Regionální tratě
se rušit nebudou

Každá medaile
mě povzbudí

Karlovy Vary viděly
senzační finále

Z prohlášení náměstka hejtmana
k nabídce společnosti RegioJet na
převzetí regionálních tratí.

Rozhovor s běžkyní Ivanou Sekyrovou, čerstvou mistryní světa
v běhu do vrchu.

Mistrovství světa v basketbale
žen v KV Areně bylo historickým
úspěchem českého týmu.
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SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,
prostřednictvím Krajských listů bych rád připomněl blížící se
92. výročí vyhlášení samostatného československého státu.
Tuto pro Čechy a Slováky klíčovou historickou událost spjatou
s osobností 1. československého
prezidenta T. G. Masaryka je třeba stále oživovat v naší paměti.
Je to symbol konce války a výsledek úsilí o svébytnost naší země, která do té chvíle tvořila společně s ostatními národy součást
rakousko-uherské monarchie.
Současnost opět patří přibližování evropských států a jejich
spojení v Evropskou unii. I přesto, nebo právě proto, je třeba stále udržovat naše národní tradice
a zachovat je i pro budoucí generace.
V polovině října proběhly komunální volby. Chtěl bych poblahopřát všem novým i znovuzvoleným zastupitelům měst a obcí
Karlovarského kraje k jejich úspěchu a k přízni voličů. Věřím, že
společně dokážou vytvořit dobře fungující týmy, které přispějí
k dalšímu rozvoji celého regionu
a ke spokojenosti našich obyvatel.
V závěru mám pro Vás informaci o tom, že se nám podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad ve výši 138 milionů korun, kterou chceme využít na nové přístrojové vybavení a lůžkové
komplety pro Karlovarskou krajskou nemocnici.
Čtyřicet procent peněz by měla dostat nemocnice v Karlových
Varech, po třiceti procentech nemocnice v Sokolově a v Chebu.
Jde o nemalou částku, proto věřím, že tato investice výrazně zlepší úroveň zdravotní péče
v nemocnicích a také prostředí,
v němž pacienti pobývají.
Váš hejtman Josef Novotný

132 000 výtisků • ročník 8 • číslo 10 • říjen 2010

pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Hasiči předvedli nové cisterny. Kraj podpořil
nákup nové techniky šestnácti miliony korun
Kraj dosud podpořil nákup
nové požární techniky 16 miliony korun, z toho 6 milionů
v tomto roce. Vládní škrty ale
mohou znamenat, že nové cisterny, které v říjnu slavnostně
předvedli hasiči ze šesti obcí,
budou na dlouho poslední.
Peníze na nákup nových cisteren získaly jednotky sboru dobrovolných hasičů v Rotavě, Horním Slavkově, Štědré, Habartově, Žluticích a Nejdku.
„Původně jsme pro hasiče na tento rok vyčlenili v krajském rozpočtu
dva miliony korun. Protože se ale podařilo získat dotaci z ministerstva vnitra šesti jednotkám, byla by škoda takovou příležitost nevyužít. Proto jsme
přidali ještě další čtyři miliony. Navíc
stát v příštím roce s financováním nové požární techniky už nepočítá,“ vysvětlil hejtman Josef Novotný.
Na financování nákupu cisteren se
vždy kromě kraje podílí obec. Od roku
2006 kraj podpořil nákup nových vozidel pro hasiče v 16 obcích. „Celkem
šlo o 16 milionů korun, například pro
město Skalná, Kynšperk nad Ohří nebo Ostrov, ale nejsou to zdaleka všechny finance, které kraj hasičům poskytuje. Uvědomujeme si, jak je jejich činnost potřebná a zejména smekám před
dobrovolnými hasiči, kteří se této práci
věnují ve volném čase. Proto přispíváme jednotkám také na věcné vybavení,
tedy hasičské obleky, helmy, dále tech-

Slavnostní předvedení nových hasičských cisteren proběhlo na parkovišti karlovarského OD Varyáda.
niku jako jsou pily, čerpadla nebo elektrocentrály. V rámci Programu obnovy
venkova dáváme peníze na opravy hasičských zbrojnic,“ zdůraznil hejtman.
Celkem jednotky hasičů získaly v po-

sledních pěti letech na 18 nových cisteren 108 milionů korun. Karlovarský
kraj tím patří k nejúspěšnějším v republice „Systematická obnova výrazně
pomáhá hasičům plnit jejich poslání,“

řekl ředitel Hasičského záchranného
sboru Karlovarského kraje Václav Klemák. Ten při této příležitosti slavnostně předal hejtmanovi medaili za dobrou spolupráci kraje s hasiči.

Foto KL
Příští rok ale může být problematický. Připravované vládní škrty by mohly
znamenat konec dotací na reprodukci
požární techniky. Z našeho kraje o ně
požádala města Loket a Bochov.

Řidičům slouží opravené mosty a silnice Summit začíná na kolonádě
Během prázdnin a začátkem podzimu stavbaři odevzdali Krajské správě
a údržbě silnic a řidičům do užívání
další opravené mosty a silnice.
V červenci to byl průtah Novým
Sedlem (náklady 60 milionů korun),
v srpnu most ve Žluticích (6,8 mil.)
a Pile (12,5 mil.), v září silnice Pernink - Horní Blatná (9,8 mil.), most
v Šindelové (6,5 mil.) a Chyši (7,5
mil.) a počátkem října, po dvaceti měsících od zahájení i zatím největší letos dokončené dílo, průtah Skalnou
za 98 milionů korun.
Karlovarskému kraji se podařilo pokrýt 85 % nákladů evropskými dotacemi a 7,5 % přispěl stát, plně hradil
jen rekonstrukci silnice z Perninku.

Nový most v Pile na Karlovarsku

Foto KL

Na počátku listopadu se stanou
Karlovy Vary dějištěm dvoudenního zasedání hlav států Visegrádské čtyřky. Obyvatelé i návštěvníci Karlových Varů
budou mít příležitost přivítat prezidenty Maďarska,
Polska, Slovenska a České republiky na Mlýnské kolonádě 5. listopadu v 10 hodin.
„Jednání Visegrádské čtyřky proběhne v hotelu Imperial. Poté, během odpolední procházky městem, chceme představitelům Visegrádské čtyřky ukázat nejkrásněj-

ší místa Karlových Varů,“ vysvětlil
hejtman Josef Novotný. Na Mlýnské kolonádě budou moci prezidenti nahlédnout také do stánků, ve
kterých se bude prezentovat Karlovarský kraj, město samotné, ale také regionální výrobci – společnost Jan Becher nebo
porcelánka Thun. Karlovarský kraj
při té příležitosti vyhlásil výtvarnou
soutěž pro žáky středních škol na téma V4. Vybrané práce budou moci
shlédnout účastníci zasedání v prostorách hotelu Imperial.

Dotaci na nové přístroje a lůžka kraj rozdělí mezi tři nemocnice

Krajská nemocnice dostane 138 milionů korun z regionálního operačního programu na další vybavení.
Ilustrační foto KL

Dotace ve výši překračující 800 milionů korun rozdělil na počátku října Výbor Regionální rady. Podpořené projektové žádosti byly do Reginálního operačního programu Severozápad podány v květnu a červnu.
Patří mezi ně také projekty spadající
do Oblasti podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů. Mezi tři
úspěšné se zařadila Karlovarská krajská nemocnice, která byla jediným žadatelem z Karlovarského kraje.
Ta získá přes 138 milionů korun na
modernizaci vybavení a zařízení. Jak
už prozradil hejtman Josef Novotný,
dotace bude rozdělena mezi všechny tři nemocnice vlastněné krajem
v poměru 40 (K. Vary) - 30 - 30 (Cheb
a Sokolov).

„Nejvíce peněz směřuje k žadatelům
z řad malých a středních měst. Mezi jejich projekty bylo rozděleno přes
300 milionů korun. Zájem žadatelů byl tradičně velký, podáno bylo 36
projektů, z toho 21 projektů v Karlovarském a 15 v Ústeckém kraji. Podpořeno bylo 10 projektů. V Karlovarském kraji směřují evropské dotace
prostřednictvím ROP Severozápad
tentokrát například do Kraslic, kde by
mělo díky podpoře ve výši 27 milionů
korun dojít ke stavebním úpravám náměstí 28. října. Úspěšná byla také žádost města Sokolov, které chce dotaci 10 milionů korun využít na rekonstrukci bazénu 6. základní školy,“uvedl místopředseda Výboru Regionální
rady Tomáš Hybner.

Velký zájem o dotace z ROP Severozápad měly opět obce, které mohly získat podporu pro zlepšení a modernizaci své infrastruktury. „Celkem předložily 54 projektových žádostí, v Ústeckém i Karlovarském kraji shodně po 27 žádostech. Podpořeno
bylo 10 projektů, mezi které bude rozděleno skoro 160 milionů korun,“ řekl
Hybner. Se svou žádostí uspělo například město Hranice, které získá 7 milion korun na revitalizaci Masarykova náměstí.
Celkem již bylo rozděleno 14 z 19
miliard korun, které jsou Evropskou
unií vyčleněny pro Region soudržnosti NUTS II Severozápad. Podpořeno bylo více než 250 projektů, nejvíce
z toho připadá na záměry měst a obcí.

informace z kraje
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Kraj ocenil nejlepší účastníky školních soutěží Hejtman navštívil lokality,
kde mohou hrozit povodně

Karlovarský kraj ocenil téměř pět desítek žáků, kteří ve školním roce 2009/10 uspěli v předmětových a sportovních soutěžích MŠMT, v oborových
soutěžích středních odborných škol a středních odborných učilišť a na školních olympiádách. Patnáct žáků získalo individuální ceny v předmětových a oborových soutěžích, dalších patnáct v soutěžích základních uměleckých škol. Další byli členy sedmi úspěšných družstev a patnácti školních hudebních těles. Na slavnostním shromáždění v Bečově jim diplomy s poděkování za dobrou reprezentaci kraje předali krajský radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Vratislav Emler (na snímku ze zámeckých teras třetí zleva) a starostka města Olga Haláková. V rámci oslav 10.
výročí vzniku Karlovarského kraje byli také oceněni dva vyučující, kteří mají za sebou dlouholetou úspěšnou činnost při přípravě žáků na soutěže - Vladimír Vít z Gymnázia Ostrov a Jan Thomas z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech.
Foto KL

Nejlepší učitele
si vyberou děti
Klub Domino, Dětská tisková agentura se sídlem v Praze pořádá již 18.
ročník celostátní ankety Zlatý Ámos,
která popularizuje a představuje osobnosti z řad pedagogů. Účastníky nominují žáci a studenti.
„Jen Karlovarský kraj neměl v posledních ročnících žádného kandidáta, doufám tedy, že letos tomu bude jinak,“ poznamenal krajský radní pro
školství Vratislav Emler.
Nominace končí 31. prosince letošního roku. Podmínky zájemci najdou
na www.zlatyamos.cz. Regionální
kola ankety se konají v lednu a únoru
2011, finále 25. března v Praze.

Regionální tratě se rušit nebudou
Po důrazném protestu krajské samosprávy Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) upustila od záměru zrušit méně využívané regionální
tratě. V kraji jich mělo být osm.
Náměstek hejtmana Petr Navrátil
vydal prohlášení, ve kterém upozor-

nil na zvláštní „náhodu“, která obrat doprovázela. „Návrh znamenal
razantní snížení objemu drážní dopravy. Krátce poté se na Karlovarský kraj obrátila společnost RegioJet Radima Jančury se zajímavou nabídkou. Podstatou této nabídky je, že

Anketu vyhrála
módní návrhářka
Živnostníkem roku je letos v Karlovarském kraji módní návrhářka Kateřina Šarochová z Karlových Varů. Titul Firma roku získala společnost Praní
a čištění z Velké Hleďsebe na Mariánskolázeňsku. Vyhlašovatelem prestižní
soutěže, která vstoupila do pátého ročníku, jsou Hospodářské noviny.
Letos v kraji podalo přihlášky do
soutěže 230 firem, živnostníků se přihlásilo 108. V roce 2006, kdy soutěž o
živnostníka a firmu roku začala, se jí
zúčastnilo v regionu jen 64 subjektů.
Vítězové obou kategorií postupují do
celostátního finále 2. prosince v Praze.

Karlovarské dolní nádraží

Ilustrační foto KL

má společnost zájem provozovat některé dráhy v kraji navržené státem
ke zrušení včetně zajištění železniční
dopravy na těchto tratích. Konkrétně jde o trasy Cheb-Luby, DaloviceMerklín, Nová Role-Chodov a Nové Sedlo-Loket. Záměr RegioJetu je
o to atraktivnější, že nabízí provozování železniční dopravy o 30 procent
levněji, než se na uvedených tratích
dosud jezdilo,“ uvedl v prohlášení
Navrátil.
Karlovarský kraj má ale uzavřenou
desetiletou smlouvu s Českými drahami a vlastníkem tratí je také státní SŽDC. Vzniká tak dojem, že vláda hrozbou rušení tratí připravovala
společnosti RegioJet půdu k jednání
s kraji. „Už jsem to opakoval nesčetněkrát - pro náš kraj je prvořadé zajistit dopravu pro naše obyvatele,
aby se bez problémů dostali do práce i k lékaři. S RegioJetem proto dále
budeme jednat a stejně tak i s Českými drahami, zda jsou na takovou nabídku schopny odpovědět,“ uzavřel
náměstek Navrátil své prohlášení.

Hejtmanské mobily už mají své majitele

ce než 100 milionů korun, proto jsme
od toho ustoupili,“ uvedl starosta Karel Jakobec.
Město zatím alespoň plánuje vznik
zábran podél Lobezského potoka a zvýšení břehů Ohře. Tím by se
ochránila spodní část Sokolova. Projekt by měl přijít na asi 25 milionů, ve
spolupráci se státním podnikem Povodí Ohře by město příští rok chtělo
požádat o dotaci ministerstva zemědělství.
V Plesné by povodněmi byli nejvíce
ohroženi obyvatelé v blízkosti náměstí. Místní tok Plesná se u náměstí nebezpečně zužuje, situaci navíc komplikuje i poměrně nízký silniční most
a jez, který by v době záplav ještě přispěl ke zvýšení hladiny vody. „V uplynulém období jsme nechali čistit koryto Plesné pod mostem, ale bohužel
to nebylo příliš platné, protože pod
nánosem písku a bahna je dlažba,“ vysvětlil starosta Miloslav Pospíšil.
„Domluvili jsme se, že kraj bude
řešit problematiku silničního mostu, obec zjistí, kdo je vlastníkem zdí
podél toku, aby mohla v budoucnu
požádat o dotaci na protipovodňová opatření, což přichází v úvahu asi
v roce 2013,“ upřesnil hejtman Josef
Novotný. Státní podnik Povodí Ohře
navíc přehodnotí studii týkající se
štěrkových přehrážek v Plesné, které
by měly zabránit usazování naplavenin a zvyšování dna.

Starosta Královského Poříčí Ivan Stefan (na snímku v popředí) zavedl
hejtmana Josefa Novotného a jeho náměstka Jaroslava Bradáče (vpravo) na místa nynější protipovodňové hráze, která má být zvýšena o 1,6
metru, aby ochránila obec i před stoletou vodou. V pozadí čerpací stanice, která dokže přečerpat do Ohře vodu, která by se do dolní části obce dostala průsakem nebo přelitím nynější hráze.
Foto KL

Kraj opět finančně podpoří významné
regionální a nadregionální kulturní akce
Karlovarský kraj oznamuje, že je
opět možno podávat žádosti o příspěvky na pořádání regionálních
a nadregionálních kulturních akcí
v roce 2011.
Formuláře lze získat na odboru
kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu, tel. 353 502 328

Kraj přispěje na
akce pro mládež
Karlovarský kraj přijímá žádosti
o příspěvek na sportovní a volnočasové akce pro děti a mládež v roce 2011.
Žádosti je však nutné doručit na odbor školství, mládeže a tělovýchovy
krajského úřadu do 31. října 2010.
Letos kraj rozdělil 10,5 milionu korun. Částkou 6,2 milionu korun podpořil mládežnický hokej, kopanou,
basketbal, nohejbal, vzpírání, házenou a lyžování. Na sportovní akce
a volnočasové aktivity šlo 4,3 milionu korun. Příští rok by částka měla
být stejná. Dotace bude schvalovat
krajské zastupitelstvo v rámci jednání
o rozpočtu na rok 2011.

Hejtman Josef Novotný během své
další pracovní cesty po regionu mapoval situaci ve třech lokalitách, kde
se již realizují nebo by se měla uskutečnit protipovodňová opatření.
V Královském Poříčí se začne pracovat na dokončení protipovodňové hráze, jejíž budování zahájila obec
v roce 2000. „V současnosti hráz vydrží desetiletou vodu, ale v případě větší povodně by voda ohrozila asi 180
obyvatel a škody by mohly dosáhnout
až 100 milionů korun. Proto chceme
zvýšit hráz o 1,6 metru, po navýšení
hráze budeme ochráněni před stoletou vodou,“ vysvětlil starosta Královského Poříčí Ivan Stefan.
Na tuto etapu protipovodňové hráze by chtěla obec získat evropské peníze z programu ministerstva zemědělství. Zvýšená hráz by měla být dokončena v říjnu 2012 s celkovými náklady okolo 24 milionů korun. „Dosavadní opatření proti velké vodě zatím
postačovaly, ale ohrožené obce musí
být připraveny i na povodně velkého
rozsahu,“ poznamenal hejtman.
Dalším z rizikových míst, která Josef
Novotný navštívil, bylo město Sokolov. To zatím zbudování protipovodňové ochrany chystá. „Plánovali jsme
velký projekt, který by znamenal vybudování protipovodňového valu podél Ohře a zároveň by mohl být do valu zakopán nevzhledný parovod u řeky. Náklady by však vyšplhaly na ví-

nebo na internetových stránkách
Karlovarského kraje.
Žádost je třeba doručit na předepsaných formulářích na adresu Krajského úřadu Karlovarského
kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu nejpozději do 10. listopadu 2010.

inzerce
INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ SOKOLOV
Jednoty 1620, 356 11 Sokolov

K desetiletí kraje se v tradiční soutěži O hejtmanský mobil letos bojovalo hned o deset telefonů. Porota vybírala z rekordního počtu 37 prací dětí do 15 let na téma Symbol Karlovarského kraje. V kategorii výtvarných
prací se jí nejvíce líbila práce Radky Janků, z fotografií snímek Barunky Janouškové. Mobilní telefony a další
ceny výhercům předal osobně hejtman Josef Novotný 14. října.
Foto KL

tel.: 352603825

www.merkur.isste.cz
fax: 352466192
isste@isste.cz

www.isste.cz

pořádá regionální výstavu

ŠKOLA 2011
na které se představí střední školy regionu se svojí nabídkou
studijních možností pro školní rok 2011/2012.

Ředitel krajského úřadu informuje

Výstava se koná ve sportovní hale ISŠTE Sokolov
pátek 19. 11. 2010 od 9:00 do 17:00
sobota 20. 11. 2010 od 8:30 do 12:00
jako součást výstavy ISŠTE Sokolov pořádá

Roman Rokůsek
Ředitele krajského úřadu Romana Rokůska jsme se tentokrát ptali na povinnou výměnu řidičských
průkazů.
Kdy musí majitelé řidičských průkazů o výměnu zažádat?
Mají-li řidičské průkazy vydané
v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, musí si je vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010.

Kde mohou o výměnu zažádat?
Tato agenda se vyřizuje na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Lidé by určitě neměli nechávat výměnu řidičského průkazu na poslední chvíli. Předejdou
tak zbytečným frontám.
Pro zajímavost bych chtěl uvést,
že v Karlovarském kraji je třeba vyměnit cca 25 tisíc řidičských průkazů. Jedná se tedy o značné množství
dokladů, proto chceme oslovit jejich
majitele, abychom předešli stresujícím situacím vyvolaným obrovským
náporem zájemců o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůt výměn jednotlivých typů řidičských

průkazů. Tohoto stavu není možné
dosáhnout bez aktivní spoluúčasti
držitelů řidičských průkazů.
Musí se za výměnu platit?
Výměna řidičského průkazu je
osvobozena od správního poplatku.
Jaké doklady si mají držitelé řidičských průkazů vzít sebou?
Platný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo pas, jednu dokladovou fotografii o rozměrech 3,5
x 4,5 cm a samozřejmě řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Za jak dlouho bude žadateli nový

řidičský průkaz vystaven?
Nový doklad dostane držitel řidičského průkazu do 20 dnů ode dne
podání žádosti.
Co se stane, když si občan řidičský průkaz nevymění?
Pokud by se starým řidičským průkazem řídil motorové vozidlo po 1.
lednu 2011 včetně, a byl podroben
silniční kontrole ze strany Policie ČR
či obecní policie a při této kontrole
předložil tento nevyměněný řidičský průkaz, dopouštěl by se přestupku, protože by měl při řízení vozidla
u sebe neplatný doklad, za což by mu
hrozila pokuta.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pátek 19. 11. 2010 od 13:00 do 17:00 hod.
sobota 20. 11. 2010 od 09:00 do 12:00 hod.
Nabídka oborů ISŠTE Sokolov pro školní rok 2011/2012:
Učební obory:
obráběč kovů, mechanik opravář motorových vozidel, elektrikář,
strojní mechanik, instalatér, montér suchých staveb, zedník, tesař
Studijní obory:
strojírenství, elektrotechnika, dopravní prostředky, ekonomika a podnikání,
veřejnosprávní činnost, technické lyceum, mechanik strojů a zařízení, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, stavebnictví
Nástavbové studium:
podnikání (2leté denní a 3leté dálkové), provozní technika (3leté dálkové)

„Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“.

z regionu
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Držitelem Ceny Přístav 2010
se stal Miloslav Čermák

Držitelem Ceny Přístav 2010 se stal náměstek hejtmana Miloslav Čermák. Cenu už podeváté udělovala na Staroměstské radnici v Praze Česká rada dětí a mládeže, která jí vyznamenává zástupce státní správy
a samosprávy za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Miloslava Čermáka nominovala Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska.
„Velmi si tohoto ocenění vážím a jsem rád, že se nám podařilo posunout spolupráci s neziskovými organizacemi na novou úroveň. Spolupráce vyvrcholila podpisem memoranda o podpoře neziskovek mezi
kraji a vrcholnou organizací a následně se podepsaly a ještě podepisují smlouvy v jednotlivých krajích,“ uvedl Čermák. Ručně malovanou
„trosečnickou“ láhev, v níž je uloženo speciální emotivní poselství, letos získalo šest osobností.
Foto KL

EURONEWS

Foto: © European Parliament / Pietro Naj-Oleari

Bezpečné nákupy na síti

V Evropské unii by mohl vzniknout
jednotný systém certifikace internetových obchodů. Její zavedení požadují
poslanci Evropského parlamentu. Evropská certifikace by byla pro zákazníky signálem že se nachází v obchodě který splňuje určitá kritéria a nákup
jeho prostřednictvím je pro něho bezpečný jak z hlediska platby a dodání
zboží, tak případných následných reklamací.

Méně jedovatých biocidů

Evropský parlament schválil postupné omezení používání toxických biocidů. Mezi tyto látky s negativním vlivem na lidské zdraví patří některé dezinfekční látky, konzervační látky nebo přípravky proti škůdcům. Kromě
jedů na krysy se ale biocidy používají
i v kosmetických výrobcích, jako jsou
například antiperspiranty.

Chybí odborníci na jádro

V České republice i celé EU chybí
špičkově kvalifikovaní strojaři a fyzici. Právě tyto profese jsou ale nezbytné pro zajištění dalšího rozvoje jaderné energetiky. Ta je zatím jako jediná
schopna na překlenovací dobu nahradit současné ekologicky problematické uhelné elektrárny. Na téma vzdělávání v těchto oborech bude proto zaměřen odborný seminář který v Evropském parlamentu v Bruselu pořádá 27. října mariánskolázeňský europoslanec Pavel Poc společně s Českým
vysokým učením technickým a ČEZ.

Češi platí státu nejvíce

Český státní rozpočet má ze všech
zemí Evropské unie nejvyšší příjmy ze
sociálního pojištění. Ve stejné oblasti
má ale přitom sedmé nejnižší výdaje.
Vyplývá to z nově zveřejněných údajů
Evropského statistického úřadu a Organizace pro hospodářskou spolupráci. Více než 28 procent příjmů ČR tak
pochází ze sociálního pojištění. Zpět
ale stát vydává jen necelých 13 procent
HDP a chce tyto výdaje dále snižovat.

Rozpočet má hlídat EU

Státní rozpočet ČR by měl podléhat
kontrole Evropské unie. Vyplývá to
z výsledků průzkumu veřejného mínění společnosti IPSOS Tambor. Podle výzkumu tak 22 procent lidí jednoznačně podporuje aby hospodaření členských států podléhalo kontrole
EU. Dalších 44 procent respondentů se
domnívá že spíše ano.

Více na www.pavelpoc.cz
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Chebská nemocnice slaví 100 let, chystá
první etapu rekonstrukce hlavní budovy
Velmi významné jubileum slaví
v letošním roce chebská nemocnice,
která je od roku 2006 součástí Karlovarské krajské nemocnice a.s. V srpnu
uplynulo 100 let od doby, kdy pacienti
z jednoho z nejstarších českých měst
začali dostávat nejkvalitnější dostupnou zdravotní péči.
O stavbě současné nemocnice se začalo uvažovat na začátku dvacátého
století, kdy vlivem nových lékařských
objevů jako rentgen, narkóza, sterilizace a řady dalších, přestala vyhovovat původní nemocnice na náměstí
Balthasara Neumana (dnes škola).
Stavba začala 26. 7. 1908 nejprve
vedlejšími budovy a následně i hlavní
budovou v „duchu baroka“. Dokončena byla 28. 4. 1910 a provoz začal
pod názvem Allgemeine öffentliches
Krankenhaus Eger (Všeobecná veřejná nemocnice Cheb) dne 8. 8. 1910.
Plné kapacity cca 350 lůžek bylo však
dosaženo až o dva roky později.
Během svého života prošla nemocnice i jednou kompletní stavební rekonstrukcí, a to v letech 1968 až 1971.
Z hlavní budovy (dnes nese označení
„B“) zůstalo jen základní zdivo. Prostory byly kompletně přebudovány
a přistavěno bylo další patro. Takto
slouží nemocnice dodnes.

Po vybavení moderními přístroji se chebská nemocnice dočká i stavební rekonstrukce.
Ale pouze stavebně, jelikož přístrojové vybavení je stále průběžně obnovováno. V nedávné době již přibyla do nemocnice nová monitorovací technika na oddělení ARO a interní JIP, další masivní nákupy přístrojové techniky a lůžek se nyní chystají v rámci získané dotace z fondů Evropské unie - ROP a zapomenuto ne-

bude ani na samotné stavby!
Již v příštím roce zahájí Karlovarský
kraj rekonstrukci za celkem 450 milionů korun. V rámci první etapy bude
sdružením firem Hochtief CZ rekonstruováno pravé křídlo hlavní budovy „B“ za 120 milionů korun a vybudován bude spojovací koridor do budovy „C“.

Foto KL

„Například na vyšetření na počítačovém tomografu jsou nyní pacienti do budovy C převáženi přes dvůr,“
přiblížil náměstek hejtmana a člen
představenstva KKN Jaroslav Bradáč
s tím, že se takto transportuje i prádlo
a potraviny. Práce by měly trvat zhruba 14 měsíců, přičemž opravy budou
probíhat za plného provozu.

Střední školy si testovaly státní maturity a chystají přijímací zkoušky
Během druhého říjnového týdne
proběhla na středních školách generální zkouška na státní maturity. Školy si ověřovaly, zda jsou schopny státní maturity bez problémů zorganizovat a zda proškolení pedagogové
zvládnou zadávat, opravit i vyhodnocovat maturitní testy.
Maturitní generálky se zúčastní ti
žáci středních škol, kteří budou maturovat na jaře příštího roku. Absolvují povinnou zkoušku společné části nové maturity, tedy z českého jazy-

ka a cizího jazyka nebo matematiky.
„Státní maturita pak bude zahrnovat
v takzvané náběhové fázi, tedy v roce
2011, dvě povinné zkoušky z českého
jazyka a z cizího jazyka nebo matematiky. K tomu žáci absolvují maximálně tři nepovinné zkoušky,“ informoval ředitel Gymnázia Ostrov Milan Martinek.
Na tiskové konferenci před zahájením generálky se také hovořilo o zavedení přijímacího řízení na středních školách, které mají obory ukon-

Začal rok boje proti AIDS
Karlovarský kraj vyhlásil školní rok
2010/2011 rokem boje proti AIDS.
Začal v aule sokolovského gymnázia
úvodním seminářem k projektu, do
něhož se zapojí všechny střední školy. Žáci středních škol ve věku 15 až
19 let budou v interaktivním projektu
do konce roku 2013 seznámeni s aspekty prevence onemocnění AIDS.
Kraj drží dlouhodobě 2. příčku mezi regiony ve výskytu HIV pozitivních osob v ČR. „Chystáme proto jak
ukázkovou hodinou s promítáním filmu ministerstva školství na středních
školách, tak i poradenství a bezplatné
testování na přítomnost viru HIV. Zároveň se mladí lidé budou moci zapojit do diskuse u tématických panelů,“
uvedl krajský radní Vratislav Emler.
Ve středu 1. prosince, který je Mezinárodním dnem boje proti AIDS,
proběhne poradenský den pro studenty i veřejnost v zastupitelském sále Karlovarského kraje, v aule Gymnázia Sokolov a v sídle Krajské hygienické stanice, územní pracoviště Cheb.
„Kromě toho se budou moci středoškoláci nechat od 13 do 16 hodin bezplatně testovat na virus HIV na územním pracovišti hygienické stanice
v Sokolově,“upřesnila epidemioložka
Jindřiška Benešová.

čené maturitní zkouškou. „K tomuto
rozhodnutí nás vede především potřeba zvýšit kvalitu vzdělávání, zamezit tomu, že do maturitních oborů přicházejí děti se špatným prospěchem, které by se lépe uplatnily v některém z učňovských oborů a v budoucnu by měly problém se složením státní maturity,“ vysvětlil krajský radní Vratislav Emler.
Přijímací zkoušky budou mít formu testů SCIO, které prověřují úroveň znalostí v matematice a českém

jazyce i obecné studijní předpoklady. Proběhnou od 26 do 28. dubna
2011. „Podrobně jsme tuto záležitost
s řediteli krajských i soukromých škol
diskutovali a došli jsme k tomu, že
pro příští rok stanoví konání přijímacích zkoušek všichni ředitelé,“ uvedla vedoucí odboru školství krajského
úřadu Monika Šperglová.
Na konání přijímacích zkoušek kraj
vyčlení okolo 750 000 korun. Jejich
výsledky budou tvořit součást kritérií pro přijetí na školu, přičemž 70%

inzerce

čtvrtek

Pořadatelé semináře vítali účastníky stylově - kondomy vyrobenými speciálně pro Karlovarský
kraj a krajskou hygienickou stanici.
Foto KL

nání: Pro lidi s mentálním postižením
jsou určeny kurzy. Jedná se například
o hospodaření s penězi, práci s počítačem či zdravovědu.
Do projektu je zapojeno pět domovů
pro osoby se zdravotním postižením.
„V komplexnosti nabídky sociálních
služeb jsme v republice na špici, doufám, že se nám podaří vzestupný trend
udržet,“ dodal náměstek hejtmana.
Projekt zahájil Karlovarský kraj na
počátku roku. Náklady ve výši 23,5 milionu korun uhradí Evropský sociální
fond. „Stanovili jsme dvě služby, které
se ukázaly jako nejdůležitější. Ty budeme realizovat dokonce příštího roku,“
uzavřel Čermák.
Pro pacienty s depresí, schizofrenií a další onemocnění tak bude zřízena ambulantní i terénní forma sociální rehabilitace. Systém služeb a vzdělávání úředníků, kteří se dostávají s těmito lidmi do kontaktu, by mohl posloužit i jako vodítko pro jiné regiony.

28.10. od 15:00 hod

HALLOWEEN
Přeneste se do světa čárů a kouzel
a staňte na chvíli halloweenským
strašidlem !

Projekt pomáhá postiženým
Agenturu pro sociální rehabilitaci zaměřenou na mentálně postižené občany otevřelo v Sokolově občanské sdružení Rytmus. Středisko vzniklo v rámci
Individuálního projektu Karlovarského
kraje. Jeho cílem je podpora rozvoje sociálních služeb v regionu.
Jedním z konkrétních kroků je přechod 20 lidí z domovů pro osoby se
zdravotním postižením do chráněného bydlení a vytvoření sítě návazných
sociálních služeb. „Uvědomuji si, že je
v této oblasti, mnoho práce a jsem rád,
že vám může Karlovarský kraj pomoci. Doufám, že se nám podaří zajistit finance i pro další plánovací období,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav
Čermák.
Nyní má agentura 12 klientů v programu sociální rehabilitace a 10 v oblasti podpory samostatného bydlení.
Nabízí jim například trénink sociálních
a pracovních dovedností, které klientům umožní najít a udržet si zaměst-

váhu budou mít pro přijetí na gymnázia, 60%na odborné školy. Zbytek budou tvořit výsledky na základní škole a aktivita žáka v soutěžích.
Střední školství se v poslední době potýká především s nepříznivým
demografickým vývojem. Za posledních pět let klesl počet studentů prvních ročníků středních škol v regionu o 1400. Kraj na to hodlá reagovat
nejen propouštěním, především nekvalifikovaných pedagogů, ale i úpravami oborové struktury.

Vydlabejte si vlastní strašidelnou
dýni.
Přijde i Václav Upír Krejčí !
Nezapomeňte si kostým a hrajte
o kopec dárků.
A navíc...pro nejodvážnější je
připravena bedna hrůzy !
Více informací na www.ocfontana.cz
Obchodní centrum Fontána, www.ocfontana.cz
pondělí - neděle: 10:00 - 20:00 h
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Každá medaile mě povzbudí, abych pokračovala
Když letos na jaře přebírala spolu s jinými ocenění Nejlepší sportovec
Karlovarského kraje, byla sokolovská běžkyně Ivana Sekyrová šestinásobnou mistryní republiky a ve sbírce měla i osm stříbrných a deset
bronzových medailí z domácích šampionátů. Od té doby stihla počet
mistrovských titulů rozšířit na osm a přidala další tři stříbra. Tak trochu nad plán si ještě z běhu do vrchu
u v polském Korbielówě přivezla
ránek“.
titul mistryně světa v kategorii „veteránek“.
Kde jste s běháním začínala? Nebo
to byla už rodinná tradice?
Ani ne. Mamka hrála českou házenou, táta toho dělal víc - stolní tenis,
fotbal. A protože několik let jezdil jako zaměstnanec klatovské Škodovky obsluhovat vlek na Špičáku, mohla jsem si zalyžovat. Ale na špičkovou výbavu jsme neměli, v závodech
jsem bývala třetí nebo čtvrtá. S běháním jsem začala až ve sportovní třídě základní školy. Učitelka tělocviku
si všimla, že mi jdou delší tratě. Záviděla jsem holkám, které si zaběhly šedesátku a šly skákat do dálky, zatímco
já musela kroužit po dráze. Na závodech jsem měla většinou bramborové
medaile. Když jsem přešla na sportovní gymnázium v Plzni, trenér ze mě
za půl roku udělal sprintérku. A byla
jsem dost rychlá, už v prvním ročníku
šestá na mistrovství Čech, pak dvakrát
bronzová na mistrovství Československa. Také jsem skákala do dálky, udělala si osobák 560 cm, ale po zranění
jsem zkusila 400 metrů překážek. Postupně jsem měla stále větší úspěchy
a dostala se až do reprezentace. Můj
osobák byl 58:41, získala jsem všechny mistrovské medaile, jezdila na evropské poháry...

a deseti kilometrech i v půlmaratónu, v běhu do vrchu a v Běchovicích
na silnici jsem vyhrála. Dobrý byl rok
2008, udělala jsem český rekord v hodinovce, vloni na dvaceti kilometrech

na dráze. Na mistrovství Evropy v Německu a letos v Bulharsku jsem skončila v první čtvrtině startovního pole,
na mistrovství světa třicátá první a na
předchozím mistrovství světa veteránů stříbrná...
Když se vám veteránské běhy do vrchu daří, proč se
jim nevěnujete více?
Trenér říká, že tam si
ještě medailí užiju dost
a já to tak taky beru, že
dokud stíhám mladé závodnice, snažím se zúčastnit seniorských závodů. Jen letos se mi nepovedla kvalifikace na mistrovství světa, v běhu na
Kralický Sněžník
Sněžn
ník mě holky
na desátém kilometru předběhly. Nakonec to bylo k něčemu dobré, kalendář na září
jsem měla našlapaný, na veteránský šampionát bych jela týden před světem. Tak jsem si aspoň trochu odpočinula a udělala si pak radost titulem mistryně
světa veteránek.

na mistrovství republiky ve čtyřstovce
překážek i v půlmaratónu. To jsem se
vsadila s jedním svěřencem, že uběhneme Hervis půlmaraton a zaběhla
am solidní
soli
so
l dní čas. Trenér mě na půltam
ma
m
ara
r tón přihlásil i na mistrovství
maratón
rre
epubliky. Doběhla jsem čtvrtá, ale
republiky.
protože třetí v cíli neměla registraci,
dali mi na krk medaili. Další rok už
sem byla bronzová doopravdy, další
jsem
ři roky jsem brala zlaté. Tak jsem přetři
kážky vynechala a běhám delší tratě,
pět a deset kilometrů, půlmaratóny
a v extralize také tři kilometry překážek.
K běhu do vrchu, v němž teď kraujete, už to není daleko...
lujete,
Od roku 2005 běhám jen delší tratě a zatím se daří. Leos jsem byla druhá
tos
na mistrovství republiky na dráze na 3 000
metrů
překážek

Jak jste se od úspěšné sprintérky
a překážkářky dostala k běhu na delší tratě?
V sezoně 1996-1997 jsem se zranila, šla na operaci s achilovkou.Tři nebo čtyři roky jsem znovu zkoušela běhat překážky, ale konec přišel, když se
narodila dcera, to bylo v srpnu 2000.
V té době jsem přišla na chuť delším
tratím. V roce 2004 jsem získala bronz

Závod v Korbielówě byl ale drsný.
Pěkně to už v tisku popsal můj trenér. Běželo se jen nahoru osm kilometrů v hrozné zimě, dešti, mlze a nahoře v cíli nebylo nic, jen nám tam řekli, abychom si sešli kilometr a půl dolů do chaty pro věci. To byl masakr,
na jedné hromadě všechny pytle stejné modré, jména napsaná fixou nešla
přečíst, boty v něm nebyly vůbec, pak
jsem je našla na zemi. Nebýt trenéra,
který mi už nahoře půjčil oblečení, asi
bych tam klepala kosu do dneška.

per a chtěla bych minimálně obhájit
loňské medaile, víc už si přát ani nemůžu. A když se zlepším, budu jedině ráda. Půjdu i na kvalifikaci na mistrovství Evropy seniorů.

Další otázka už je pro vás skoro
otravná, dostáváte ji pořád dokola
- a co maratón?
Chtěla jsem ho zkusit, ale to bych
musela v tréninku naběhat 140-150
kilometrů týdně. To při práci nejde.
Když se k tréninku dostanu někdy až
k večeru a druhý den v šest ráno vstáZávody do vrchu jsou dost zvláštní vám do práce, už není čas na regeneraci. A bez ní nejde běhat přes sto kidisciplína, pokaždé jsou jiné.
Je to pokaždé v jiných horách, jiná lometrů týdně, zvláště v mém věku.
délka tratě i převýšení. U nás se běhá O prázdninách jsem se dopracovala
jen nahoru, ve světě se to střídá naho- až na 130 kilometrů týdně, ale to byl
ru - dolů, nejhorší byla má první kva- čas druhý den si jít zaplavat, na masáž.
lifikace - nejdřív půl kilometru doPřestože toho máte hodně včetně
lů, při tom ztuhnou nohy... Ale víme
to rok předem, dá se na to připravit. péče o domácnost a desetiletou dcePříští rok bych chtěla na mistrovství ru, najdete čas i na přespolní běhy.
světa veteránů jet znovu, bude v Itálii Na kontě máte i řadu trofejí z těch
nejprestižnějších jako je Velká para to mě láká.
dubická nebo Kunratice.
To je jarní a podzimní zpestření, odTím jsme se dostali k plánům do
budoucna. Je jich ještě hodně?
počinek a pro radost. Setkám se tam
Předloni jsem se nechala trenérem s kolegy, popovídáme si, hlavně na Běpřemluvit, abych v prosinci šla na žeckém poháru Karlovarského kraje.
operaci druhé achilovky. Hlavně na Pardubice jsou unikátní tím, že jsou
steeplu ta pata už při doběhu bolela. na dostihové dráze, skáčeme i přes
A protože rok byl dobrý, věřili jsme, překážky. A Velká kunratická je pro
že se to další sezonu ještě zlepší. Mě- mě srdeční záležitost. Prestižní závod,
la jsem pak tři čtyři měsíce tréninko- už 77 ročníků, a navíc úplně jiný. Ješvou pauzu, vynechala jsem steeple. tě jsem nezažila, že by při něm bylo
Ale na mistrovství republiky na drá- pěkně, většinou prší, je zima, před třeze jsem byla třetí a druhá. Mě každá mi lety i sněžilo, jsou tam i kopce, na
medaile povzbudí, abych pokračova- které se musí lézt doslova po čtyřech.
la dál. Přitom si už několik let říkám, Letos se na Velkou kunratickou opět
už jen dva, tři roky... Dnes už je to su- chystám, běží se 14. listopadu.

Ivana Sekyrová
Narodila se v roce 1971 v Klatovech, kde začala sbírat první úspěchy ve sportovní třídě základní školy. Následovalo
sportovní gymnázium v Plzni a studium na pedagogické fakultě, obor tělesná výchova - občanská výchova. S bývalým manželem se přestěhovala do Sokolova, kde učila na 3. a 2. základní škole, později i souběžně na gymnáziu,
kde nyní působí na plný úvazek. Je předsedkyní, závodnicí a trenérkou Atletického klubu Sokolov, v němž vede
i přípravky mládeže, v týmových disciplínách atletické extraligy startuje také za Sokol Petřín Plzeň.

Cenu hejtmana na festivalu Tourfilm získal rakouský snímek

Náměstek hejtmana Martin Havel (vlevo) předává ocenění tvůrcům rakouského filmu.

Foto SPALIFE

Karlovy Vary byly ve dnech 6.-8. října opět hostitelem tří současně probíhajících akcí věnovaných cestovatelským filmům, cestovnímu ruchu
a lázeňství. Karlovarský týden zastřešuje nejstarší festival filmů s cestovatelskou tématikou na světě - letos
již 43. ročník Tourfilmu. workshop
cestovního ruchu Lázeňský festival
a konferenci lázeňských měst ČR.
Hlavním patronem je Česká centrálu cestovního ruchu CzechTourism.
Soutěžní projekce, prezentace, výstavy a setkání probíhalo v hotelu
Thermal. Hlavním hostem Tourfilmu byla hvězda britské televizní společnosti BBC Charlotte Uhlenbroeková, která pracuje v pralesích, kde
natáčí unikátní seriály z běžného života divoce žijících zvířat.
Pro slavnostní předávání cen a společenské večery byly vyhrazeny reprezentační prostory Grandhotelu
Pupp. Cenu hejtmana Karlovarského
kraje získal snímek „Štýrsko - zelené srdce Rakouska“ společnosti Art
Media Film- & TV Produktion.

www.karlovarskytyden.cz

Hvězdou festivalu byla letos Charlotte Uhlenbroeková.

TOURFILM 2010 – VÝSLEDKY
GRAND PRIX
Christmas miracle in Riga
Riga Tourism Coordinati on and Informati on Centre (Lotyšsko)
I. kategorie – videa a fi lmy do 30 minut prezentující státy,
národní boardy, regiony a města
1. místo
Conques – Great Sites in Midi Pyrenées
ATOUT FRANCE – Francouzská agentura pro podporu
cestovního ruchu (Francie)
2. místo
Eaglewalk
Tirol Werbung GmbH (Rakousko)
3. místo
Znojmo – město s přívlastkem
MgA. Jan Otruba (Česká republika)

TOURFILM

LÁZEŇSKÝ FESTIVAL 2010 – VÝSLEDKY
Fotograﬁ e E. Holuba je reprodukcí předmětu ze sbírek
Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur.

6. 9. října 2010

LÁZEŇSKÝ FESTIVAL

Lázeňská společnost České republiky roku 2010
Léčebné lázně Mariánské lázně
Lázeňské místo České republiky 2010
(čtenářská soutěž Mladé fronty DNES)
Karlovy Vary
Lázeňská síň slávy roku 2010
doc. MUDr. Dobroslava Jandová

Foto KL
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Nejvyšším
je Klínovec
Klínovec (německy Keilberg) je nejvyšším bodem Karlovarského kraje
i celých Krušných hor. Vrchol je nedaleko Božího Daru a státní hranice.
Pod severními svahy, které jsou oblíbeným lyžařským střediskem, se rozkládá německé lázeňské město Oberwiesenthal, nad ním se tyčí masiv hory Fichtelberg, která je jen o 30 metrů
nižší než Klínovec.
Na vrcholové plošině Klínovce se
nachází v současnosti uzavřený hotel
s rozhlednou a telekomunikační věž
vysoká 80 metrů. Z Jáchymova vede
k vrcholu lanovka. Rozhledna i hotel
jsou nejstaršími a nejvýše položenými budovami Krušných hor.
V roce 1817 postavilo město Jáchymov na vrcholu vyhlídkovou věž, která v roce 1868 shořela. V roce 1883
začal krušnohorský spolek z Jáchymova se stavbou kamenné, 24 metrů vysoké rozhledny. Ta byla v srpnu
následujícího roku pod názvem „Kaiser-Franz-Josephs-Turm“ slavnostně otevřena. V roce 1893 vznikla přístavba sloužící k ubytování.
V roce 1897 byla na Klínovci zřízena i poštovní stanice a o deset let později byla přistavěna ještě jedna budova s prostornou halou se stylovým
kazetovým stropem. Před vypuknutím první světové války bylo k hotelu
přistavěno další patro a celý komplex
byl opláštěn dřevem, které se dochovalo dodnes.

10 | 2010

Rekonstrukce mění Becherovu vilu v galerii
Jedním z projektů, které se v regionu budují s dotací z ROP Severozápad, je proměna Becherovy vily v Karlových Varech v interaktivní galerii, kde najdou zázemí domácí
i zahraniční výtvarníci, sochaři a další umělci.
Bývalý Dům pionýrů a mládeže se
postupně proměňuje bude lákat domácí i zahraniční turisty lákat na
výstavy a další akce. „Tento projekt
jsme zdědili po bývalém vedení kraje
a rozhodli jsme se v něm pokračovat.
Věřím, že se stavbařům povede odvést především kvalitní práci a v termínu,“ uvedl hejtman Josef Novotný,.
Ten při prohlídce stavby vložil do

jednoho z ozdobných stavebních prvků vily poselství kraje obsahující informace o průběhu rekonstrukce budovy, o současnosti regionu, dále pamětní lázeňskou minci a výtisk Krajských listů.
Náklady na rekonstrukci Becherovy vily dosáhnou 83,1 milionu korun, z toho dotace z ROP Severozápad činí necelých 77 milionů. V suterénu budovy jsou výtvarné dílny, na
umělce už čeká nainstalovaná vypalovací pec.
V přízemí budou mít návštěvníci k dispozici víceúčelový sál nebo
salonek, o patro výše jsou naplánovány výstavní sály, galerie a depozitář. Druhé patro patří příležitostným
apartmánům.
Budová má nový výtah, počítá se
i s přístupem pro imobilní občany.
V zahradě vznikne venkovní ateliérová dílna, kterou budou moci výtvarníci a další umělci využívat k tvorbě
i organizaci workshopů.
Rekonstrukce začala v listopadu
loňského roku a její ukončení je naplánováno na konec června 2011.

Asociace vyhrála
Křišťálovou tužku

Karlovarská Asociace Záchranný
kruh získala významné ocenění. Na
47. Mezinárodním festivalu Techfilm
2010 a konferenci EmTECH získal její projekt interaktivních kurzů hlavní
cenu, Grand Prix - Křišťálovou tužku
v kategorii výukových produktů.
Tuto odbornou akci a soutěž pořádá ČVUT v Praze pod patronací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury. Projekt
12 interaktivních kurzů „Chraň svůj
svět, chraň svůj život“ vyhodnotila jako nejlepší odborná porota z celkem
devíti přihlášených projektů.
„Z ocenění máme velikou radost.
po více než roční dřině na projektu
víme, že naše úsilí mělo smysl. Jsme
velmi rádi, že se projekt líbí a že slaví úspěchy nejen u široké veřejnosti
a dětí, ale také i u odborníků. Za tento úspěch ale patří hlavně dík kolektivu autorů a partnerů Asociace Záchranný kruh. Bez nich bychom to
Hejtman Josef Novotný využil prohlídky stavby k uložení poselství kra- nedokázali,“ uzavřela prezidentka
je budoucím generacím do jednoho ozdobných prvků vily.
Foto KL asociace Veronika Krajsová.
Asociace Záchranný kruh působí
v Karlovarském kraji od roku 2005.
Projekt „Chraň svůj svět, chraň svůj
život“ je zaměřen na ochranu dětí
a mládeže před různými riziky, nyní
vat,“ vysvětlil Navrátil. Pro českého moderní veřejnou správu,“ dodal Na- je testován v 15 školách kraje. Podpartnera projektu, tedy Gymnázium vrátil. Českým partnerům byla schvá- statnou část nákladů ve výši 5,2 milionů korun hradila Evropská unie. VíCheb, činí dotace 1 002 240 eur.
lena dotace ve výši 251 600 eur.
Dalším naplánovaným projektem
V druhé prioritní ose nazvané „Roz- ce na www.zachranny-kruh.cz.
Karlovarského kraje v první priorit- voj hospodářství a cestovního ruchu“
ní ose je „Clara II – Rozvoj společné byl partnerům z Karlovarského kraje
partnerské spolupráce veřejné správy schválen projektový záměr „Vybudov sasko – českém regionu“.
vání a uplatnění na trhu Sasko-české
V rámci projektu Clara II budou zá- Silberstrasse (Stříbrná stezka).
stupci veřejné sféry z obou stran hraProjekt se zaměřuje na propagaci
Od konce září nabízejí lidé bez
nice na vzájemných setkáních řešit území se společnou historií hornicpřístřeší, kteří se chtějí poprat se
společné strategie příhraničního ven- tví stříbra. Městy Ostrovem, Jáchysvou životní situací, časopis Nový
kovského prostoru nebo aktuální pro- movem a Božím Darem povede tzv.
prostor i na vyhrazených místech
blémy pohraničních regionů.
Stříbrná stezka, která bude označena
v Sokolově. Rozšíření projektu,
„Vzájemná setkání budou zaměře- a napojena na stávající německou část
který znají všichni návštěvníci velna na oblasti civilní obrany, cestovní- stezky. České straně bylo schváleno
kých měst, připravila obecně proho ruchu, životního prostředí nebo na pro tento projekt 112 494 eur.
spěšná společnost Pomoc v nouzi.
Prodejci jsou označeni viditelným
průkazem na oděvu.
Obsahem časopisu jsou nekomerční články a reportáže, které jsou na vysoké úrovni. Koupí časopisu získají čtenáři zajímavé čtení a současně zcela adresně
přispějí na užitečnou věc.

Dotace z programu Cíl 3 putuje i na Stříbrnou stezku
Tři projekty z Karlovarského kraje
získají dotaci z programu Cíl 3. Rozhodli o tom členové monitorovacího
výboru Programu Cíl 3 na podporu
přeshraniční spolupráce 2007-2013
mezi ČR a Svobodným státem Sasko
na zasedání v Drážďanech.
Monitorovací výbor schválil celkem
11 projektů Karlovarského, Ústeckého
a Libereckého kraje. Karlovarský kraj
předložil celkem tři projektové žádosti o dotaci.
„Všechny tři projektové záměry
úspěšně prošly hodnocením a byly
schváleny k poskytnutí dotace,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Libereckému kraji byly schváleny tři,

Ústeckému kraji pět projektů.
V prioritní ose 1 „ Rozvoj rámcových společenských podmínek“ byly
schváleny celkem tři projektové záměry, z čehož Karlovarskému kraji patřily 2 projekty a Ústeckému kraji 1 ze schválených projektů. Prvním
schváleným projektem je „Zřízení
Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích
v Oelsnitz a Chebu“.
„Dlouholetá spolupráce mezi gymnázii bude rozšířena o další aktivity
v nově vytvořených komunikačních
centrech v partnerských školách. Do
projektu budou zapojeny i jiné školy, které budou moci střediska využí-

Časopis pomáhá
lidem v nouzi

Vrchol Klínovce v době před zahájením prací na staré rozhledně
NEOTYP,
OFERTA,
SJ ONA, TR,
IVY, EW

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém čísle zněla „český šlechtic Hroznata“.
Gratulujeme výhercům, kterými
jsou Eva Hlaváčková z Kynšperka,
D. Baťková z Toužimi a Václav Mottl ze Tří Seker. Všem zasíláme publikace o Karlovarském kraji.
V rámci našeho křížovkářského
putování po památkách tentokrát
zamíříme do Žlutic. První písemná zmínka o městu pochází z roku 1186. V období panování Karla IV. měly již Žlutice organizovanou městskou správu, která vydávala listiny a knihy. Význam Žlutic
stoupl, když se staly sídlem soudního a politického okresu a po vybudování železnice (rok 1897).
Čtvercové Velké náměstí je památkovou zónou. Ve středu náměstí se nachází barokní sloup
Nejsvětější Trojice, který je jeden
z nejkrásnějších památníků v Čechách z let 1701-1704. Autorem je
žlutický sochař a kameník... (tajenka). U paty sloupu, rámované kuželovitou balustrádou, jsou osazeny plastiky českých zemských patronů - sv. Václava, sv. Ludmily a sv.
Vojtěcha. Nad trojbokou základnou a dvojicemi andílků se tyčí vysoký jehlanec s reliéfně znázorněnými oblaky, andílky a hlavami andílků. Na vrcholu je sousoší Nejsvětější Trojice.

Archiv měsíčníku
Krajské listy a jeho datová podoba ve formátu PDF
(do velikosti 3 MB)
jsou
přístupné
a ke stažení v internetových Krajských listech http://
www.kr-karlovarsky.cz/kl/.
O zasílání měsíčníku přímo
do osobních e-mailových schránek
mohou zájemci požádat na adrese
andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.
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Sokolovský golfový
pohár měl 3. ročník
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Proměna pěší zóny v moderní bulvár dospěla k závěru
Na rekonstrukci chebské pěší zóny probíhají závěrečné práce. Stavbaři definitivně předají dílo koncem října. Po dokončení poslední, třetí etapy stavby - chodníků a vozovky v Májové ulici (křižuje pěší zónu) už bude ulice opět obousměrně
průjezdná. Před sídlem firmy Terea vznikly parkovací zálivy
a zbylo i místo na ozdobné hrušně.
Tím bude ukončena jedna z největších investic města, jejíž realizace odstartovala v březnu roku 2009. Třída Svobody
byla v úseku od bývalé prodejny Baťa po hranici s náměstím
pokryta novou dlažbou, vybavena novým mobiliářem s unikátními LEDdiodovými panely a osázena vzrostlými platany
a hrušněmi. Moderní pěší zóna končí u Brány času, otočného uměleckého artefaktu od akademického sochaře Mariana
Karla. Středem bulváru probíhá časová osa - ozdobný kryt odvodňovací strouhy s nejvýznamnějšími daty z historie Chebu.
Náklady na rekonstrukci pěší zóny dosáhnou zhruba 136
miliónů korun. Díky dotaci ale bude stát městskou pokladnu
necelých 15 miliónů korun.

Na golfovém hřišti v Sokolově se konal pod křídly
společností ALGON Plus-Auto, Česmak, Astos a v mediálním partnerství společnosti Žurnál Media již třetí
ročník turnaje „Sokolovský golfový pohár“. I tentokrát
přinesl kvalitní obsazení především regionálními hráči a zajímavé golfové výkony. Nejsilnější kategorii handicap 0-18 vyhrál Do Dinh Tuan před Markem Tichým
a Petrem Kouckým. Kategorii handicap 18,1-36 vyhrál
Petr Boháč před Jaroslavem Větrovským a Stanislavem
Šebkem a handicap 37-54 ovládl David Kučera před
Danou Horáčkovou a Alexejem Kiriakovským.

Pěší zónu si Chebané i návštěvníci města užívají
od léta, teď jim stavbaři odevzdají kompletní dílo
včetně závěrečné etapy v Májové ulici.

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

PODPOŘTE IMUNITU PROTI
CHŘIPCE A NACHLAZENÍ
Při oslabené imunitě hrozí, že
snáze dostaneme např. chřipku,
která je vyvolána viry, anebo angínu, jejímž původcem jsou bakterie.
Enzymy řídí fungování imunity
Velký význam v našem těle mají
proteolytické enzymy, které pomáhají zajišťovat rovnováhu a fungování
imunitního systému. Jestliže však
máme oslabenou imunitu nebo nás
ohrožuje zánět, je namístě podpořit
náš obranný systém podáváním obdobných enzymů zvenčí. Dlouholeté
výzkumy ověřily účinnost unikátní
směsi proteolytických enzymů, která
je obsažena v jediném tradičním léku systémové enzymoterapie – léku
Wobenzym.

Pomoc pro ty, které chřipka ohrožuje
nejvíce
Závažný průběh chřipky a různé
následné komplikace hrozí především lidem s oslabeným imunitním
systémem - starším osobám, malým
dětem, lidem po nepřiměřené fyzické
námaze a stresu a také pacientům s
chronickými chorobami. Wobenzym
působí proti zánětům a podporuje
oslabenou imunitu, proto by ho měli
ti, které chřipka, angína nebo jiné záněty dýchacích cest ohrožují nejvíce,
začít užívat už v období zvýšeného
výskytu nemoci.
Podpůrná léčba při chřipce a angíně
Jestliže jsme chřipku nebo angínu
už dostali, Wobenzym je posílením
imunity pomáhá rychleji zvládnout,
a zkracuje tak dobu léčby. Navíc pomáhá zabránit dalším
komplikacím. Sliznice dýchacích cest poškozená virem chřipky totiž do určité
míry ztrácí svou
obranyschopnost a snáze ji
pak mohou
nap adnout
bakterie.
Tímto způsobem někdy vzni-

ká tzv. superinfekce: teplota znovu
stoupá, příznaky chřipky neustupují
nebo se dokonce zhoršují a přidávají
se nové. Takovou „přidruženou infekcí“ může být zánět vedlejších nosních
dutin, zánět průdušek a zápal plic, u
dětí se v souvislosti s chřipkou často
vyskytuje zánět středního ucha.
Zvýšení účinku antibiotik
U průvodních onemocnění chřipky a u angín, kdy je kvůli napadení
bakteriemi nezbytné nasadit antibiotika, je vhodné spolu s nimi podávat i
Wobenzym. Enzymy, které obsahuje,
totiž podporují průnik antibiotik do
tkání, a tím zvyšují účinnost antibiotické léčby.
Aby se nemoc neopakovala
I když už jsme z nejhoršího venku,
tedy v období rekonvalescence, Wobenzym posiluje stále ještě oslabenou
imunitu a je tak účinnou obranou
proti případnému opakování nemoci
a jejímu přechodu do chronického
stavu.
K léčbě enzymy použijte lék Wobenzym
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 republice ho každý rok užívá více než sto
tisíc zákazníků, mnozí z nich opakovaně.
P.R.
Více na www.wobenzym.cz
Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

FELICIA
FABIA
OCTAVIA

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME
Fabia combi 1,2 12V KLIMA 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, garáž.- servis Škoda, 159.500
Kč- sleva- i na splátky bez akontace
Octavia 1.6 Glx na plyn, mod. 1998, tažný, 2x airbag,
ABS, alu kola, centrál na DO, rádio CD, 4x okna+ zrc. v
el., construct, počítač aj., nové tlumiče, brzdy, aku, metalíza, garáž., 89.300 Kč- sleva- i splátky bez akontace
Felicia 1,6 MPi, r.v. 2001, po TK 10/2012, 1. maj., tažný,
2x airbag, ABS, servo, centrál, rádio aj., nové pneu,
perfektní stav- garáž.- málo jetá, 47.500 Kč- sleva- i na
splátky bez akontace
Š Felicia kombi 1.3 MPI, mod. 1998, TK 2012, 1. maj.,
airbag, tažný, centrál, rádio CD aj., nové pneu, výfuk,
dobrý stav- servisovaná- garáž., 27.500 Kč- slevasplátky bez akontace

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

w w w. b e r a n e k a u t o . c z
Kvalitně opravím
starožitný porcelán i nový,
keramiku, kameninu
i poměrně dosti poškozené.
Zrestauruji obrazy
a poškozené rámy.
Tel.: 723 772 131

Máte problémy
s lupénkou
a jinými kožními nemocemi?

Vaše šance

Kulatý stůl na téma
„Uplatnitelnost lidí s mentálním
postižením na trhu práce“.
30. 9. 2010 se na Krajském úřadě Karlovarského kraje uskutečnil
Kulatý stůl na téma „Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na
běžném trhu práce“. Kulatý stůl je pořádán v rámci Individuálního
projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“,
jehož cílem je umožnit odchod 20 uživatelů z ústavních pobytových
sociálních služeb v Karlovarském kraji do alternativního typu služby (chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení). S plánováním přechodu souvisí též potřeba zajistit pro tyto klienty pracovní
uplatnění.
Cílem kulatého stolu bylo seznámit účastníky s návrhem strategie zapojení uživatelů pobytových sociálních služeb na trh práce a zahájit debatu
o tomto materiálu. Návrh strategie vypracovala Mgr. Pavla Baxová, ředitelka o. s. Rytmus a představuje vizi, jak by mohla vypadat situace v Karlovarském kraji z hlediska zaměstnanosti osob s mentálním postižením
v roce 2017.
V další fázi bude vytvořena odborná pracovní skupina, která dovede tento pracovní návrh strategie do ﬁnální podoby.
V následné diskusi se projednávala ochota běžných zaměstnavatelů zaměstnávat na svých pracovištích osoby s mentálním postižením. Ředitel
Regionální Hospodářské komory Poohří Bc. Josef Písecký přislíbil spolupráci při oslovování zaměstnavatelů. Vedoucí odboru sociálních věcí
Karlovarského kraje Ing. Stanislava Správková hovořila o ﬁnanční udržitelnosti provozu služby sociální rehabilitace do roku 2016.
Diskutující se lehce dotkli i využívání pracovní rehabilitace - nástroje,
který má úřad práce k dispozici.
Závěrem nezbývá než poděkovat všem prezentujícím a účastníkům za
účast na kulatém stole.
Podrobné informace naleznete na www.ipkktransformace.cz.

PARUKY

723 772 131

největší výběr
a nejnižší ceny v regionu

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

Jilly Lenau s.r.o
Aš, Hlavní 65
tel.: 354 52 66 65, 777 267 143
akceptujeme poukazy
všech pojišťoven

ZDRAVÉ HUBNUTÍ

ZDRAVÁ SNÍDANĚ

Nedopnete kalhoty?
Pomůžu Vám zdravě
zhubnout.

Chceš začít den zdravě?
Chceš pro sebe udělat
něco pozitivního?

www.hubnete.cz/comfort

www.snidejzdrave.cz/comfort

K. Vary - 353 224 200, 739 544 455

Výkup
starého papíru
za 8 ct./1 kg (cca 2,00 Kč/kg)
Fa Schrottmobil, Talsperrstr. 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134.
Otevřeno po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w.schrottmobil.com

PRÁCE Z DOMU
Chceš pracovat v klidu domova,
řídit si svůj čas, být sám sobě
šéfem a mít lukrativní příjmy?

www.cinnostdoma.cz/comfort

názory | inzerce
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KONTAKTY NA KRAJSKÝ ÚŘAD

Problémy obnovy Císařských lázní - nechtěné dědictví po bývalé krajské vládě!

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

PaedDr. Josef Novotný,
hejtman Karlovarského kraje

S úžasem jsem si přečetl v médiích
článek exhejtmana Josefa Pavla o tom,
jak „pouze“ jednám o obnově Císařských lázní, a přitom jsem na ně nesehnal ani korunu.
Musím si nutně klást otázku, proč

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

MUDr. Václav Larva
krajský radní pro oblast zdravotnictví

Vážený pane premiére,
dovoluji si Vás upozornit, že se blíží první mezinárodní Job veletrh pro
lékaře a zdravotnický personál s účastí zástupců německých a rakouských
zdravotnických zařízení, která hodlají
skvělou finanční nabídkou nalákat české lékaře do zahraničí. Kliniky přitom

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

díl. V době, kdy působil jako primátor v letech 1996-2001, probíhal velmi podivný pronájem Císařských lázní. V té době došlo k neuváženým zásahům do podstaty památky - bourací práce měly zásadní vliv na její současný stav.
Kdo mě zná, ví, že nejsem zvyklý
řečnit, ale pracovat, na rozdíl od někoho, kdo kritizuje druhé za problémy, které jim sám způsobil. Jaká jsou
fakta? V současné době se zpracovává žádost, kterou Zájmové sdružení
právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary požádá o dotaci Minister-

stvo kultury ČR z tzv. IOP (integrovaný operační program). Čekáme na
vyhlášení výzvy. Do konce roku 2010
bude vydáno stavební povolení na rekonstrukci objektu. V následujících
dnech bude také podána žádost o přidělení finančních prostředků na příští rok do ministerského programu záchrany architektonického dědictví.
Tyto peníze - pravděpodobně ve výši jednoho milionu korun - budou
společně s prostředky Karlovarského
kraje použity na práce, které bezprostředně ohrožují Císařské lázně - národní kulturní památku. Každoročně

navíc kraj vydává ze svého rozpočtu
okolo dvou milionů na nutnou údržbu a provoz budovy.
Ano, stále jednám. Také proto, že
přímo na postech ministrů se v poslední době často střídají noví lidé a je
třeba jim dokola a podrobně vysvětlovat situaci Císařských lázní. S čistým
svědomím můžu říct, že pro záchranu cenné budovy děláme všechno. Ne
proto, že plníme něčí megalomanský
sen, který se může stát železnou koulí na noze krajského rozpočtu. Z úcty
k historii, k památce samotné to děláme, pane Pavle.

nabízejí plat v rozmezí 3 700 až 4 500
EUR měsíčně, nehledě na mnohdy
špičkovou úroveň zařízení a pracovní
benefity.
Souběžně s touto akcí se už více než
3 000 českých lékařů převážně z menších nemocnic podepsalo pod odborovou výzvu „Děkujeme, odcházíme“,
která má stát upozornit na dlouhodobě neutěšený stav platů kvalifikovaných lékařů a zároveň na systém vzdělávání pro mladé odborníky, který považují za nesmyslný. Kvalifikovaní lékaři, jak většina z nás ví, dosahují v ČR
průměrného platu 45 až 50 000 korun
měsíčně, samozřejmě se všemi příplatky a službami. Situace je o to víc alar-

mující, že tato akce připomíná plánovité vykrádání části české inteligence
a soustředí se i na čerstvě vystudované
lékaře těsně po promoci.
Zatím jsem neslyšel, že by se vláda chystala podniknout zásadní kroky
k tomu, aby odliv lékařů z naší země
nenastal a aby se jejich platové podmínky podstatným způsobem změnily. Chtěl bych zdůraznit, že převážná většina lékařů, kteří se pod výzvu
podepisují a pro něž je nabídka z Německa a Rakouska bezesporu atraktivní, nepochází z velkých fakultních nemocnic.
Jsou to lékaři většinou z malých nemocnic, jež nejvíce doplácejí na pod-

financování ze strany zdravotních pojišťoven a nejsou schopny reagovat na
mzdové požadavky lékařů.
Právě pro tyto malé nemocnice může
být odchod třeba jen jednoho či dvou
lékařů dramatickým problémem, protože se tak mohou zlikvidovat celá oddělení. Obzvlášť těžce to ponesou kraje sousedící s Německem a Rakouskem
jako je náš, Karlovarský, neboť z těchto regionů není pro lékaře problém dojíždět za prací často jen několik desítek
kilometrů do zahraničí.
Tedy se ptám - jaká opatření bezprostředně udělá vláda v souvislosti
s hrozbou odchodu lékařů, který může mít fatální dopad především na re-

gionální zdravotnictví? Proč máme na
krajských úrovních nést důsledky problému, který není v naší moci řešit?
Rádi bychom slyšeli, co máme dělat,
abychom o lékaře nepřišli i přesto, že
se naše nemocnice potýkají oproti těm
fakultním s trvalým poklesem příjmů
a nejsme tedy schopni lékařům navýšit platy.
Neodpustím si poznámku závěrem:
Jen těžko se asi budou vrcholné orgány
EU snažit rozvíjet u svých členů myšlenku evropanství, když se za ní bude kromě jiného skrývat také nelítostná „přetahovaná“ o kvalifikované pracovní síly bez rozumných a dohodami
podložených mantinelů.

Na přetahování lékařů do zahraničí musí reagovat ministerstvo i lékařská komora

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

on sám kdysi přišel se zvláštním nápadem koupit od města Karlovy Vary
notně zchátralou budovu Císařských
lázní a poté navrhl vyčerpat 420 milionů korun z Regionálního operačního programu Severozápad na jejich
rekonstrukci, čímž by sebral téměř
veškeré evropské peníze všem ostatním projektům obcí a podnikatelů čekajícím na dotace z tohoto programu?
Nad koupi Císařských lázní Karlovarským krajem se podivoval i současný
ministr kultury.
Na momentálním špatném stavu
památky má sám Josef Pavel lví po-

Otevřený dopis předsedovi vlády české republiky RNDr. Petru Nečasovi

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
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Mgr. Jaroslav Borka,
náměstek hejtmana Karlovarského kraje

Určitě jste si všimli informací v tisku
o burze německých a rakouských klinik v Praze, kde tato zdravotnická zařízení hodlají provést masivní nábor začínajících i erudovaných českých lékařů.
V Německu např. chybí asi 4 000 lékařů a tak naši sousedé neváhají sahat „vedle“ pro české odborníky, kteří mají velmi

dobrou úroveň a v zahraničí skvělé renomé. Nabízejí přitom mnohonásobně vyšší platy, o kterých zdravotníci v České republice jenom sní. Zvýšení platů lékařů
tak, aby pouze kvůli penězům zůstali ve
vlasti, jak v nedávné minulosti navrhovali oni sami (70 000 hrubého), je ekonomicky v současné době naprosto nereálné a v situaci široce rozevřených příjmových nůžek sociálně nespravedlivé.
Burza ale může vyvolat odliv „mozků“,
které nechal vystudovat tento stát za nemalé peníze. Státu tak mohou vzniknout
finanční škody a hrozí i ztráta lékařského
a vědeckého potenciálu. To se bezesporu
může odrazit v úrovni poskytované zdravotní péče. Navíc se tady otevírají dveře

Osobnost Karlovarského kraje
Karlovarský kraj vyhlašuje anketu Osobnost kraje za rok 2010 v kategoriích Obec desetiletí, Nezisková
organizace desetiletí (nadace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti atd.) a udělení Zvláštní ceny
desetiletí za mimořádný přínos kraji.
Finalisté budou vybráni odbornou
komisí na základě vašich návrhů. Během finálového večera 9. prosince
2010 budou vyhlášeny tři vítězné nominace v každé kategorii. Své návrhy zasílejte na vystřiženém anketním

dokořán podobným akcím v ostatních
oborech, ve kterých ovšem mají nedostatek kvalifikovaných sil nejen okolní státy,
ale i my sami. Podle mého názoru bude
zapotřebí jak reakce vlády, tak opatření
ministerstva zdravotnictví i České lékařské komory. Takto pojaté získávání odborníků přímo spěje k ohrožení samotné
integrity Evropské unie.
Rád bych se na tomto místě také vrátil
k tématu pronájmu sokolovské nemocnice, k němuž se chystá přistoupit Karlovarský kraj. KSČM vždy prosazovala myšlenku neziskového zdravotnictví.
Bohužel všechna opatření vlády, a to jak
té předešlé, tak i současné, za vydatného přispění minulého vedení Karlovar-

ského kraje, připravují podmínky k tomu, aby bylo zdravotnictví postupně převzato soukromými subjekty. Tato situace
by v budoucnu měla dopad na všechny
občany republiky. V soukromém sektoru nikdo z vedení nemocnic nezaručí, že
zachová konkrétní zdravotní služby a jejich rozsah tak, jak tomu je u zdravotnických zařízení poskytujících zdravotní péči v režimu veřejné služby.
Klub zastupitelů KSČM za předpokladu, že zájemce o pronájem splní požadavky komunistů, bude s pronájmem
pravděpodobně souhlasit už kvůli tristní,
především personální situaci v tomto zařízení. Podmínky jsou následující: doba
pronájmu maximálně na 5 let s opcí a ze-

vrubné vyhodnocení tohoto kroku po
třech letech. To bude dostatečně dlouhá
doba pro porovnání výhodnosti poskytování zdravotnických služeb soukromníkem a nemocnic řízených krajem.
Budeme rovněž usilovat o to, aby byly
smluvně zakotveny jasně dané kontrolní mechanizmy ze strany kraje. Zajištění zdravotní péče je veřejná služba a kraj
má za její provádění plnou odpovědnost,
které ho nezbaví ani pronájem. Proto
musí mít k dispozici dostatek informací
o jejím poskytování a možnost okamžitě
zajistit případnou nápravu.
Pokud by tyto podmínky splněny nebyly, je pro nás pronájem sokolovské nemocnice nepřijatelný.

inzerce

KARLOVARSKÝ
KRAJ
lístku do 15. listopadu 2010 na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kanceláře hejtmana, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary nebo
použijte elektronický anketní lístek
na www.kr-karlovarsky.cz.

Dostupné kdekoli



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

odbor školství,
mládeže a tělovýchovy
Mgr. Monika Šperglová
tel: 353 502 443
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz

(OHJDQWQɛMHGQRGXFKÂ

Volitelná výše splátek

2. Návrh v kategorii Neziskové organizace
odbor kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Martin Pospíšil, PhD.
tel. 353 502 230
martin.pospisil@kr-karlovarsky.cz

(občanská sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace apod. - jméno navrhovaného, společnost, kterou zastupuje, a jeho pozice):

odbor sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková
tel. 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

Důvod nominace

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

3. Návrh v kategorii Zvláštní ocenění desetiletí za mimořádný
přínos Karlovarskému kraji
(jméno, povolání a bydliště - kandidát nemusí být občanem kraje):

Důvod nominace

Pro skvělé řešení
nemusíte chodit daleko.
Era půjčky
Informujte se v pobočkách Poštovní spořitelny
Karlovy Vary, Varšavská 15, tel.: 353 114 011
nebo Cheb, Svobody 25, tel.: 354 402 411
nebo na vaší nejbližší poště.

kultura a sport
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Karlovy Vary viděly senzační finále mistrovství světa v basketbalu žen
V karlovarské KV Areně byla napsána historická kapitola českého basketbalu. České basketbalistky se po
úspěšné kvalifikaci v bojích o umístění nezalekly obhájkyň titulu z Austrálie (79:68) ani dalšího překvapení turnaje, hráček Běloruska (81:77 po prodloužení).
Rekordně nabitá KV Arena (odhadem 6 500 diváků a hostů) se tak
dočkala finálového duelu ČR-USA,
v němž české basketbalistky podlehly
jen rozdílem dvaceti bodů 69:89. Zaslouženě si odnesly stříbrné medaile.
Naposledy stejný úspěch zaznamenala naše reprezentace (tehdy ještě československá) v roce 1971!
K úspěšnému průběhu šampionátu
přispěl i Karlovarský kraj. „Vřelé poděkování patří všem, kdo se podíleli
na organizaci karlovarské části mistrovství, především lidem z krajského
úřadu a ředitelům i učitelům škol, jejichž žáci povzbuzovali hráčky,“ uvedl
krajský radní Vratislav Emler.
KV Arena nabídne špičkové sportovní podniky i v budoucnu. V příštím roce se v ní uskuteční část mistrovství Evropy ve volejbale. Svou roli
přitom jistě sehrál i fakt, že předseda krajského volejbalového svazu Josef Novotný je i členem předsednictva
Českého volejbalového svazu. Šampionát, který bude probíhat i v Praze
a v Rakousku, bude KV Arena hostit v září 2011. Už letos v květnu zde
palubovku jako první prověřil jeden
z kvalifikačních turnajů žen na ME.

Cestu k stříbrné medaili zahájily české basketbalistky vítězstvím nad obhájkyněmi titulu z Austrále a Běloruskem (první snímek), které předtím stejně neočekávaně vyřadilo favorizované Rusko. Ve finále se tak střetly Češky se suverénními Američankami. Utkání si opět nenechal ujít ani prezident Václav Klaus. Na snímku z finále vpravo nahoře s míčem Eva Vítečková. K zaslouženému zisku stříbra našim hráčkám aplaudovala nabitá KV Arena vstoje a na hráčky a trenéra Lubora Blažka se snesl zlatý déšť.
Foto KL

FK Baník Sokolov vyřadil Spartu z poháru HC Energie mládeži
Fotbalisté Baníku Sokolov vyřadili ve třetím kole pohárové soutěže prvoligového
mistra. V utkání na domácím hřišti před
6000 diváky remizovali 1:1 a na penalty pak
zvítězili 4:1.
Zatímco svěřenci Radoslava Látala, od jehož nedávného příchodu ještě Baník v dru-

hé lize neprohrál, proměňovali jeden pokus
za druhým (Podrazký, Hanzlík, Šilhan, Kaplan), z hostů uspěl jen Vacek, Brabec s Pamičem se neprosadili.
Ve čtvrtém kole Ondrášovka Cupu hostí Baník Mladou Boleslav, úřední termín
utkání je 27. října v 15.30 hodin.

Generální partner:
+ODYQtSDUWQHĜL

Základním předpokladem pro úspěšnou práci s mládeží ve sportu je dostatek nováčků a fungující přípravka. HC
Energie Karlovy Vary proto v posledních letech klade na obě tyto oblasti
velký důraz. Pořádá i řadu doprovodných akcí, díky kterým se daří děti i jejich rodiče pro hokej nadchnout. Pro
nejmladší jsou to např. „Mikulášská“
či „Maškarní“ na ledě, dětský duatlon
„Kolovák“ a jiné.
Pro začátečníka není nutná kompletní a už vůbec ne nová nebo dokonce
špičková výstroj. Klub a sponzoři se významnou měrou podílejí na financování nákladů, rodiče platí pouze klubový
příspěvek, který je mnohonásobně nižší než v jiných extraligových klubech.
Každý nováček dostane brusle a hokejku, adeptům na brankáře zapůjčí klub
všechny nákladné součásti výstroje.
Počet „hokejových nadějí“ se tak během posledních několika let razantně zvýšil. Ve dvanácti mládežnických
družstvech a ve třech přípravkových
skupinách umožňuje HC Energie více
než třem stovkám dětí a mladistvých
smysluplné využití volného času a provozování atraktivního kolektivního
sportu na špičkové úrovni.
V budoucnu se klub chce ještě více
zaměřit na to, aby do klubu přiváděl
co nejvíce dětí, které hokej nejen baví,
ale mají pro něj i předpoklady. Pouze
pak se v tomto sportu mohou správně
realizovat a vydrží u něj dlouhou dobu.

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

Kam v listopadu za kulturou a sportem?
do 7. 11. Loket, knihovna
FRANZ KAFKA

do 28. 11. Sokolov, zámek
JIŘÍ ČERNÝ - OBRAZY, SOCHY

do 14. 11. K. Vary, Nová Louka
3000 LET KNIŽNÍHO UMĚNÍ

do 2. 1. 2011 Cheb, GVU
ANTONÍN SLAVÍČEK - OBRAZY

do 11. 12. Cheb, Galerie 4
MAĎARSKÁ FOTOGRAFIE
SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE
do 21. 11. 2010, Muzeum Cheb
ZBRANĚ ORIENTU

Festival tvorby ZUŠ, 3. ročník
1.-30. 11. K. Vary, krajský úřad
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
22.-24 11. K. Vary, divadlo 19.00
HUDEBNÍ, LITERÁRNĚ DRAMATICKÁ A TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

do 21. 11. K. Vary, Galerie umění
ZDENĚK SÝKORA - KRAJINA

3. 11. K. Vary, divadlo 19.30
RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ

měsíčník Karlovarského kraje
Registrováno pod číslem MK ČR E 14716
vydává Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 380 21 Karlovy Vary
Krajské listy vycházejí v nákladu 132 000 výtisků.
Příští číslo vychází 23. listopadu 2010, uzávěrka inzerce je 8. listopadu 2010

5.-12. 11. K. Vary
MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ
SOUTĚŽ A. DVOŘÁKA
7. 11. M. Lázně, divadlo 19.30
EVA & VAŠEK...
18. 11. F. Lázně, divadlo 19.30
VÁCLAV HUDEČEK - KONCERT
20. 11. Sokolov, MDK 9.00-17.00
O ŠTÍT MĚSTA SOKOLOVA
Mistrovství Karlovarského kraje ve
sportovním tanci, postupová taneční přehlídka tř. D, C a B

www.knihovna.kvary.cz
PŘEDNÁŠKY
4. 11. Sál Dvory 16:30
Horní Hrad v proměnách času
pro neslyšící, tlumočeno, vstup 40 Kč
16. 11. Sál Dvory 17:00
Jiří Klsák - K. H. Mácha
19. 11. Sál Dvory 16:30
Petr Horálek - Svědectví z ráje
23. 11. Sál Dvory 17:00
Mág, český film z roku 1988
3., 24. 11. Studijní odd. Lidická 18:00
Hlasité čtení
20. 11. Studijní odd. Lidická 16:00
Pásmo poezie Rogera Gilberta–Lecomta
8. 11. Vzděl. stř. Dvory 10.00 a 15.00
Kurz orientace na webu KKKV
VÝSTAVY
1.-30. 11. Kavárna Dvory
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K. H. Mácha, fotografie Jiřího Klsáka
1.-29. 11. A-klub Dvory
ISŠ Cheb - Hudební nástroje
do 30. 11. Půjčovna Dvory
Vzácná vydání díla K. H. Máchy
2.-30. 11. Studijní odd. Lidická
Květiny - kresba krajkou, vernisáž 17:00
HERNÍ KLUB
4., 11., 18., 25. 11. A-klub od 15:00
27. 11. A-klub od 10:00
Deskové hry
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ DVORY
3., 10., 24. 11. v 15:00
Středa s pohádkou
5., 12., 19., 26. 11. v 15:00
Páteční pohádkové hrátky
LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY
11., 25. 11. Stud. odd. Lidická 10:00

4. ROČNÍK
LITERÁRNÍ
SOUTĚŽE
PRO ZAČÍNAJÍCÍ
AUTORY

Patronem letošního ročníku je
spisovatel Tomáš Zmeškal, laureát
Ceny Josefa Škvoreckého za román
Milostný dopis klínovým písmem.
PRAVIDLA SOUTĚŽE
- pro všechny amatérské začínající
autory z celé ČR
- text nebyl dosud publikován
- nejnižší věk 14 let
- kategorie - próza
- rozsah maximálně 5 normostran
- každý autor může zaslat pouze jediný soutěžní příspěvek
- odeslání práce do 31. 12. 2010
pouze v elektronické podobě (MS
Word) prostřednictvím formuláře
na www.knihovna.kvary.cz
- vyhlášení vítězů v únoru 2011

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

