažím ty-
to sliby naplnit. Že to není vždy jedno-
duché, jsem se mohl přesvědčit před 
několika dny díky zásahu některých 
ministerstev.

Velkou část svého času jsem věnoval, 
a myslím si, že velmi úspěšně, získává-

ní evropských i státních dotací na pro-
jekty, které jsou asi pro každého ne-
přehlédnutelné. Spolu s kolegy se nám 
podařilo získat z  evropských či stát-
ních peněz neuvěřitelnou sumu pře-
sahující jednu miliardu korun. Kdyby 
mi toto někdo řekl před několika le-
ty, považoval bych ho za přehnaného 
optimistu.

A kde všude nám peníze z dotací po-
mohly? Třeba při výstavbě bytových 
domů v  Karlových Varech, při úpra-
vě meandru řeky Ohře, při stavbě no-
vých cyklostezek, na rekonstrukci řa-
dy silnic, při opravách škol, budová-
ní rekreačních a  odpočinkových are-
álů, při opravě knihovny v Habartově 
a v mnoha dalších projektech.

Existuje ale spousta dalších projek-
tů, které jsou teprve před námi. Chtěl 
bych opět oživit výstavbu městských 
bytů v  Karlových Varech, které by 
sloužily především pro mladé lidi ja-
ko jejich první bydlení či prosadit pro-
jekt vědecko-technického parku. Vím 
i o těžkostech v jednotlivých územích 
našeho kraje - například v  Sokolově 
je zapotřebí nový dopravní terminál. 
A  podobných každodenních starostí 
najdeme mnoho.

O to víc pak zůstává rozum stát nad 
zprávami, které do každodenní prá-
ce přijdou jako ledová sprcha. Hloupé 
rozhodnutí podle jakéhosi pragocent-
rického klíče o tom, že stavba tolik po-
třebné silnice spojující náš kraj s Pra-

hou se má zastavit, nebo, jak to vypa-
dá podle novějších zpráv, alespoň vel-
mi výrazně zpomalit.

Ačkoliv všichni obyvatelé Karlo-
varského kraje dobře znají neutěšený 
a místy velmi nebezpečný stav silnice 
do Prahy, přesto se ministerstvo chys-
tá zrovna tento projekt uložit k ledu. 

Nevím, zda jen mě napadá, proč asi 
tento projekt nesmí pokračovat, zda 
to „náhodou“ nesouvisí s  logikou, že 
Karlovarský kraj je nejmenší rozlohou 
i  počtem obyvatel, a  proto na minis-
terstvu doufají, že vlna odporu bude 
slabá. V tom se ale mýlí, již dnes při-
pravuji, a vím, že nejsem sám, co nej-
silnější platformu, která se pokusí tuto 
těžkou ránu našemu kraji zvrátit.

Úspěchy kraje v získávání evropských dotací jsou nepřehlédnutelné

Mgr. Tomáš Hybner
krajský zastupitel za ČSSD

Hojení rány včetně zlomenin je složi-
tý proces

To, co pacienta po operaci nejvíce 
trápí, jsou otok, zánět a bolest. Rych-
lost hojení je do značné míry ovliv-
něna rozsahem samotné rány – déle 
bude trvat zhojení výměny kyčelního 
kloubu než např. ranky po vytržení 
zubu u zubaře. Samotný proces ho-
jení je ale stejný a závisí na tom, jak 
imunita organismu zvládá pooperač-
ní fázi, zda zánět či otok neprodlužují 
hojení a pacient dodržuje pooperač-
ní režim, stanovený lékařem. 

Proč se někomu rány hojí déle?
Mezi nejčastější příčiny poruchy 

hojení rány patří zhoršené prokrvení 
tkání a nedostatečná funkce lymfa-
tického systému. To způsobuje ne-

dostatečné zásobení tkání živinami 
a kyslíkem, ale také zhoršené odpla-
vování odpadních produktů zánětu. 
K poruchám hojení přispívají cévní 
choroby (ateroskleróza, chronic-
ká žilní nedostatečnost). Rány se 
všeobecně hůře hojí s přibývajícím 
věkem, zvlášť intenzivně trápí tento 
problém nemocné cukrovkou. Ne-
blahou úlohu hraje také špatná živo-
tospráva a stres. 

Enzymy v našem těle ovlivňují hojení 
ran a zlomenin 

Usměrňují průběh zánětu a vstře-
bávání otoku tak, aby to bylo pro tělo 
co nejúčelnější a nejrychlejší. Opera-
ce a těžké úrazy včetně zlomenin jsou 

událostmi, na jejichž 
rychlé zvládnutí 

nemusí enzymy v našem těle stačit. 
Proto je vhodné podpořit je enzymy 
zvenčí. Dlouholeté výzkumy ověřily 
účinnost unikátní směsi proteoly-
tických enzymů, která je obsažena v 
jediném tradičním léku systémové 
enzymoterapie – léku Wobenzym. 

 
Účinná pomoc po operacích

Podpůrná léčba Wobenzymem 
přispívá mimo jiné ke zlepšení pro-
krvení tkání a činnosti lymfatického 
systému. Urychluje tak vstřebávání 
otoků, krevních výronů a podlitin, 
čímž zmírňuje i bolest. Použití Wo-
benzymu zkracuje dobu hojení po-
operační rány i zlomenin, posiluje 
oslabenou imunitu a omezuje výskyt 
pooperačních komplikací např. s 
hnisáním rány nebo nadměrným jiz-
vením. Pokud jsou při léčbě použita 
antibiotika, zvyšuje Wobenzym záro-
veň jejich účinnost. 

Nejlepšího účinku dosáhneme, 
začneme- li užívat Wobenzym co 
nejdříve po operaci, samozřejmě po 
předchozí konzultaci s ošetřujícím 
lékařem.

K léčbě enzymy použijte lék Woben-
zym

Wobenzym je lékem registrovaným 
Státním ústavem pro kontrolu léčiv. 
Jeho léčebné účinky jsou prokázány 
řadou kontrolovaných klinických 
studií. Ve světě si ho lidé kupují už 
přes čtyřicet let. Jen v České repub-
lice ho každý rok užívá více než sto 
tisíc zákazníků, mnozí z nich opako-
vaně. P.R.
Více na www.wobenzym.cz 

Wobenzym je tradičním lékem z přírod-
ních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečli-
vě příbalovou informaci.

Čeká vás operace?
Kdo z nás se už někdy neporanil? Při běžné činnosti v domácnosti, na 

zahrádce, na pracovišti nebo při sportu? V podstatě stejná rána do-

provází také každou operaci. Rozdíl je jen v tom, že k poúrazové ráně 

dochází zpravidla náhodou, zatímco rána po operaci vzniká nezbyt-

ným zásahem lékaře do organizmu ve snaze pomoci pacientovi. 

www.zurnalmedia.cz
K. Vary - 353 224 200, 739 544 455 

Cheb -  354 597 403, 739 544 445

e-mail: info@zurnalmedia.cz

Kulatý stůl na téma
 „Uplatnitelnost lidí s mentálním 

postižením na trhu práce“.
S cílem navázat na ověřenou formu komunikace se zainteresovanou veřej-
ností pořádá Karlovarský kraj již 4. Kulatý stůl na téma „Uplatnitelnost lidí s 
mentálním postižením na trhu práce“.  Na rozdíl od předchozích akcí, které 
byly zaměřeny na vedení diskusí o stávajících možnostech uplatnění této 
cílové skupiny, informování zaměstnavatelských subjektů o metodě podpo-
rovaného zaměstnávání a analýze možností podpor ze stran obcí a Úřadu 
práce, bude připravovaný Kulatý stůl obohacen jednak o výstupy zjištěné 
analýzou místních podmínek v této oblasti a jednak o seznámení zaintere-
sovaných subjektů s vizí Karlovarského kraje v této oblasti do roku 2015 a 
strategií pro naplnění této vize. Důležitým bodem programu, pro zúčastněné 
velmi přínosným, bude blok zaměřený na téma sociální ekonomiky a prezen-
tace příkladů dobré praxe. Předpokládáme, že k účasti se přihlásí jednak za-
městnavatelé, kteří již v předchozím období projevili ochotu spolupracovat 
a podílet se na řešení této oblasti, zástupci subjektů poskytujících podporu 
mentálně postiženým osobám, zákonným zástupcům, zástupci Úřadů práce 
a zástupci obcí v regionu Karlovarského kraje.

Hlavní témata přednášek:

• Jaké jsou současné možnosti uplatnění osob s mentálním postižením na 
trhu práce v podmínkách Karlovarského kraje.

• Je nebo může být zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro 
podnikatelské prostředí zajímavé?

• Sociální ekonomika a rozvoj regionu.
• (Ne) závislost osob s mentálním postižením  - prezentace příkladů z 

praxe.
• Jaké systémové nástroje je důležité v Karlovarském kraji zavést s cílem 

podpořit zaměstnatelnost osob s mentálním postižením na trhu práce?

Kulatý stůl bude pořádán v prostorách zastupitelského sálu Karlovarského 
Kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary.

Program a přihláška k účasti jsou dostupné na webových stránkách 
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OP_lids_zdroje/IP_trans-
formace.htm a www.ipkktransformace.cz

Jako předseda komise dopravní 
bych se chtěl ohlédnout za dvouletým 
funkčním obdobím a zhodnotit práci 
celého našeho kolektivu.

Určitě se mnou budete souhlasit, 
když řeknu, že největší akcí v  našem 
regionu, bylo vybudování nové ha-
ly mezinárodního letiště v  Karlových 
Varech. Hala byla slavnostně zprovoz-
něna 20. května a kraj vynaložil na je-
jí vybudování 98,1 mil, korun, z toho 
85 procent fi nancí jsme získali z ROP 
NUTS 2 Severozápad. Na svém vý-
jezdním zasedání jsme si mohli pro-
hlédnout nevšední řešení haly v podo-
bě trupu letadla bez křídel tak, jak jej 

navrhl architekt Petr Paroulek. S prací 
fi rmy Eurovia CS, která halu postavi-
la, jsme byli spokojeni, a cestující, kte-
ří přiletí do Karlových Varů, si uděla-
jí názor na lokalitu podle prvního do-
jmu.  Letiště nyní provozuje pravidel-
né letecké linky do Moskvy a  Petro-
hradu, ale i takzvané dovolenkové lety 
do Turecka a na řecký Rhodos. Plánu-
je se rozšíření letů např. do Číny, Du-
baje, Německa atd. 

Další rozsáhlou akcí, kterou komi-
se dopravní řeší, je výstavba rychlost-
ní silnice R 6.  Jak mnozí z řidičů dnes 
a  denně zjišťují, jsou postupně zpro-
vozňovány jednotlivé úseky této roz-
sáhlé stavby. V poslední době to byly 
úseky Černý Mlýn - Kynšperk a Kar-
lovy Vary (Globus) po odbočku No-
vé Sedlo a Loket. Stavba rychlostní sil-
nice R 6 zahrnuje v tomto úseku jed-
nu z  nejsložitějších a  fi nančně nejná-
ročnějších akcí, kterou je rekonstruk-
ce mostu u  sokolovského Transmote-
lu. Tato rekonstrukce v  současné do-

bě probíhá a měla by být ukončena 1. 
dubna 2011, kdy bude zprovozněna 
jedna polovina profi lu. To uvítají hlav-
ně řidiči, kteří dnes musí uzavírku slo-
žitě objíždět.

Dalším, hlavně pro odpočinek na-
šich spoluobčanů důležitým projek-
tem, je vybudování cyklostezky po-
dél Ohřev. V  současnosti jsou budo-
vány další tři úseky, v  celkové hod-
notě 128 mil. korun, které jsme získa-
li z  ROP Severozápad. První je dlou-
hý 9 km a  vede z  Chocovic přes Ne-
banice a v Dobroši se napojí na již ho-
tový úsek. Druhý úsek je průjezd So-
kolovem o délce 1,2 km. Třetí úsek je 
průjezd městem Loket dlouhý 3,5 km. 
Další plánované úseky jsou na Kysel-
ku, Ostrov nebo Stráž n. O. Ve fi nální 
podobě by měla mít  páteřní cyklos-
tezka délku 105 km.

Jednou z  dalších každoročních pra-
cí dopravní komise je příprava návr-
hů změn jízdních řádů na železnici. 
Kraj musí zabezpečit svým občanům 

průměrnou veřejnou dopravu do škol, 
úřadů, zdravotnického zařízení, či do 
zaměstnání. V  současné době řešíme 
problém s  redukcí vlaků dálkové že-
lezniční dopravy, se kterou přišel sou-
časný ministr dopravy Vít Bárta. Pod-
le jeho návrhu by byla osobní doprava 
na železnici v našem regionu zreduko-
vána až o 25 procent.

Vzhledem k  tomu, že přicházíme 
kvůli úsporným opatřením o  spolufi -
nancování projektů z ROP, jsou ohro-
ženy čtyři projekty, a  to výstavba do-
pravních terminálů v  Chebu a  Mari-
ánských Lázních, dopravní karta „K3“ 
a výstavba bazénu v karlovarské aréně.

Závěrem bych chtěl touto cestou po-
děkovat všem členům dopravní ko-
mise za iniciativní přístup při řešení 
všech akcí a popřát jim mnoho sil do 
další, minimálně dvouleté práce. Mo-
hu přislíbit všem občanům našeho re-
gionu, že se já osobně i všichni členové 
dopravní komise zasadíme o  zdárné 
dořešení zde nastíněných problémů.

Malé zhodnocení práce dopravní komise v prvních dvou letech

Ing. Tomáš Svoboda,
krajský zastupitel za ČSSD

Počátkem léta se na hradě Har-
tenberg sešli zástupci neziskových 
organizací, aby aktivně navázali 
na dohodu o spolupráci, která by-
la uzavřena 21. května mezi Kraj-
ským úřadem Karlovarského kra-
je a pořadatelem setkání, Asocia-
cí nevládních neziskových aktivit 
Karlovarského kraje (ANNA KK). 
Setkání bylo dalším krokem vstříc 
aktivní spolupráci mezi oběma 
stranami.

Jeho součástí bylo setkání s ná-
městkem hejtmana Miloslavem 
Čermákem, který má ve své gesci 
také neziskové organizace. Ten se-
známil účastníky s fi lozofi í dohod 
uzavíraných mezi NNO a krajský-
mi úřady v  celé republice. Tyto 
smlouvy zaručují NNO lepší ko-
munikaci a  spolupráci s  krajský-
mi samosprávami a umožňují také 
jejich zapojení do oborových pra-
covních skupin. Zástupci nezisko-
vého sektoru v nich budou vítáni. 
Neziskové organizace se tak sta-
nou poradním orgánem odborů 
krajského úřadu.

Přítomní zástupci NNO vytvo-
řili společnými silami SWOT ana-
lýzu neziskového sektoru v  kraji. 
Ta bude do budoucna sloužit jako 
základ pro vznik projektů na pod-
poru neziskového sektoru v kraji.

Zájemci o  členství v  krajské 
Asociaci nevládních neziskových 
aktivit, popř. zájemci o  členství 
v některé z pracovních skupin se 
mohou hlásit na e-mailové adrese 
anna-kk@seznam.cz nebo rovnou 
vyplnit přihlášku na stránkách 
www.annakk.estranky.cz. 

Kraj a NNO
spolupracují

PARUKY
největší výběr 

a nejnižší ceny v regionu
Jilly Lenau s.r.o

Aš, Hlavní 65
tel.: 354 52 66 65, 777 267 143

akceptujeme poukazy 

všech pojišťoven

CZ SK

prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414
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Ve dnech 28. září až 3. října bude kar-
lovarská KV Arena hostit fi nálovou část 
mistrovství světa žen v basketbalu. Šam-
pionát, který se koná jednou za čtyři 
roky, bude největší sportovní akcí roku 
v ČR.

Rozřazovací boje se konají ve sportov-
ních halách Ostravy a Brna od 23. září,  
v  Karlových Varech pak proběhnou 
všechny zápasy o umístění včetně čtvrt-
fi nále, semifi nále a klání o medaile.

V  KV Areně tak uvidíme hrát všech 
16 zúčastněných týmů: Austrálie získala 
právo jako obhájce titulu, Česká republi-
ka jako hostitelská země. Z kontinentál-
ních kvalifi kaci postoupily celky těchto 
zemí: evropská zóna - Francie, Bělorus-
ko, Rusko, Španělsko, Řecko, americká 
zóna - USA, Brazílie, Argentina, Kana-
da, asijská zóna - Čína, Korea, Japonsko, 
africká zóna - Mali, Senegal.

Ve dnech 28.-29. září se v  KV Areně 
hraje o 13.-16. místo vždy od 17 a 19.30 
hodin, 1. října v  9 a  11 hodin proběh-
ne kvalifi kace do bojů o 9.-12. místo a ve 
13.15 a 18.30 zápasy čtvrtfi nále. Druhý 
říjnový den  se od 9 a 11 hodin rozhodne 
o 9.-12. příčce, odpoledne (v 13.15 a 15. 
30 hodin) o  kvalifi kaci do boje o  5.-8. 
místo, v 18.30 hodin je na programu se-
mifi nále. 

O místa nejvyšší  - postupně od klání 
o  5. místo až po závěr o  zlatou medai-
li - se nejlepší basketbalistky utkají 3. říj-
na od 12.00, 14.45, 17.30 a 20.00 hodin.

Karlovarská aréna hostí fi nálovou část
mistrovství světa v basketbalu žen

„KNIHOVNA PRO VŠECHNY“
- TÝDEN KNIHOVEN

4. 10. Vyhlášení 4. ročníku Literární 
soutěže pro začínající spisovatele 
5. 10. Studijní odd. Lidická 15.00
Výtvarná dílna pro děti
5. 10. Sál Dvory/hala Dvory 16.00
Vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy 
nejlepších prací dětské výtvarné soutě-
že Lesy kolem nás  
6. 10. Vzděl. stř. Dvory 10.00, 15.00 
Kurz orientace na webu KKKV 
6. 10. Dětské odd. Dvory 15.00
Středa s pohádkou
6. 10. Studijní odd. Lidická 18.00
Hlasité čtení:
7. 10. Studijní odd. Lidická 10.00
Literární klub seniorů: Arteterapie

7. 10. Sál Dvory 16.30
Přednáška pro neslyšící (tlumočená):
Botanická zahrada Teplá
8. 10.  Dětské odd. Dvory 15.00
Páteční pohádkové hrátky
8. 10. Dvory 17.00
Pokus o rekordního hada z čtenářů
9. 10 Dětské odd. Dvory 10.00
Pocta Františku Hrubínovi 
Den plný pohádek, soutěží, malování

OSTATNÍ AKCE:
ODD. PRO HANDICAPOVANÉ
11. 10. Den pro nevidomé
10.00 Beseda pro školy
13.30 Spisovatel Michálek beseduje 
s nevidomými
15.00  Jana Franková, Kytice: divadelní 
představení pro nevidomé i vidící

PRO VEŘEJNOST
15. 10.  Studijní odd. Lidická 17.00
Petra Petrová, autorské čtení
20. 10.  Studijní odd. Lidická  18.00
Hlasité čtení: Bolševikova slabina

VÝSTAVY
4. 27. 10. Kavárna Dvory
Ing. Hora: Letecké snímky regionu
5. 27. 10. Hala Dvory
Lesy kolem nás
1.-30. 10. A-klub Dvory
Historické účesy
Výstava prací studentů Střední inte-
grované školy Cheb
14. 9.-31. 10. Studijní odd. Lidická
Moje cesta do Santiaga de Composte-
la… a ještě kousek dál, fotografi e Jany 
Burianové

do 30. 11. Půjčovna Dvory 
Vzácná a pozoruhodná vydání
díla K. H. Máchy

HERNÍ KLUB
7., 14., 21. 10.  A-klub 15.00
Herní klub
16. 10.  A-klub 15.00
Herní sobota

PRO DĚTI
6., 13., 20., 27. 10.  
Dětské odd. Dvory 15.00
Středa s pohádkou
8., 15., 22., 29. 10.   Dětské odd. 15.00
Páteční pohádkové hrátky

PRO SENIORY
7., 14. 10.
Studijní oddělení Lidická 10.00
Literární klub pro seniory: arteterapie

TÝDEN KNIHOVEN  4.-10. 10. 2010
•  Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře, registrace nových čte-
nářů zdarma. • Ve stud., odd Lidická: Hlasování o nejlep-
ší „knihovnické strašidlo“  - Soutěž pro studenty „Hledáme 
v on-line katalogu“ - Skládání obrovských „puclí“ 

Soutěžte s týmem FK Baník Sokolov a společnosti ŽURNÁL Media 
a.s. o permanentní vstupenku na domácí zápasy Sokolova ve druhé 
fotbalové lize. Stačí odpovědět na pět soutěžních otázek a odpově-
di zaslat elektronicky na adresu info@zurnalmedia.cz. 
Ze správných odpovědí budou vylosováni dva výherci perma-
nentní vstupenky na sezónu 2010/2011. Uzávěrka soutěže je 10. 
10. 2010. K vašim odpovědím nezapomeňte uvést kontaktní úda-
je, především telefonní číslo, jehož prostřednictvím bude výher-
ce vyrozuměn.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY
1. Z jakého klubu se do Sokolova stěhovala druhá 
 fotbalová liga?
2. Kdo byl střelcem první branky Baníku ve 2. lize?
3. Který hráč byl během svého působení v Baníku 
 v české reprezentaci do 21 let? 
4. Který trenér nahradil v létě 2007 Martina Pulpita?
5. Na jakém místě celkové tabulky skončil Baník 
 v loňské sezóně?

Soutěž s FK Baník Sokolov o permanentní vstupenky

Přehled akcí k desetiletí Karlovarského kraje
  
Abychom čtenářům Krajských listů usnadnili orientaci ve velkém počtu akcí 
k oslavám 10 let Karlovarského kraje, kterých se mohou zúčastnit ve zbývají-
cích měsících tohoto roku, přinášíme jejich stručný přehled. V prvním sloupci 
je termín ukončení či vyhodnocení akce, v druhém sloupci její název, ve třetím 
podrobnější popis nebo poznámky.

do 21. 11. 2010, Muzeum Cheb

ZBRANĚ ORIENTU
Unikátní sbírky militarií

do 21. 11. K. Vary, Galerie umění

ZDENĚK SÝKORA - KRAJINA

do 28. 11. Sokolov, zámek

JIŘÍ ČERNÝ - OBRAZY,SOCHY

do 2. 1. 2011 Cheb, GVU

ANTONÍN SLAVÍČEK - OBRAZY

28. 9.-3.10.  K. Vary, centrum

AKCE K MS V BASKETBALU ŽEN 

1. 10.  K. Vary, Lázně III 19.30

DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ
PODZIM - ZÁVĚREČNÝ KONCERT

2. 10. K. Vary,  AC Start

DEN POŽÁRNÍHO SPORTU

6.-26. 10. K. Vary, divadlo 19.30

BEST FEST, 1. ROČNÍK
7 nejlepších českých inscenací

8. a 9. 10. Cheb, divadlo 19.00

V OSM U ARCHY, PREMIÉRA

8. 10.-16. 11. Cheb, Galerie G 4

MAĎARSKÁ FOTOGRAFIE 

12.-15. 10. Ostrov, Dům kultury

DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ 
FESTIVAL OTY HOFMANA

14.-17. 10. Cheb, PC Kamenná

JAZZ JAM CHEB, 15. ROČNÍK

18.-23 10. K. Vary, centrum

JAZZFEST, 28. ROČNÍK

20. 10. K. Vary, KV Arena 20.00

KAREL GOTT A EVA URBANOVÁ

Kam v Karlovarském kraji
za kulturou a sportem?

Soutěžní tým kraje skončil na parkurovém šampionátu ve Zduchovicích na nečekaném čtvrtém místě.

Mladí jezdci
překvapili

Velmi dobrého výsledku v  kategorii 
družstev dosáhli žáci a  junioři Karlo-
varského kraje na mistrovství republiky 
v parkurovém skákání ve středočeských 
Zduchovicích.

V  obrovské konkurenci více než 130 
závodníků a  závodnic a  celkem devíti 
soutěžních týmů obsadila reprezentace 
Karlovarského kraje dobré, i  když pře-
ci jen trochu nevděčné čtvrté místo.  Je 
to velký úspěch - parkurová kolbiště to-
tiž v minulosti nepatřila k doménám na-
šeho kraje.

Kraj reprezentovali Sára Kosmáková 
(Calla 10), Martin Štorkán (Extáze, Nina 
2, Cornet Cherry), Karolína Šimáčková 
(Charmeu Z), Martina Benešová (Ba-
cardi), Laura Staňková (Dover, Alaba-
ma) a Marcela Škodová (Calleto S).

září

2. 9. Udělení značky regionál-

ní potravina KK

Komise vybírala z pekařských a cukrářských, masných a mléčných 
výrobků a alkoholických i nealkoholických nápojů

14. 9. Oslavy EHD Koncert ke dni Evropského kulturního dědictví 

říjen

8. 10. Soutěž o hejtmanský 

mobil

Soutěž pro děti - úkolem bylo nakreslit či vyfotografovat místo 
nebo osobnost, která je pro soutěžícího symbolem našeho regionu

21. 10. Soutěž o nejlepší nápad 

desetiletí

Soutěž o nejlepší nápad či návrh, jak by se ve městě nebo obci 
mohlo něco vylepšit 

během října Den s hejtmanem Studenti stráví den s hejtmanem, podmínkou účasti je článek, kte-
rý o tom napíšou do časopisů nebo na www stránky středních škol

listopad

8. 11. Nejlepší fotografi e Karlo-

varského kraje

Studenti stráví den s hejtmanem, podmínkou účasti je článek, kte-
rý o tom napíšou do časopisů nebo na www stránky středních škol

30. 11. Soutěž 10 let s památka-

mi KK

Soutěž o ceny za celkem 100 000 korun - účastníci sbírají ve více 
než dvaceti památkách, muzeích a galeriích samolepky

prosinec

3. 12.  Liga odpadů Kampaň EKO-KOM

3. 12. Výtvarná soutěž pro děti Kampaň EKO-KOM

9. 12. Zvláštní cena desetiletí za 

mimořádný přínos kraji

Slavnostní vyhodnocení na akci Osobnost Karlovarského kraje

9. 12. Obec desetiletí Slavnostní vyhodnocení na akci Osobnost Karlovarského kraje

9. 12. Nezisková organizace de-

setiletí

Slavnostní vyhodnocení na akci Osobnost Karlovarského kraje

Vysílání z Karlových Varů 
15.00  - 18.00

Basketbalistky  Ilustrační foto KL
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