Konference, která
hledala odpovědi

Velký úspěch
malé školačky
Karlovarská školačka Nora Prokešová dobyla poslaneckou sněmovnu. Jak?

Konference EURO Regional hledala odpovědi na otázky konkurenceschopnosti Karlovarského kraje.
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SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení a milí čtenáři,
ještě než společně uzavřeme kapitolu s názvem „Rok 2011“, rád bych
vás informoval především o přípravě krajského rozpočtu a plánovaných investicích.
V době našeho nástupu do vedení
Karlovarského kraje získával region
z „rozpočtu státu“ 1,97 milionu korun. Dnes je to o patnáct procent,
tzn. o 300 milionů korun méně.
Přesto hospodaříme s vyrovnaným
a prorůstovým rozpočtem, který
zohledňuje naplánované investice.
Po bývalé krajské vládě jsme zdědili zadlužení i s úvěry ve výši 2,3
miliardy korun. I tak jsme zachovali všechny dotační tituly a příspěvky, na rozdíl od ostatních regionů,
jsme výrazně nesnižovali.
Pro příští rok jsem nechal zpracovat dvě verze rozpočtu, přičemž
první návrh počítá s příznivějším vývojem, tedy nulovým růstem HDP. Proto byla navržena výdajová stránka o 30 milionů vyšší.
Druhá varianta je úspornější, vychází z dvouprocentního poklesu
HDP. Rada kraje odsouhlasila právě úspornější verzi návrhu rozpočtu, a v době, kdy budete mít v ruce Krajské listy, už bude jasný i verdikt krajského zastupitelstva. Rozhodně chceme pokračovat v započatých akcích. Mám na mysli především dostavbu pavilonu akutní
medicíny v karlovarské nemocnici,
rekonstrukci nemocnice v Chebu
nebo dokončení sídla záchranky.
Podobně jako řada z vás, i já jsem
rozhořčený snahou ministerstva
dopravy zpoplatnit dokončené úseky páteřní R6. Chápal bych tento
krok, pokud by výstavba R6 směrem na Prahu pokračovala. Protože ale dokončovaný úsek nenavazuje na dálniční síť ČR, jsem zásadně
proti zpoplatnění 37,5 km izolované silnice, jejíž část navíc bude zkolaudována až v dubnu příštího roku. Svou nespokojenost s touto situací jsme vyjádřili na ministerstvu dopravy. Dostali jsme zamítavou odpověď s tím, že zpoplatněno
bude dokonce i několik úseků kratších než sedm kilometrů. Během
prosince budu o situaci s ministrem dopravy znovu jednat.
Za pár dní budeme slavit Vánoce.
Přeji vám všem, abyste letos konečně dokázali zpomalit a vychutnat
si vánoční atmosféru s dětmi, s rodiči, zkrátka s těmi nejbližšími. Ať
jsou vaše Vánoce plné klidu a pohody a rok 2012 šťastný.
Váš hejtman Josef Novotný

Večer osobností
v Grandhotelu Pupp
Jaká byla atmosféra v Puppu,
kde Karlovarský kraj předával
ceny Osobnostem roku 2011?
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Osobností roku je zakladatel farmářských trhů
Seznam významných osobností Karlovarského kraje se
v roce 2011 rozrostl o nová jména. Osobností v oblasti kultury a služeb veřejnosti lidé zvolili primáře Dialyzačního střediska v Sokolově Jiřího Vlasáka. V oblasti podnikání získal nejvíc hlasů veřejnosti ředitel společnosti Hollandia
Michal Škoda. Osobností roku
2011 v Karlovarském kraji se
pak stal Zdeněk Perlinger, který stál u zrodu krajských farmářských trhů a realizoval projekt Regionální potravina.
„Tuto cenu věnuji své ženě. Rozhodně to se mnou nemá jednoduché, protože stále nejsem doma. Jsem rád, že
si místní výrobci potravin našli cestu,
jak svou produkci udržet. Že zákazníkům nabízejí kvalitní regionální potraviny,“ řekl Zdeněk Perlinger při přebírání zvláštní ceny za mimořádný přínos kraji.
Kromě Perlingera byly v kategorii
Mimořádný přínos kraji nominovány
i další osobnosti.
Vladimír Číhal za záchranu historického jádra v Kostelní Bříze a Miroslav

žil se, aby poskytovaná péče byla na co
nejvyšší možné úrovni nejen v rámci
našeho regionu, ale i v rámci celé republiky.
Dalšími nominovanými byli Olga Rožcová, ředitelka LDN Nejdek
(za rozvoj léčebny dlouhodobě nemocných, zajištění kvalitní péče o pacienty
a zřízení hospicových lůžek) a in memoriam Rudolf Prostředník, někdejší
františkolázeňský archivář.
Osobností roku v oblasti podnikání si cenu odnesl Michal Škoda, ředitel
akciové společnosti Hollandia.
Veřejnost ocenila jeho přínos v oblasti výroby kvalitních a dlouhodobě
u veřejnosti oblíbených mléčných výrobků.
Ryze česká firma Hollandia, která
sídlí v Krásném Údolí, letos trpělivou
a poctivou prací, podloženou stále vysokou kvalitou svých výrobků, vytvořila vůbec nejvyšší výnosy ve své historii.
Její výrobky řady Delikatesse navíc obdržely titul Mlékárenský výrobek roku
2011 a firma také získala další ocenění „KLASA“.
Zleva Michal Škoda, Zdeněk Perlinger a Jiří Vlasák. Osobnosti Karlovarského kraje pro rok 2011.
Ve stejné kategorii občané dále oceFoto Stanislava Petele
nili také práci generálního ředitele Sokolovských strojíren Františka DoPumr ze Skalné za rekonstrukci roOsobností roku v oblasti kultury ložení a rozvoj Dialyzačního střediska hnala (za přínos v oblasti strojírenmánského hradu ministeriálů.
a služeb veřejnosti zvolili primáře Di- v Sokolově.
ství) a prokuristku firmy Playmobil
Občané Karlovarského kraje však ne- alyzačního střediska v Sokolově Jiřího
Díky Jiřímu Vlasákovi funguje to- CZ Martinu Wunderlichovou - za rozhlasovali jen v této kategorii. Své hla- Vlasáka.
to pracoviště už od roku 1985. Jako je- voj výroby v chebské průmyslové zósy posílali také osobnostem v dalších
Cenu lékař získal za dlouholetou péči ho vedoucí šestadvacet let systematic- ně a podporu chráněných dílen Mradvou kategoriích.
o pacienty s nemocemi ledvin a za za- ky pracoval na jeho rozvoji. A zaslou- venec v Chebu.

Pendolino teď také v našem kraji Karlovarský kraj chce
Hned ve třech městech Karlovarského kraje staví od tohoto měsíce vlak
SC Pendolino.
Komfortní souprava s naklápěcí
skříní, která oproti běžným vlakům
zkrátila přepravu cestujích na železnici, přijíždí na nádraží do Mariánských
Lázní, Chebu a Františkových Lázní
každou sobotu. Poprvé ji České dráhy vypravily 17. prosince.
Podle nového jízdního řádu Českých drah Pendolino vyjíždí na trasu k nám z Bohumína (odj. 5:32), Ostravy hl. n. (odj. 5:41), Ostravy-Svinova (odj. 5:50), Olomouce hl. n. (odj.
6:37), Pardubic hl. n. (odj. 7:50), Prahy hl. n. (odj. 8:59), Plzně hl. n. (odj.
10:30). Do Mariánských Lázní přijíždí vlak v 11:12, do Chebu v 11:31)
a do Františkových Lázní v 11:41.
„Jízdní doba např. z Plzně do Mariánských Lázní se zkrátí oproti klasickým rychlíkům o dvacet minut.
A z Prahy do Chebu zhruba o padesát
minut. Spoje pojedou na obchodní riziko ČD a mimo jiné jsou určeny pro
pohodlné a rychlé cesty za zdravím
do naších západočeských lázní,“ informovala mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.
Zpět z Chebska se Pendolino vrací

ještě v ten samý den. Z Františkových
Lázní vyjíždí ve 12:19, odjezd z Chebu je ve 12:29 a z Mariánských Lázní
ve 12:46. Příjezd do Plzně je ve 13:33,
do Prahy v 15:03, do Pardubic v 16:06,
do Olomouce v 17:19, do Ostravy
-Svinova v 18:08, do Ostravy v 18:18
a do Bohumína v 18:27.
Podle ředitele Krajského centra
osobní dopravy Vladimíra Omelky
ujedou osobní vlaky ČD v Karlovarském kraji v roce 2012 v rámci základní dopravní obslužnosti asi 1,9 milionu kilometrů. Kromě toho ještě dalších 200 tisíc kilometrů mimo smlouvu s Karlovarským krajem. „Denně
vypraví České dráhy v Karlovarském
kraji 255 regionálních vlaků a 32
rychlíků,“ upřesnil Vladimír Omelka.
Kromě modernizovaných souprav
však cestující čeká i zdražení jízdného
v souvislosti se zvýšením DPH.
„Změna tarifu se týká i regionální
autobusové dopravy, protože kraj není ochoten nést náklady na opatření
státu, tedy na zvýšení daně z přidané hodnoty. Bohužel, tento krok státu
musí zaplatit cestující,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.
V Karlovarském kraji však na cestující čekají ještě další změny. Ve stani-

ci Lázně Kynžvart na trati Cheb – Plzeň teď na základě rozhodnutí ministerstva dopravy nestaví rychlíky. Jen
první ranní a poslední večerní.
„Opakovaně jsem o tom jednal s ministerstvem dopravy, ale nebylo nám
vyhověno. Lidé tedy musí využít
osobní vlaky, případně autobusy,“ dodal Navrátil.
Zásadní změna v komfortu cestování však přijde na podzim 2012 na páteřní krajské trase Mariánské Lázně
- Cheb - Karlovy Vary.
České dráhy obdrží šest nových motorových souprav PESA a začnou je
postupně nasazovat na další linky.
Jednotky se pořizují s přispěním Regionálního operačního programu.
Výhodou těchto souprav je jejich
flexibilita a možnost provozu nejen
na páteřní elektrifikované trati, ale také na dalších tratích v regionu, především na Krušnohorských lokálkách.
V případě potřeby tak mohou být využité například na spojích z krajského
města do okrajových oblastí regionu.
V Karlovarském kraji objednává regionální dopravu Karlovarský kraj
a jízdní řád se připravuje ve spolupráci s Koordinátorem integrované dopravy Karlovarského kraje.

Rozpočet kraje bude úsporný
V roce 2012 bude Karlovarský kraj
hospodařit s úspornější ze dvou navržených variant. Ta počítá s příjmy více
než 4,9 miliardy korun a výdaji přes
5,6 miliardy korun. Rozdíl kolem 700
milionů korun kraj pokryje z financování, tedy z úvěrů nebo fondů.
Protože Evropou obchází strašák krize, vedení kraje vůbec poprvé
ve své historii připravilo zastupitelstvu dvě verze návrhu rozpočtu, které se lišily podle očekávaného vývoje
české ekonomiky v roce 2012. Zastupitelé nakonec dali přednost úspornější variantě, a to bez připomínek.

První ze dvou návrhů rozpočtu přitom počítal s příznivějším vývojem
a s mírným růstem HDP. „Ve výdajové stránce byl proto asi o 30 milionů
vyšší,“ uvedl hejtman Josef Novotný
(ČSSD). Kvůli opatrnosti však podle něj vznikla i varianta druhá, která
brala v potaz nulový růst HDP nebo
jeho pokles. „Podle posledního vývoje se ukázala tato varianta jako reálnější,“ řekl Novotný. „Ještě v říjnu to
vypadalo, že by od státu mohlo přijít do kraje přes 1,8 miliardy. Počítali jsme raději jen s 1,6 miliardy,“ dodal
s tím, že kraj se snažil uspořit přede-

vším v provozních nákladech, aby zachoval většinu důležitých investičních
akcí. Také proto označil Novotný rozpočet jako prorůstový.
Mezi největší investice patří dokončení nového Pavilonu akutní medicíny nemocnice v Karlových Varech.
Na něj půjde příští rok z rozpočtu kolem 260 milionů korun.
Podle radních je důležité, že kraj
bude mít v příštím roce dost peněz
na zajištění předfinancování projektů
dotovaných z Evropské unie. Na projekty z EU má v příštím roce jít zhruba 1,3 miliardy korun.

spolupracovat s rybáři

Po myslivcích a chovatelích teď Karlovarský kraj navázal partnerství s rybáři.
Foto Václav Fikar
Karlovarský kraj navázal spolupráci s nejpočetnější zájmovou skupinou v regionu - s Českým rybářským svazem (ČRS). Po setkání
s představiteli této organizace, která jen v Karlovarském kraji registruje přes pět tisíc členů, to uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jaroslav Bradáč.
„Rádi bychom, abyste nás seznámili s činností rybářských organizací na území kraje. A vysvětlili nám
problémy, s nimiž se rybáři potýkají. Na základě toho pak můžeme nastavit potřebný mechanizmus podpory a spolupráce,“ zajímal se Jaroslav Bradáč na společném setkání
s vyznavači Petrova cechu o problematiku jak produkčního, tak zájmového rybolovu.
Představitelé ČRS na setkání
v Karlových Varech nastínili hlavní
problémy své práce.
Za vůbec největší dnes označili boj
s kormoránem. Populace tohoto rybožravého ptáka, které jsou v po-

sledních letech v Evropě na vzestupu, decimují rybářské revíry v regionu a likvidují některé původní říční druhy ryb. Například lipany.
V souvislosti s tím rybáři také zmínili nutnost navrátit některé druhy do našich toků a zachovat
původní rybí genofond.
Obě strany se v závěru jednání dohodly, že připraví společné setkání místních organizací rybářů, které působí v jednotlivých okresech
regionu, na krajském úřadě. Na této schůzce se pak pokusí definovat
základní body vzájemné spolupráce.
„Rybářské organizace mají hodně
funkcí. Mimo jiné také tu, že se snaží vzbudit zájem o rybářství v nejmladší generaci. Navíc posilují kulturní a společenský život v obcích,“
poznamenal předseda Českého rybářského svazu Alexander Šíma.
Rybáři jsou další zájmovou skupinou, se kterou Karlovarský kraj navázal partnerství. Před nimi to byli
myslivci a chovatelé.

informace z kraje

Předseda senátu v Karlovarském kraji

Předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch (uprostřed) si v doprovodu hejtmana Josefa Novotného
a senátorů Jana Horníka a Miroslava Nenutila prohlíží hračky, které denně opouštějí brány závodu Playmobil CZ v chebské průmyslové zóně. Vpravo jednatelka společnosti Martina Wunderlichová. Foto KL
Zahájení XX. ročníku celostátní dějepisné soutěže na gymnáziu v Chebu, prohlídka závodu Playmobil CZ
v chebské průmyslové zóně, seznámení se s projektem jezera Medard u Sokolova nebo třeba navštívení provozu
karlovarské Becherovky či mezinárodního letiště v Olšových Vratech.
Během dvoudenní pracovní návštěvy Karlovarského kraje měl předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch
doslova nabitý program.
Seznamování s Karlovarským krajem začal v Chebu. Na zdejším gymnáziu zahájil jubilejní 20. ročník dějepisné soutěže, kterého se zúčastnilo 75
tříčlenných týmů z celé republiky.

„Jako ekonom se pohybuji v čistě exaktním světě, proto účast na obdobných akcích rozšiřuje mé znalosti,“
svěřil se studentům Milan Štěch.
Hejtman Josef Novotný při této příležitosti ocenil práci pořadatelů. „Jako
bývalý učitel a ředitel střední školy si
umím představit, kolik mravenčí práce stojí za organizací tak náročné akce,“ poděkoval jim.
Na následném setkání s radními
Chebu předseda senátu hovořil o rozpočtovém určení daní nebo o výherních automatech. V doprovodu
představitelů kraje pak Štěch zamířil do chebské průmyslové zóny, konkrétně do firmy Playmobil CZ, která

kompletuje hračky do obalů a vyváží je především do Německa, USA, ale
i na Nový Zéland. Za den opustí brány
společnosti devět kamionů výrobků.
Firma začínala v roce 1996 v pronajatých prostorách v Aši, v roce 2005
se přesunula do nově postavené haly v chebské průmyslové zóně. Tam je
s 300 zaměstnanci největším zaměstnavatelem, do dvou let chce přitom nabídnout další stovku pracovních míst.
Program prvního pracovního dne
zakončil předseda senátu v sokolovské nemocnici, kde si prohlédl iktovou
jednotku a zajímal se o způsob léčby
pacientů.
Návštěva předsedy senátu v Karlo-

varském kraji pokračovala druhý den
diskuzí s vedením kraje. Na stole byla
problematika sociálních služeb, dopravy a dopadu ekonomické krize na hospodaření krajů. Ožehavým tématem
byla oblast sociálních věcí.
„Na zajištění sociálních služeb v současném rozsahu potřebujeme 296 milionů korun. Máme přislíbeno pouze 203. Pokud neseženeme zbývajících
93 milionů, bude to znamenat faktické ohrožení sociálních služeb v regionu,“ varoval náměstek hejtmana Miloslav Čermák. Podle něj navíc kvůli reformě veřejné správy přicházejí regiony o kompetence, a tak se potřebná péče občanům vzdaluje, místo aby se jim
přibližovala.
Se stejným problémem se potýká i zdravotnictví. „Pojišťovny upřednostňují fakultní nemocnice, které mají nadstandardní příjmy a menší nemocnice blíž pacientovi se potýkají s existenčními problémy,“ stěžoval
si radní Václav Larva.
Dalším tématem bylo rozpočtové určení daní a loterijní zákon. Předseda
senátu přítomným slíbil, že se postaví za variantu, aby peníze z hazardu šly
obcím a na sport. „Nikoliv přes prostředníka, ale přímo,“ dodal.
Když došlo na problematiku dopravy, vyslechl si Milan Štěch nesouhlas
Karlovarského kraje se zpoplatněním
úseku komunikace R6 z Karlových
Varů do Chebu. „Vedení našeho kraje
s tímto nesouhlasí. Výstavba R6 je zastavená, úsek nenavazuje na stávající
dálniční síť. V Moravskoslezském kraji navíc obdobný úsek ministerstvo dopravy nezpoplatnilo. Není spravedlivé,
aby občané jednoho kraje platili a druhého ne,“ upozornil Miloslav Čermák.
„V tomto případě se obraťte na soud,“
doporučil Milan Štěch.
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HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Hezký den.
Ráda bych se zeptala pana hejtmana, kde je možné požádat o pomoc,
když občan Karlovarského kraje není spokojen s přidělováním bytů
ve městě. Jde o město Nové Sedlo u Lokte. Na městském úřadě se starostkou města p. Kulhanovou vždy přidělovaly byty podle žádostí a pořadníků, ovšem toto zde již delší dobu neplatí. O bytech tady rozhoduje rada
města, tak jako všude. Otázkou je, jak je možné, že tady získávají již dobrých pár let byty lidé, kteří nejenže nebyli z Nového Sedla, ale i lidé, kteří již byt měli. Moje tchýně již pátým rokem žádá o výměnu bytu z důvodu, že dům, kde bydlí, je prostorově příliš velký na vytápění, má kolem 91
m2 a nejen to. Celý dům je v dezolátním stavu, zatýká do oken, která při
větším větru nezůstanou zavřená. Již pátým rokem se snažíme o výměnu, ale byty zde dostává pořád někdo jiný. Nejde o to, že by šlo jen o nás,
ale dostávají je lidé, kteří již byty měli a prodali je. Nebo lidé, kteří je tak
nutně nepotřebují a ani žádost na byt nemají tak dlouho. Slušně řečeno,
dostávají je nejznámější. Ráda bych se zeptala, zda je možné požádat
někoho o přezkoumání, jak město Nové Sedlo nakládá s městským majetkem a na jakém základě se tady byty přidělují. Nejsem člověk, co hned
volá do novin a televize, ale řekněte mi - jak obyčejnému člověku může
někdo pomoct. Není přece možné, aby se tady obyčejný člověk nedočkal
spravedlivosti. Moc Vám děkuji za odpověď. Denisa Korvasová
Vážená paní Korvasová,
píšete, že se Vaše tchýně snaží o výměnu bytu už pět let. To je jistě dlouhá doba a rozumím tomu, že propadáte chmurným myšlenkám. Jako hejtman ale nemohu jakkoli zasahovat do samostatné působnosti měst. Pokud máte podezření, že se v Novém Sedle v oblasti pronájmu městských bytů děje něco nekalého, můžete se obrátit
na policii.
Starostka Nového Sedla Krista Kulhanová mi potvrdila, že o přidělování bytů v tomto městě rozhoduje městská rada. Podobně jako v jiných městech a obcích, nejen v Karlovarském kraji, je zde ale volných
bytů málo. Pokud se nějaký uvolní, například když se podaří vystěhovat neplatiče, je přidělen tomu, jehož situace je nejvíce naléhavá. Nedávno to podle starostky byla maminka se dvěma dětmi, ohrožená
domácím násilím.
Ale zpět k Vašemu podnětu. Pokud vaše tchýně nemůže využít nabídky některého ze soukromých pronajímatelů bytů, doporučuji vám
oběma, abyste sledovaly městskou úřední desku, kde se podle starostky Kulhanové záměry pronájmu bytů objevují.
Píšete také, že byt, který vaše tchýně obývá, má závady. To byste měla oznámit pronajímateli, tedy městu. Pokud závady nebudou odstraněny, máte nárok na přiměřenou slevu z nájemného.

Spokojení zákazníci ocenili
Na rozvoj běžeckých tras Potřebujeme více vzdělaných čtrnáct firem v kraji
lidí, zaznělo ve Varech
dá kraj i letos statisíce
Karlovarský kraj letos přispěje
na rozvoj lyžařských areálů a běžeckých tratí deseti obcím a dvěma sportovním klubům. Provozovatelé sjezdovek a běžeckých stezek získají dotaci ve výši 737 tisíc korun, což je o 325
tisíc korun víc než loni. Příspěvek je
vyšší, protože se délka tras v regionu
téměř zdvojnásobila.
„S potěšením můžu říct, že zatímco loni mohli běžkaři v našem regionu využít 179 kilometrů udržovaných
tras s příspěvkem Karlovarského kraje, v letošní zimní sezóně jich bude téměř jednou tolik. Tedy 352,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Nejvyšší dotaci ve výši 170 tisíc korun získají Mariánské Lázně. Přes sto
tisíc (110) očekávají v Abertamech.
Boží Dar a LK Slovan Karlovy Vary
získají od kraje po sto tisících.

Seznam obdarovaných je ale ještě
o něco delší. Mezi další patří obce Potůčky (7,5 tisíce), Horní Blatná, Nové
Hamry a Březová (všechny po 25 tisících), Biatlon klub Jáchymov (30 tisíc)
a obce Krásná (35 tisíc), Jáchymov (50
tisíc) a Pernink (60 tisíc).
„Příspěvky z krajského rozpočtu jsou do výše 50 procent celkových
nákladů jednotlivých projektů. Obce
a kluby celkem vynaloží na budování
a údržbu tras více než 1,624 milionu
korun,“ vysvětlil Navrátil.
Poskytnuté peníze budou použité
například na údržbu Krušnohorské lyžařské magistrály v okolí Nových Hamrů nebo Božího Daru, na úpravu lyžařských běžeckých okruhů v délce 90
kilometrů v Mariánských Lázních či
na údržbu lyžařských stop v délce 30
kilometrů v okolí Březové.

Karlovarský kraj chce zvýšit vzdělanostní úroveň svých obyvatel. K tomu však nutně potřebuje podporu státu. To je jeden ze závěrů konference
EURO Regional, která se uskutečnila v Grandhotelu Pupp za účasti senátorů, poslanců, zástupců ministerstev
školství a pro místní rozvoj a dalších.
„Co se týče vzdělanostní úrovně, nemáme se čím chlubit. Jsme po Ústeckém kraji mezi regiony na předposledním místě,“ připomněl přítomným
hejtman Josef Novotný,
Ten hned v úvodu konference, zaměřené na oblast vzdělávání a konkurenceschopnost Karlovarského kraje, upozornil na blížící se útlum těžby a s tím
související ztrátu pracovních míst. Dodal také, že si místní podnikatelé stěžují na nedostatek kvalifikovaných obráběčů a dalších profesí.

Základní vzdělání má v kraji 24,6
% obyvatel, na maturitu dosáhlo 29
% obyvatel, vysokoškolsky vzdělaných lidí je tady pouze osm procent lidí. I proto, že se málo vysokoškoláků
po ukončení školy vrací zpět do regionu.
„Stát by měl mít pro méně rozvinuté kraje připravené pobídky, možnosti rozvoje. Ne nás zatěžovat například
poplatky z emisních povolenek, kdy
odtud musíme odvádět peníze do státní kasy a ty se už nikdy do našeho regionu nevrátí,“ dodal hejtman.
Na konferenci, která se věnovala základnímu, střednímu i vysokému školství, vedení kraje opět kritizovalo přístup státu k dostavbě páteřní komunikace R6. Chybějící infrastruktura podle něj omezuje rozvoj podnikání, příliv
investic a konkurenceschopnost kraje.

Čtrnáct firem a živnostníků v Karlovarském kraji obdrželo cenu „Spokojený zákazník za rok 2011“. Ocenění už osmým rokem uděluje Sdružení
českých spotřebitelů.
„Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby ve svém
oboru v souladu s očekáváním spotřebitele,“ vysvětlil ředitel Sdružení českých spotřebitelů Libor Novák.
Podle hejtmana Josefa Novotného
je ocenění spotřebitelů nejen uznáním, ale i závazkem. „Zákazníci budou od vašich firem očekávat kvalitní

služby a udržet vysokou úroveň bývá
mnohdy obtížnější než jí dosáhnout,“
poděkoval oceněným hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, který
nad předáním cen převzal záštitu.
Regionální zástupci Sdružení českých spotřebitelů letos vybírali ze sedmadvaceti návrhů. Firmy vhodné
k ocenění mohly navrhovat nejen oni,
ale také kdokoliv z místních samospráv a podnikatelských komor.
Podnikatelé získávají ocenění spotřebitelů na dva roky, využít ho mohou například v marketingu. Cena není spojena s finanční odměnou.

Ředitel krajského úřadu informuje
Roman Rokůsek
Karlovarský kraj je zřizovatelem čtrnácti příspěvkových organizací, které poskytují pobytové sociální služby
osobám se zdravotním a mentálním
postižením, popř. kombinovaným postižením, a také seniorům, kteří již
nejsou schopni zvládnout péči o svou
osobu a domácnost, a to ani při pomoci rodiny anebo při využití ambulantních či terénních služeb.
Na téma kompetencí kraje vůči osobám se zdravotním postižením jsme
hovořili s ředitelem Krajského úřadu
Karlovarského kraje (KÚKK) Romanem Rokůskem.
Co dalšího, kromě služeb ve zmíněných příspěvkových organizacích,
může krajský úřad osobám se zdravotním postižením nabídnout?
Je to například sociální poradenství v situacích, kdy se občané dostávají nebo mohou dostat do nepříznivé
životní situace, v důsledku čehož mohou být ohroženi sociálním vyloučením anebo se v některé z forem sociálního vyloučení již ocitli.
Z oblasti dávkových systémů sociálního zabezpečení se pro osoby se
zdravotním postižením nabízejí pře-

devším dávky sociální péče a příspěvek na péči, které jsou garantované
státem. Krajský úřad vystupuje v řízení o těchto dávkách jako odvolací
správní orgán.
Provádí sociální šetření v rodině,
poskytuje jí poradenství v oblasti sociálního zabezpečení a vyžaduje nové nebo srovnávací posudky o zdravotním stavu od komisí Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR.
Vedle toho také zprostředkovává
klientům vyřízení žádostí o odstranění tvrdosti zákona ministrem práce a sociálních věcí v oblasti dávek sociální péče.
Jaké ze žádostí v této oblasti krajský úřad vyřizuje nejčastěji?
Nejčastěji se osoby se zdravotním
postižením obracejí na kraj se žádostí o poskytnutí sociálního poradenství. Někdy žádají o pomoc při umístění člena rodiny do některého pobytového zařízení. Tuto agendu však
kraj nevykonává, je plně v kompetenci jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb.
Z pohledu dávkových systémů pak
KÚKK vyřizuje nejčastěji odvolací řízení ve věci přiznání a výplaty příspěvku na péči a ve věci přiznání mimořádných výhod pro osoby těžce
zdravotně postižené.
Karlovarský kraj také realizuje

projekty financované z Evropského
sociálního fondu (ESF), které se zaměřují na pomoc osobám se zdravotním postižením, zejména s mentálním a kombinovaným. Jaké jsou
cíle těchto projektů?
Jedním z cílů je umožnit klientům
pobytových zařízení sociálních služeb, kteří by s ohledem na své schopnosti, dovednosti a míru soběstačnosti mohli žít mimo ně, aby toho dosáhli. Samozřejmě s určitou mírou podpory ze strany terénních nebo ambulantních sociálních služeb.
Pozornost věnuje kraj i lidem s duševním onemocněním. S využitím financí z ESF byly v Karlových Varech
vybudovány dvě služby pro tuto cílovou skupinu a je snaha rozšířit je
i na Sokolovsko a na Chebsko. Cílem
je přesunout péči o tyto osoby z ústavních zařízení do jejich přirozeného
prostředí.
Ve výchově žáků se zdravotním
postižením mohou pomáhat asistenti pedagoga. Jak této možnosti
školy, které zdravotně postižení navštěvují, využívají?
O souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga pro zdravotně postižené žáky školy žádají na základě doporučení speciálního pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. Žádost podává ředitel školy písemně KÚKK, odboru

školství, mládeže a tělovýchovy. Této
možnosti využívají mateřské, základní
i střední školy. Zmíněný odbor udělil
souhlasy pro 315 dětí a žáků, o které
se stará 167 asistentů pedagoga.
Jaké změny má přinést novela zákona o sociálních službách a jak se
k ní staví kraj?
V rámci novely dojde od 1. 1. 2012
k přesunu kompetencí krajského úřadu na krajské pobočky úřadů práce
ČR, které budou mít povinnost provádět inspekce kvality poskytování sociálních služeb.
Kompetence KÚKK jako odvolacího správního orgánu přechází od 1.
1. 2012 na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Tato změna by neměla
být pro klienty nijak zvlášť zatěžující,
jelikož odvolací řízení budou probíhat na detašovaných pracovištích ministerstva, s jejichž zřízením se počítá
ve všech krajských městech.
Zástupci Karlovarského kraje v rámci Asociace krajů ČR i na jiných politických platformách opakovaně vyjadřovali obavy z nepřipravenosti této
reformy. Poukazují také na to, že tímto krokem dochází opět k centralizaci
veřejné správy.
V současnosti kraj vynakládá velké
úsilí, aby případný dopad nepřipravenosti těchto reformních kroků byl pro
občany minimální a přechod pravomocí kontinuální.

Zástupci Centra sociálních služeb v Mariánských Lázních s oceněním „Spokojený zákazník“.
Foto KL

Oceněné firmy za rok 2011:
Petr Řezníček, K. Vary - Přes deset let provozuje restauraci U Švejka, která je vyhlášená výbornou českou kuchyní a příjemným personálem; Vilém Morávek, K. Vary – Již téměř dvacet let poskytuje ke spokojenosti zákazníků služby v oboru opravy silničních vozidel, klempířství a opravy karoserií; PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o., K. Vary - Ve svých prodejnách
masa a uzenin nabízí velký výběr čerstvých masných výrobků. Zákazníci oceňují příjemnou
a ochotnou obsluhu; Josef Pelant, Bochov - Dlouhodobě poskytuje oblíbené uzenářské výrobky, které jsou rovněž pravidelně oceňovány na soutěžích kvality; PIZZA MAMMA MIA
s.r.o., Ostrov - V příjemném nekuřáckém prostředí firma provozuje hostinskou činnost. Je
známá ochotnou obsluhou a výbornou pizzou; Anna Nádeníčková, Nejdek - Provozuje Hotel - penzion ANNA, ve kterém vstřícný personál trvale poskytuje kvalitní služby. Zákazníci si chválí zejména výbornou kuchyni; PASTELÁKOVI s.r.o., K. Vary - Majitelé poskytují služby v restauraci v Tescu a v restauraci Pod kaštanem. Obě provozovny jsou známé příjemným prostředím, pestrou nabídkou pokrmů a ochotnou a rychlou obsluhou; Marian Caran, Cheb - Dle přání zákazníků provádí kompletní rekonstrukce bytů nebo bytových jader
a úpravy interiérů bytů. Zákazníci jsou spokojeni zejména s kvalitou prací; Ing. Lenka Černá, Ostrov - V horské chatě Lesanka nabízí výtečné podmínky pro individuální rodinnou rekreaci a rekondiční pobyty pro děti i dospělé; JS Inženýrská kancelář Aš, s.r.o., Aš - Od roku 1995 poskytuje služby v oboru zeměměřictví, geoinformatika a prodej pracovních pomůcek; Iveta Macháčková, Cheb - Provozuje malou, ale oblíbenou cukrárnu a kavárnu Fantazie, ve které nabízí kvalitní zákusky, chlebíčky či poháry; ZDM s.r.o., Aš - Firma již dvacet
let vyrábí dle požadavků zákazníků kolekce sportovního a reklamního oblečení. Dále vyrábí
sportovní ošacení pro reprezentanty ČR a spolupracuje s ČOV; Jaromír Kalouš, Cheb - Rodinná firma se zabývá montáží okenních a dveřních těsnění, markýz, rolet a ostatních zastínění. Zákazníci oceňují zejména vysokou kvalitu služeb; Centrum denních služeb v Mariánských Lázních, Mar. Lázně - Centrum nedaleko centra Mariánských Lázní poskytuje základní sociální služby přednostně členům Svazu tělesně postižených, ale i dalším návštěvníkům ambulantním způsobem.
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Jitrnice, sýry, med. Opakoval
se úspěch farmářského trhu
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Foto: © European Parliament/Pietro Naj-Oleari

Lepší podmínky zvířatům
Příznivější podmínky pro zvířata transportovaná napříč kontinentem požadují evropské organizace
na ochranu zvířat. Jejich petici již podepsal téměř milion Evropanů, včetně osmi desítek poslanců Evropského
parlamentu. Mezi těmi je však pouze
jediný Čech, mariánskolázeňský europoslanec Pavel Poc.
Petice požaduje především omezení transportní doby pro převoz zvířat
na maximálně osm hodin. Více informací na www.8hours.eua.

Na zakázky jinak
Evropa musí přijmout nová pravidla zadávání veřejných zakázek. Shodl se na tom Evropský parlament. Jeho poslanci chtějí především zprůhlednit jejich zadávání o co nejvíc tak
omezit prostor pro korupci.
Požadují navíc, aby byla i další kritéria pro hodnocení. Vedle dosud
nejobvyklejší nejnižší ceny by mělo jít například o ekologický či sociální přínos.

Satelity proti pytlákům?
Vybíjení rybí populace ve světových
mořích již velmi vážně ohrožuje celý
ekosystém. Může za to z velké části
nelegální rybolov, který nerespektuje žádné kvóty. Evropský parlament
proto vyzval Evropskou komisi ke zesílení boje proti pytlákům.
Součástí parlamentní výzvy se pak
stal i požadavek mariánskolázeňského europoslance Pavla Poce, podle
kterého by EU měla zvážit i využití
svých zpravodajských satelitů ke sledování nelegálního rybolovu.

Konference bude v ČR
Evropská konference pro pacienty s rakovinou tlustého střeva a konečníku proběhne příští rok v Brně.
Dohodli se na tom účastníci prvního ročníku jednání ve španělské Barceloně. Místo konání je přitom více
než symbolické. Právě Česká republika má totiž jeden z nejvyšších výskytů
tohoto onemocnění na světě.

Evropa plýtvá jídlem
Roční produkce potravinového odpadu ve 27 členských státech činí
zhruba 89 milionů tun, což představuje 179 kg na obyvatele. Vyplývá to
z aktuálních údajů Evropské komise.
Orgány unie proto v současné době řeší, jak tak vysoké plýtvání omezit. Mezi jedním z návrhů je i povinný sběr potravinového odpadu a jeho
druhotné využití, namísto dosavadního skládkování.

Problém zemědělství
Evropa se potýká se závažnými problémy při nakládání se zemědělskou
půdou. Ta je mnohdy využívána velmi nešetrně se snahou dosahovat co
nejvyšších výnosů za každou cenu.
V Radě Evropské unie se ale stále nedaří prosadit potřebnou směrnici
o půdě a její ochraně. Blokuje ji totiž
Německo, Francie, Nizozemsko, Británie a Rakousko.

více na www.pavelpoc.cz
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Žákyně z Karlových Varů
vyhrála Logickou olympiádu
Výrazným způsobem uspěla v celorepublikovém finále soutěže, kterou již tradičně pořádá Mensa ČR,
žákyně ZŠ Dukelských hrdinů v Karlových Varech Nora Prokešová.
Ve finále Logické olympiády, kde
nerozhodují získané znalosti, ale logické uvažování, obsadila 1. místo. V kategorii 1. stupeň základních
škol.
„Soutěž byla pěkná. Překvapilo
mě, když jsem udělala tolik chyb,
že jsem první,“ rozesmála se Nora po vyhlášení výsledků v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
„Bylo velice příjemné při vyhlašování nejlepších slyšet, že nejmenší kraj dosáhl největšího výsledku.“
radoval se Petr Čavojský, 1. místopředseda Mensy ČR.
Do poslaneckých lavic usedlo celkem 195 nejúspěšnějších řešitelů
krajských kol této stále oblíbenější soutěže.
„Letos se do soutěže zaregistrova-

lo ve třech kategoriích 32 300 žáků
a studentů základních a středních
škol, kteří byli postupně vyřazováni
v nominačních a krajských kolech,“
uvedl Petr Čavojský z organizačního týmu olympiády. Do celostátního finále tak postoupili jen ti nejlepší z nejlepších.
„Pro všechny účastníky finále jsme
připravili jedenáct soutěžních bloků z různorodých logických úloh.
Od písemného testu přes promítané
bloky, na které soutěžící odpovídají
stiskem hlasovacího zařízení, řešení detektivního úkolu až po skládání slov a obrazců, kde odpovídá jen
nejrychleji přihlášený.“ dodal předseda Mensy Tomáš Blumenstein.
Olympiádu pořádá Mensa ČR již
několik let ve snaze doplnit spektrum aktivit pro děti a mládež o soutěž, která dává prostor k vyniknutí i žákům, kteří nemusí být úspěšní v tradičních školních předmětech
nebo pochází z různého sociálního
a kulturního zázemí.

V pátek 2. prosince se v areálu Krajského úřadu v Karlových Varech - Dvorech uskutečnil předvánoční
farmářský trh. A stejně jako na jaře také nyní přilákal davy lidí. „Chceme, aby obyvatelé našeho kraje
měli možnost nakoupit čerstvé regionální výrobky domácích producentů,“ vysvětlil krajský radní Jaroslav Bradáč, proč Karlovarský kraj tyto trhy pořádá. Výrobci a pěstitelé ve Dvorech mimo jiné nabídli med z Doupovských lesů, jitrnice, pivo Permon, mariánskolázeňský likér, koláče, chléb, zeleninu, sýry nebo staročeský medovník. Atmosféru trhů osvěžil svým vystoupení dudák.
Foto Václav Fikar

Rozhodnuto: Na středních Nová cyklomapa
v infocentrech
školách bude méně tříd
V příštím školním roce se na středních školách v regionu neotevře osmnáct tříd. Důvod? Úbytek studentů
a návrhy změn financování školství
ze strany státu. To jsou hlavní důvody,
proč jsou uvedené změny v krajském
školství nezbytné.
„Nevyhneme se redukci některých
oborů, přesto se snažíme udržet oborovou strukturu alespoň v daném
okrese,“ uvedl radní pro oblast školství Vratislav Emler a zopakoval, že
hlavním problémem je demografický vývoj.
Zatímco v roce 2006 měly střední
školy v Karlovarském kraji 4000 studentů, letos jich je jen 2700. Do prvních ročníků středních škol nastoupilo letos o 600 studentů méně a celkově na středních školách ubylo 1000
studentů.
Redukce se bude týkat oborů, které
se ředitelům nedaří naplnit, nebo bude možné je studovat na jiných školách v kraji. Ubude například jedna

prima osmiletých gymnázií v Chebu
a Ostrově, tři obory na ISŠTE v Sokolově, po dvou oborech na loketské
průmyslovce, na Hotelové škole v Mariánských lázních a Střední živnostenské škole v Sokolově. Po jedné třídě se
omezí nabídka v dalších šesti školách.
Nadbytek otevíraných oborů v minulých letech vedl k tomu, že v některých třídách je třeba jen 12 žáků.
Pokud se ale ministerstvu školství
podaří prosadit nový systém financování, podle kterého je optimální počet žáků ve třídě 26, náklady na nezaplněné třídy by musel dorovnat kraj.
Podle náměstka hejtmana Petra
Navrátila sice stát v minulých letech
zvyšoval mzdy ve školství, ale celkové prostředky pro Karlovarský kraj
se téměř nezměnily. Naopak - klesají. Na základní a střední školství mají přijít do Karlovarského kraje příští
rok asi dvě miliardy korun.
„To je o 100 milionů méně než letos,“ vyčíslil Vratislav Emler.

Karlovarská krajská nemocnice
má nové logo. Od studentky
Karlovarská krajská nemocnice (KKN) začala používat nové logo. Vytvořila ho studentka 3. ročníku Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech Kamila Müllerová.
„Spojila jsem dva základní znaky
zdravotnictví - kříž a písmeno H. Červená barva je typická pro krev a šedá
má tuto do očí bijící barvu utlumit.
Vybrala jsem proto šedou s výrazným
barevným akcentem, doplněným jednoduchým a dobře čitelným písmem.
Šipka v logu naznačuje rychlost. Čtverečky doplňující kříž jsem zvolila stej-

ně velké jako písmo, jako další symbol,“ vysvětlila Kamila Müllerová.
Na návrhu pracovala asi měsíc.
„Vítáme, že se Karlovarská krajská
nemocnice může prezentovat novým
logem. Spolu s ním chceme pracovat
na celkovém firemním designu společnosti, aby z každého dokumentu
či prezentace bylo zřejmé, že jej připravili lidé oblékající jeden dres,“ řekl
předseda představenstva Karlovarské
krajské nemocnice Luděk Nečesaný.
„Lákavé a zajímavé pro žáky bylo, že
úkol neřeší pouze akademicky, ale pro
konkrétního klienta. A že se vybrané logo stane značkou pro nemocnici,“ dodala ředitelka Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech Markéta Šlechtová.
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Příjemné prožití svátků vánočních
a mnoho štěstí v novém roce
Vám přeje
Rada Karlovarského kraje

V nákladu šesti tisíc kusů vydal Karlovarský kraj novou cyklistickou mapu
Karlovarského kraje. Mapa v měřítku
1:75000 s téměř dvěma tisíci kilometry
značených cyklistických tras a stezek
mimo jiné přináší vyznačenou páteřní
trasu podél Ohře od Chebu po hranice
s Ústeckým kraem. K sehnání je v infocentrech na území regionu.

Nora Prokešová z K. Varů, pozdější vítězka Logické olympiády
v kategorii 1. stupeň základních škol, se v poslanecké sněmovně soustředí na zadání. Jednou by chtěla být spisovatelkou. „Píšu si básničky, jen tak pro sebe,“ řekla.
Foto Petr Čavojský

Otovice a Františkovy Lázně.
Vítězové Ligy odpadů 2011
Karlovarský kraj a společnost EKOKOM, a.s. letos už pošesté ocenily obce Karlovarského kraje za ekologické chování, konkrétně za třídění odpadu.
Příjemnou finanční odměnu ve výši 60 tisíc korun za vítězství v jednotlivých kategoriích Ligy odpadů 2011
získaly Otovice a Františkovy Lázně. Obec Otovice zvítězila v kategorii obcí do 1000 obyvatel, Františkovy Lázně uspěly v kategorii nad 1000
obyvatel.
Výsledky letošního ročníku pořadatelé oznámili 7. prosince v Krajské
knihovně v Karlových Varech.
„K hodnoceným kritériím patřila
například informovanost občanů obcí o nakládání s odpady a o možnostech třídění, dále vlastní aktivity obce související s odpadovým hospodářstvím,“ informoval krajský radní
pro oblast životního prostředí Jaroslav Bradáč.
Z finanční odměny za třídění odpadu se však těší i jinde. V kategorii obcí do 1000 obyvatel uspěly obce Kolová a Tuřany. Kolová obsadila 3. místo,
Tuřany skončily druhé.
V kategorii obcí nad 1000 obyvatel
jsou stříbrné Kraslice, třetí příčku si
zasloužil Ostrov.
„Odměna za 2. místo činí třicet tisíc korun, za 3. místo pak deset tisíc
korun. Oceněné obce navíc obdržely také drobnou keramiku, vyrobenou Domovem dětí a mládeže v Sokolově,“ upřesnil Bradáč s tím, že v rámci 6. ročníku Ligy odpadů byla v Karlovarském kraji předána i jedna zvláštní cena. Otovice, které zvítězily v kategorii do 1000
obyvatel, navíc získaly křišťálovou popelnici.
„Je to poprvé, co se ve finále celorepublikové soutěže O křišťálovou popelnici umístila i obec z našeho
kraje, za což jsem velmi rád.
Obce a města získávají hodnocení podle toho, jak nakládají s komunálním odpadem. Celkem se soutěže zúčastnilo téměř šest
tisíc měst a obcí – všechny, které jsou
v systému společnosti EKO-KOM,
a.s. O to víc mě úspěch naší obce tě-

ší,“ doplnil Jaroslav Bradáč.
Další ročník soutěže Liga odpadů,
která je součástí společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO–KOM, a.s. na podporu třídění odpadu, se uskuteční v roce 2012.
Pravidla budou uveřejněná již začátkem roku 2012 na webových stránkách Karlovarského kraje. Obce, které budou mít zájem se této soutěže
účastnit, zde najdou podrobné informace o podmínkách účasti v soutěži,
přihlášku, kritéria hodnocení a termíny odevzdání přihlášek.

Nejekologičtější stránky
mají školy na Chebsku
Zpracování tématu životního prostředí, ekologie a nakládání s odpady na webových stránkách bylo hlavním kritériem nultého ročníku soutěže webových stránek škol a školských
zařízení.
Do soutěže, která je stejně jako Liga
odpadů součástí společného projektu Karlovarského kraje a společnosti

EKO–KOM, a.s. na podporu třídění
odpadu, pořadatelé zařadili všechny
internetové stránky škol a školských
zařízení v našem kraji. Deset z nich
bylo oceněno:
ZŠ Hranice, Hranice u Aše, okres Cheb
ZŠ a MŠ Stará Voda, okres Cheb
MŠ Březová, okres Sokolov
1. ZŠ Sokolov
MŠ Cheb, 26. dubna 39
2. ZŠ Cheb
ZŠ Nový Kostel, okres Cheb
ZŠ a MŠ Plesná, okres Cheb
ZŠ Skalná, okres Cheb
ZŠ Sokolov, Sokolovská 1507
„Zástupci oceněných škol obdrželi podle kvality hodnoceného obsahu poukázku pro nákup školních potřeb v hodnotě 2000 a 3000 korun, aby
si sami mohli vybrat pomůcky, které
jsou pro ně nezbytné,“ dodal radní
Bradáč.
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Dopřejme si o Vánocích více klidu a odpočinku
Šetřit na energetické náročnosti budov, sjednotit se v boji za dostavbu R6,
dál se zasazovat o záchranu budov v bývalých lázních Kyselka nebo zavést
do praxe transparentnější výběrová řízení. O některých z plánů vedení Karlovarského kraje pro rok
2012 hovoří náměstek
hejtmana pro oblast majetkoprávní a vnitřních věcí
Jaroslav Borka.
Krajský úřad připravuje od nového
roku změny v systému zadávání veřejných zakázek. Aby byl tento systém ještě transparentnější než dosud. Jaké změny připravujete?
Karlovarský kraj už samozřejmě má
stanovená pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro své příspěvkové
organizace. Tato pravidla jsou podle mého názoru v některých případech ještě důslednější než samotný zákon a ředitelé krajských organizací je
striktně dodržují.
Nově chceme, aby se veškeré veřejné
zakázky objevily na internetu. Aby občané měli možnost seznámit se s tím,
jaké veřejné zakázky a v jakých objemech naše příspěvkové organizace zadávají. Lidé na internetu uvidí, jakou
formou byla veřejná soutěž vypsaná,
kdo zakázky realizuje a podobně. Půjde zkrátka o kontrolní mechanismus
jak pro vedení Karlovarského kraje,
tak pro občany.
Společně s tím zavedeme i systém
přípravy pro vypsání veřejných soutěží. Ředitele příspěvkových organizací provede vyplňováním složitých formulářů bod po bodu, aby se už neopakovaly chyby jako před časem při nákupu zařízení do Karlovarské krajské
nemocnice. Výhodou tohoto systému
bude, že pokud zadavatel udělá při vyplňování jeden chybný krok, systém
ho nepustí dál. Dokud ho neopraví.
Kdy tento systém zavedete do praxe?
Sloužit bude od dubna, některé věci
však už od ledna roku 2012.
Vedení Karlovarského kraje ale nepřipravuje jen transparentnější zadávání veřejných zakázek, chce také uspořit na energiích za pomoci metody EPC (Energy Performance Contracting). Můžete tento specifický způsob snižování energetické
náročnosti budov s přímým vlivem
na provozní náklady přiblížit?
Zmíněný systém, který vybraly odbory správy majetku a vnitřních věcí,
představuje určité pokračování vize,
kterou si naše koalice vytýčila při nástupu do funkcí v roce 2008.
V rámci této vize jsme už dříve přijali úsporná opatření v oblasti telekomunikací, kdy jsme zredukovali některé telefonní spoje a zároveň jsme
propojili všechny linky tak, aby pracovníci kraje a jeho příspěvkových organizací mohli mezi sebou telefonovat

za nižší sazby. To představuje značnou úsporu, kterou přesně vyčíslíme
po skončení roku.
Co se EPC týká, nechali jsme si už
dříve vypracovat analýzu energetické náročnosti budov, ve kterých sídlí
a pracují příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Jednalo se o všech
pětasedmdesát příspěvkových organizací. Tato analýza stanovila například, které budovy potřebují zateplit,
ve kterých se musí vyměnit okna a podobně.
A nyní jsme se dostali k rozvodným
částem. Zjistili jsme, že přibližně u šedesáti procent organizací z těch, u kterých jsme analýzu provedli, můžeme
provést taková opatření, která přinesou významné úspory.
Jaké?
Karlovarský kraj vynakládá ročně
asi osmnáct milionů korun na energie. My předpokládáme, že po úpravě
způsobu vytápění a výměně některých
topných zařízení ušetříme asi dvacet
procent, což bude významná úspora. Princip metody EPC tkví přitom
v tomto.
Zájemce, který zvítězí jako zhotovitel stavby, vloží do rekonstrukce své
peníze, jejichž vydávání bude krajský úřad sledovat. A jak se potom bude splácet jeho finanční vklad? Pokud ušetří například dvacet procent,
tak z této ušetřené částky se postupně
umoří jeho investice.
Podle náročnosti investice do budov budeme smlouvu se zhotovitelem
uzavírat na pět až osm let. Za tuto dobu bude muset ušetřit tolik, aby umořil své náklady a vydělal. Každý půlrok přitom bude jeho povinností nás informovat o hospodaření.
Musím ještě dodat, že pokud
by měl Karlovarský kraj potřebu odčerpat z takto ušetřených peněz vyšší částku,
bude mít možnost. Ale
na úkor prodloužení
délky trvání smlouvy. Nicméně před-

bě R6 z Karlových Varů na Prahu?
Podle posledních zpráv snad začne
v příštím roce stavba obchvatu Řevničova, ale pořád je to málo.
Začnu odjinud. Karlovarský kraj se
pravidelně účastní mezinárodních veletrhů cestovního ruchu. Na nich se
setkáváme s mnoha zájemci z různých koutů světa o pobyt v Karlovarském kraji. To je příjemné, avšak zároveň s tím slyšíme i velkou kritiku
špatného propojení metropole lázeňské péče s metropolí ČR. Hodně turistů, kteří chtějí využít lázeňské péče
v našem kraji, totiž zároveň plánuje obchodní aktivity do Prahy nebo se jen těší na prohlídku hlavního města. Z toho vyplývá, že
dokončení rychlostní silnice R6
do Prahy je záležitostí nejen turistickou, ale i společenskou.
Tím spíš, když na druhou stranu, směrem do Německa, je
dálniční spojení dobré.
Zkrátka si nemyslím, že by
dostavba zhruba sedmdesáti kilometrů, které zbývají dokončit,
měla být pro Českou republiku takovým problémem, aby ho nebylo možné hned řešit. Pro náš kraj je
pak kvalitní spojení s Prahou důležité i z pohledu zaměstnanosti a přílivu investic do regionu. Jenom lázeňství a Sokolovská uhelná náš region

tostí, které jim místní občané prodali
nebo pronajali.
Jenže mají problémy s vízy. Získají buď třeba jen krátkodobá víza, která
jim nestačí k tomu, aby zde zařídili své
záležitosti. Anebo sem pustí jen manžela, manželku třeba už ne.
Chápu bezpečnostní opatření, které tento stát má, ale na druhé straně
si myslím,
že má

tivy.
Karlovarský kraj zahájil rozsáhlou rekonstrukci nemocnice v Chebu, zároveň v areálu karlovarské nemocnice staví zbrusu nový Pavilon
akutní medicíny, který má být za pár
měsíců dokončený. Jdou obě stavby
podle plánu?
Ano. Pavilon akutní medicíny bude v polovině příštího roku dokončený. V současnosti jsme vyřešili problémy techniky a zařízení, takže nic už nebrání jeho dostavění. Po svém dokončení nabídne pacientům
větší komfort, pomůže i lékařům v jejich
práci pokud jde o logistiku a propojení
činností jednotlivých
oddělení.
Co se týká Chebu,
město už si investice
do nemocnice zasloužilo. Rozhodně přispějí
k tomu, aby občané celého Chebska mohli v klidu využívat zdejších služeb. A pokud vyjde záměr,
že onkologie, na kterou
se v Chebu specializují,
bude hlavním obo-

Jaroslav Borka
Mgr. Jaroslav Borka, náměstek hejtmana pro oblast majetkoprávní a vnitřních věcí, se narodil 18. 10. 1952 v Teplé. V roce 1975 promoval na Pedagogické fakultě v Plzni, studijní obor ruský jazyk – tělesná výchova. První zaměstnání získal na škole, kterou už poznal coby žák - nastoupil jako učitel na ZŠ do Teplé. Od roku
1984 se profesionálně věnoval politice. Od roku 1996 pracoval jako asistent poslance. Ve volbách v roce 1998 byl zvolený zastupitelem města Karlovy Vary, kde
pracoval například jako předseda kontrolního výboru a předseda bytové komise. V roce 2000 se stal také zastupitelem Karlovarského kraje. Je ženatý, má dvě děti. K jeho zálibám patří sport a příroda. Je aktivním vodákem, turistou, v posledním roce navíc zcela propadl nové vášni - rybolovu.
pokládáme, že déle než na osm let se
s nikým vázat nebudeme.
Výsledkem nakonec bude technické
vylepšení energetické sítě Karlovarského kraje, aniž by do toho kraj musel vložit vlastní hotové prostředky.
A tato metoda je v Česku úspěšně
vyzkoušená?
Na téma metody EPC jsme absolvovali konzultace v několika krajích.
Na systém úspor touto metodou přešli
například na Praze 11 nebo řada organizací v Pardubickém kraji včetně pardubické nemocnice. Všude úspěšně.
Nechtěným evergreenem Karlovarského kraje, který je lázeňskou
metropolí Česka, zůstává špatné silniční spojení s Prahou, a tedy i s východem republiky. Existuje naděje,
že vláda v dohledné době přehodnotí svůj přístup k pozastavené výstav-

neuživí. Potřebujeme i střední a drobný průmysl, a proto potřebujeme R6.
Co pro to mohou krajští představitelé udělat?
Chceme-li jako nejmenší kraj v zemi něco prosadit, musíme vystupovat společně a jednotně, bez ohledu
na politickou příslušnost. Jako jedna
síla. Budeme-li totiž vystupovat roztříštěně, nebo jednotlivě, neprosadíme nikdy nic.
V jednom z minulých čísel KL jste
se vyjádřil k udělování víz pro ruské občany. Proč se Karlovarský kraj
v této problematice angažuje?
Ruská klientela má Karlovy Vary
historicky v oblibě. Vnímá je, a dnes
už i Mariánské Lázně nebo jiná lázeňská města v kraji, jako oázu klidu.
Po roce 1989 navíc Rusové ve Varech
investovali do rekonstrukcí nemovi-

mnoho nástrojů, jak tyto věci sledovat, nebo je ovlivňovat. Nakonec
vše dopadá tak, že si Rusové vyřizují
schengenská víza, s nimiž se dostanou
např. do Německa, a odtud pak přijedou k nám.
Takže jste pro zrušení vízové povinnosti pro ruské občany?
To je vážná otázka. Otevření hranice by mělo velký ekonomický přínos,
zároveň by však přineslo i velké problémy. Například by se sem mohli začít stahovat lidé s problematickou minulostí. Udělal bych jinou věc. Protože jsme schengenská země, mohli by
zástupci Schengenu pracovat v Rusku na několika místech, nejen při ambasádách, a přes ně by víza mohla jít.
Němci to už udělali a vyřízení víza jim
trvá opravdu dva dny. K nám to trvá měsíc, možná i déle. Jsem tedy pro
zrychlení a zjednodušení administra-

rem chebské nemocnice, pak si myslím, že tento program nemocnici finančně podrží tak, aby mohla úspěšně provozovat i další obory.
Karlovarský kraj je centrem lázeňské léčby, součástí tohoto centra byly
i lázně Kyselka. Bývalé lázeňské objekty už ale zhruba dvacet let trestuhodně chátrají, pohled na ně je tristní. Může jejich záchraně Karlovarský kraj nějak pomoct, i když nejsou
jeho majetkem?
Jedná se sice o soukromý majetek,
ale přesto se dál musíme zasazovat
o záchranu budov, nebo alespoň některých z nich. Jsou totiž součástí bohaté historie této země, jsou jejím kulturním dědictvím.
Dvanáctého prosince (pozn. red.:
po uzávěrce tohoto čísla KL) se v Senátu uskutečnilo slyšení na téma lázně Kyselka. Doufám, že se stane od-
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V lednových
Krajských listech
pravidelná příloha
středních škol v kraji
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

7HOHIRQ

Ministerstvo obrany chce zoptimalizovat vojenský újezd Hradiště.
Zbaví se jeho části, asi patnácti procent, jako již nepotřebné. Je to pro
Karlovarský kraj něčím zajímavé?
Doupov a další vojenské prostory
jsou velmi zajímavé, pokud jde o tamní faunu a floru, o zachovalou přírodu.
Proto přeji obcím, které tyto vojenské lokality získají do své správy, aby
pokračovaly v systému udržení řádu
v těchto lokalitách. I když z turistického hlediska půjde o atraktivní území, kde každý bude chtít vidět přírodní krásy, domnívám se, že by tato území měla být pod nějakým režimem.
Například chráněné krajinné oblasti.
Zvlášť pokud jde o oblast Valečska,
Kyselky, Bochovska, Stružné nebo
okolí Andělské Hory. Je to zkrátka
příležitost, abychom ukázali, jak se
umíme chovat k tomu, co tady bylo zachováno. K přírodě.
Jsou před námi Vánoce, konec
roku. Dodržujete doma nějaké vánoční zvyky?
Samozřejmě zdobíme stromeček,
smažíme kapra. Nějaké věci dělám
sám a rád. Například moje černá
omáčka ze sušených švestek je mezi
našimi dětmi i příbuznými oblíbená.
Jinak si ale v poslední době čím dál
víc uvědomuju, že si nepotřebujeme
dávat tolik dárků, protože člověk si
potřebné věci stejně kupuje v průběhu roku. Vímám, že jde především
o pohodu, zklidnění a setkávání.
A dokážete vůbec během Vánoc
odpočívat, vytěsnit práci z hlavy?
S kamarády dokážu na práci zapomenout. Když jdeme během vánočních svátků na nějaký pochod nebo si
zajedeme s partou zahrát kuželky, odpočinu si.
V této souvislosti bych chtěl říct jednu věc. Začátkem prosince jsem byl
na koncertu Marie Rottrové, kde jsem
si všiml důležité věci. Když zpívala
„Lásko, voníš deštěm“, v sále bylo velmi zvláštní ticho. A já si tam uvědomil, že lidé už mají dost dnešního shonu a stresu. Pořád se honí za ziskem,
kariérou a jinými věcmi, ale tam bylo
znát, že potřebují mnohem více klidu.
Že klid je veličinou, která jim čím dál
víc chybí. A v tomto duchu bych chtěl
všem občanům popřát. Štěstí a lásku.
Protože láska, i když někdy bolí, je naším motorem. A pokud jí bude mezi
námi víc, tak je to jedině dobře.

Z ÁPIS
ve dnech 17. a 18. ledna 2012

od 14.30 do 17.00 hod v budově školy: Vančurova 83, Karlovy Vary – Stará Role
telefon: 353 561 766, 733 625 904, 739 322 351

 do 1. ročníku základní školy
 do speciální mateřské školy
 do přípravné třídy základní školy
od 14.30 do 17.00 hod v budově školy: Svahová 26, Karlovy Vary
telefon: 359 601 038, 731 612 423

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
poskytuje své služby seniorům

•
•
•

v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

•

Výhodou jsou krátké čekací lhůty, pečujeme zejména
o klienty s těžkou a úplnou závislostí na péči druhé osoby.

•
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razovým můstkem pro všechny orgány i organizace, aby už konečně udělaly zásadní krok. K tomu, aby se zachránilo, co se ještě zachránit dá, je ale
nutné rozhodnout skutečně v nejkratší době. Karlovarský kraj pak určitě
nezůstane stranou a jistě najde nějaké
peníze, aby na záchranu přispěl. Podle
mého by měl vzniknout Fond záchrany lázní Kyselka, ve kterém by se shromažďovaly finanční prostředky.
Současně s tím by se ale mělo uvažovat o obnovení vlečky, která by této krásné lokalitě ulevila od kamionů.
To souvisí i s Karlovými Vary, protože Kyselka je odtud jen sedm kilometrů. Pokud by se podařilo tuto lokalitu oživit a turisticky zatraktivnit, pro
lázeňské pacienty v Karlových Varech
by se výlety do Kyselky určitě staly zajímavými.

Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cz • web: www.domovkynzvart.cz

 do přípravné třídy základní školy
Specifika vzdělávání a výchovy:
snížený počet dětí a žáků ve třídách umožňuje individuální přístup ke každému jedinci
výuka speciálně pedagogickými metodami je zajištěna speciálními pedagogy
více informací na www.specskoly.ic.cz
Základní škola 1.- 5. ročník
vhodná pro žáky se specifickými poruchami učení a chování či jinými speciálními vzdělávacími potřebami. Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídě velmi
sníží riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících ZŠ
Speciální mateřská škola a přípravné třídy základní školy
vhodné pro děti ve věku před zahájením školní docházky a s odkladem povinné školní
docházky. Předškolní vzdělávání předchází případným neúspěšným začátkům ve školní
povinné docházce

Pozn.: Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě nenaplněnosti tříd
budou děti a žáci přijímáni i po výše uvedených termínech zápisu.
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Vary se dočkají
Rotava má opět nejlepší kroniku
přípravny cytostatik
Karlovarská krajská nemocnice
(KKN) chce v průběhu roku 2012 otevřít moderní přípravnu cytostatik.
Vzniknout má v ústavní lékárně nemocnice v Karlových Varech. Pracoviště vyššího typu na přípravu složitých onkologických přípravků dosud
v Karlovarském kraji chybělo.
„Chceme tak zajistit vyšší standard
poskytované cytostatické léčby nejenom pacientům našeho onkologického oddělení v chebské nemocnici, ale
také onkologickým ambulancím v našem kraji a případně Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši,“ vysvětlil
předseda představenstva Karlovarské
krajské nemocnice Luděk Nečesaný.
Otevření Centrální přípravny cytostatik je spojeno s dostavbou Pavilonu akutní medicíny, kde KKN otevře další ústavní lékárna v karlovarské
nemocnici.

Moderní pracoviště, které je možné v zázemí karlovarské ústavní lékárny vybudovat, tak nabídne pacientům
daleko vyšší standard v poskytování
onkologické léčby.
„Cytostatika musí být pacientům
podle platné legislativy připravována
pouze v lékárně, neboť se jedná o postupy, které jsou náročné i nebezpečné,“ vysvětlila vedoucí ústavní lékárny Karlovarské krajské nemocnice Iva
Tomisová.
Investice do vybavení centralizované přípravny cytostatik představují
částku okolo pěti miliónů korun.
„To vše ústavní lékárna v karlovarské nemocnici téměř má. Připravená
cytostatika se pak budou distribuovat k pacientům v jednotlivých onkologických pracovištích v celém kraji,“
doplnil informaci předseda představenstva KKN Luděk Nečesaný.

tel. 353 502 804, 736 514 048

va získaly shodný počet bodů, proto
jsme letos udělili dvě třetí místa. Druhé místo obsadila kronika města Chebu,“ uvedla Eva Valjentová, která nejlepším kronikářům předala ocenění.
Vítězka Martina Bečková vede obecní kroniku Rotavy dvanáct let.
„Snažím se naši kroniku obohatit
zajímavými vzpomínkami nejstarších
obyvatel Rotavy. Pokud to jsou navíc
rodáci, kteří v naší obci prožili celý život, jsou jejich příběhy o to cennější,“
prozradila tajemství zajímavé kroniky
Martina Bečková.
Unikátní ručně psanou kroniku má
město Cheb. Vede ji Jindřich Turek.
„Kroniku jsem začal psát v sedmnácti letech. Je to kronika mé rodiny,
která je v současné době o něco těžší než ta chebská. Moje první setkání s kronikou se ale odehrálo ve Valči,
kde jsem ještě jako žák základní školy viděl tamní zámeckou kroniku. Už
tehdy jsem věděl, že se této práci chci
Krajská radní Eva Valjentová (vpravo) ocenila autory nejlepších kronik v Karlovarském kraji.
Foto KL
a budu věnovat,“ zavzpomínal chebský kronikář Jindřich Turek.
Kronika Rotavy, vedená Martinou lovarském kraji. Výsledky letošního dičním semináři kronikářů.
Vítězné obce získaly kromě diplomu
Bečkovou, obhájila loňské prvenství ročníku soutěže oznámila radní pro
„Porota měla velmi obtížné rozho- i finanční odměnu. Za 1. místo pět,
a znovu se stala Kronikou roku v Kar- oblast kultury Eva Valjentová na tra- dování. Kroniky Ostrova a Sokolo- za druhé tři a za třetí dva tisíce korun.

sekretariat@knihovnakv.cz
www.knihovna.kvary.cz
PRO VEŘEJNOST
20.12.
Studijní odd. Lidická 18.18
A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů. Tentokrát čtení téma
„VÁNOCE??? VÁNOCE!!! - pokusíme se alespoň na chvíli zastavit
v předvánočním shonu…
VÝSTAVY
do 31.12.
A-klub Dvory
AFGHÁNISTÁN OČIMA ČESKÉHO REPORTÉRA - výstava fotografií Štěpána Malasta
do 30.12..
Studijní odd. Lidická
KŘÍDLA MOTÝLÍ - paličkované obrázky Jaroslavy Kovářové

VK MASÁŽE A PEDIRÚRA
VĚRA VOTÍKOVÁ
Fittnes club JAŘEST – Kalora
B. Neumana 6, CHEB
Masáže:
klasické-sportovní, rekondiční,
regenerační, relaxační
Baňkování
Dornovu metodu a Breussovu masáž
Reflexologie plosky nohy
Regenerační rašelinový zábal
Pedikúru:
klasickou, lázeňskou,
korekce nehtů, lakování

do 30.12.
Kavárna Dvory
KOŠÍČKY KRAJKOVÉ - výstava košíčků z paličkované, šité a frivolitkové
krajky (o. s. Krušnohorská krajka)
do 30.12.
Hala Dvory
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA OSTROV výstava fotografií z několika ročníků
fotografické soutěže
PRO DĚTI
21.12.
Dětské odd. Dvory 15.00
STŘEDA S POHÁDKOU - pro děti
předškolního věku a prvňáčky.
23.12.
Dětské odd. Dvory 15.00
EKODÍLNA - výtvarná práce s recyklovatelnými materiály pro děti

Omluva
Omlouváme se panu PaedDr. Josefu Šrámkovi, že jsme ho mylně uvedli jako šéfredaktora Krajských listů v listopadovém vydání Krajských
listů.
FD R , S O TIE , VYPUŠTĚNÍ
TITL, ME NAI
SUROVÉHO
IE S , Š IK R ,
ŽELEZA
P AP Š E R ,LIK
Z PEC E
E YR A, AIS A
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Heger slíbil: Na
vyhlášku se ještě
podívám
S relativně dobrou zprávou se v závěru listopadu vrátili od ministra
zdravotnictví hejtman Josef Novotný
spolu s prezidentem Svazu léčebných
lázní ČR Eduardem Bláhou a viceprezidentem svazu Martinem Plachým.
Přivezli do kraje příslib ministra Leoše Hegera, že se zasadí o to, aby omezení úhrad lázeňské péče nebylo ve výši 50 procent, jak ministerstvo navrhlo v souvislosti s chystanými změnami vyhlášky o úhradách za lázeňskou
péči, ale maximálně jen 15 procent.
Ministerstvem původně zamýšlená
úprava by pro Karlovarský kraj měla
téměř ničivý účinek. Krácení úhrad
od pojišťoven pro lázně až o polovinu by citelně zasáhlo všechna lázeňská
zařízení i pacienty. „Nová vyhláška by
tedy měla začít platit až od 1. července
příštího roku,“dodal hejtman.

LATINSKY
VZD UC H

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém čísle
zněla „Antonín Dvořák“. Gratulujeme výhercům, kterými jsou Jitka
Pelikánová z Březové u Sokolova,
Stanislav Krejčí z Toužimi a Veronika Kašpárková ze Žlutic. Všem výhercům zasíláme publikace o Karlovarském kraji.
V našich křížovkářských putováních Karlovarským krajem se
letos zaměřujeme na pobyty
významných osobností v regionu.
V roce 1791 navštívil Karlovy
Vary. U Vřídla setrval necelý měsíc,
aby si zde léčil vážné astmatické
potíže. Vyhýbal se společenskému
životu, vyhledával klid. Oblíbil
si zde dlouhé vyjížďky na oslu
do osamělých lesních partií
kolem lázeňského města. Jakmile
se zotavil, začal se intenzivně
zabývat studiem reálií pro své
drama o Valdštejnovi. Dne 6.
srpna 1791 přijíždí do Chebu, aby
si tam prohlédl lokality spjaté
s Valdštejnovou vraždou v roce
1634. Po návratu domů napsal
svým přátelům, že mu karlovarské
prameny pomohly navrátit zdraví.
Byl to... (více již v tajence)

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.

Podfinancování sociálních služeb, problémy ve školství,
v dopravě či rušení poboček České pošty.
To jsou jen některá z témat pracovního jednání sedmdesáti starosů a vedení Karlovarského kraje, které se uskutečnilo v závěru listopadu.
„Na zajištění sociálních služeb v současném rozsahu potřebujeme 296 milionů korun. Máme přislíbeno pouze
203. Pokud neseženeme zbývajících 93 milionů, bude to
znamenat faktické ohrožení sociálních služeb v regionu,“
zopakoval náměstek hejtmana Miloslav Čermák s tím, že
kvůli reformě veřejné správy se potřebná péče občanům
vzdaluje.
Vážná situace je ale podle účastníků jednání také v regionálním školství.
„Demografický vývoj je neúprosný. Obchodní akademie v Karlových Varech v minulých letech otevírala i šest
prvních ročníků. V současné době má jeden první ročník.
Naše chlouba, střední Hotelová škola v Mariánských Lázních, nemá poprvé od roku 1926 v prvním ročníku ani jediného cukráře,“ nastínil situaci radní pro oblast školství
Vratislav Emler.
Hejtman Josef Novotný na setkání prezentoval využití
peněz ze strukturálních fondů Evropské unie.
„Největší objem finančních prostředků jsme vyčerpali
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z Operačního programu doprava, kde jsme celorepublikově dosáhli na téměř 65 procent prostředků,“ uvedl.
Jak řekl, v dalším programovacím období by upřednostnil takové programy, které by obcím umožňovaly dosáhnout na evropské peníze přímo, bez další centralizace z Prahy.
Závěr setkání patřil zástupcům České pošty, kteří čelili
kritice starostů kvůli rušení poboček a špatné dostupnosti
poštovních služeb v obcích.
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Vedení Karlovarského kraje jednalo se sedmi desítkami starostů o problémech, s nimiž se
ve svých obcích potýkají.
Foto KL
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Služby od 150 Kč
Objednávky na tel. 777 773 716
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Vedení kraje se setkalo se starosty obcí
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Mezinárodní dějepisnou soutěž v Chebu
opět ovládli studenti z gymnázia v Litoměřicích

SOUT

o 2 let ĚŽ
do Moenky
skvy

V rámci projektu zaměřeného na rozvoj leteckých linek z oblasti karlovarského regionu zpracovává letiště Karlovy Vary
studii o zájmu o nové letecké linky. Abychom co nejlépe poznali zájmy a požadavky obyvatel v regionu, chtěli bychom
Vás požádat o odpověď na několik následujících otázek:
1) Kolik cest letadlem uskutečníte během kalendářního roku?



0

1-2

3-4

5-7

8-10

11 a více

(vyznačte)

2) Do jakých destinací cestujete služebně?
..............................................................................................................................................................................................................................
3) Do jakých destinací cestujete letecky na dovolenou?
..............................................................................................................................................................................................................................

V prostorách EF ZČU Plzeň v Chebu právě začíná 20. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií.
Ve čtvrtek 24. listopadu se v prostorách Ekonomické fakulty Západočeské univerzity uskutečnil jubilejní XX.
ročník mezinárodní Dějepisné soutěže studentů gymnázií.
Do historického Chebu letos přijelo soutěžit 225 studentů a 74 středoškolských učitelů dějepisu ze stejného
počtu gymnázií. Dvaasedmdesáti českých a dvou slovenských.
Zatímco bratislavské gymnázium
se už dříve snažilo v Chebu prosadit,
gymnázium z Košic se soutěže zúčastnilo poprvé. Šlo zároveň o školu, která na západ Čech přijela z vůbec největší dálky.
Téma letošního ročníku znělo
„Od válečné pohromy k vrcholům barokní kultury“. Tedy období, které zahrnuje historii českých zemí mezi lety
1618 až 1740. Na studenty přitom čekala čtyři kola písemných testů.
Řada z nich, zejména studenti z popředí výsledkové listiny, pak přítomné vysokoškolské pedagogy zaskočila výtečnými znalostmi české historie.
Prvenství v letošním ročníku historického klání v Chebu nakonec vy-

bojovali studenti litoměřického gymnázia, kteří se na předních příčkách
umísťují každý rok. Letos za své znalosti obdrželi 132 body, což znamenalo jediné - pohár se k nim po roční odmlce opět vrátil.
Druhé místo obsadili gymnazisté
z Jihlavy (131 bodů) a třetí příčku pro
sebe urvali středoškoláci z Olomouce
(124 bodů), kteří byli obhájci loňského prvenství.
Vítězné družstvo z města na soutoku Ohře a Labe si kromě medailí a putovního poháru odvezlo z Chebu také
počítač s monitorem pro své gymnázium a zájezd do Itálie pro soutěžící
studenty a jejich pedagoga.
Ale i další úspěšné týmy získaly velmi atraktivní ceny. Fotoaparáty, netbooky, barevnou inkoustovou tiskárnu, dataprojektor, chytré telefony
a historické atlasy z Ottova nakladatelství. Každý účastník soutěže obdržel knihy o historii českých zemí
v přibližné hodnotě pět tisíc korun.
A jak uspěla gymnázia z Karlovarského kraje? Nejvíce se dařilo studentům z Ostrova (118 bodů). Obsadi-

li výborné 6. místo. Chebské gymnázium (92 bodů) skončilo na 35. příčce. Karlovarské gymnázium z Lidické ulice získalo 46. místo, gymnázium
ze Sokolova pak 48. Mariánskolázeňští gymnazisté obsadili 57. místo, Svobodná škola v Chebu 66. místo a karlovarské gymnázium v Národní ulici
67. místo.
Otázky pro soutěžící studenty připravovali známí historici - prof. PhDr.
Petr Vorel, CSc. a prof. PhDr. Zdeněk
Beneš. Třetí kolo soutěže připravil
tradičně profesor chebského gymnázia Miroslav Stulák.
Do dějepisné soutěže, pořádané
chebským gymnáziem, se zapojily také významné osobnosti - arcibiskup
pražský Mons. Dominik Duka, rektor
Univerzity Karlovy Václav Hampl, zakladatel dětské onkologie prof. Josef
Koutecký, zpěvák Karel Gott či olympijský vítěz v ledním hokeji a slavný brankář Dominik Hašek. Všichni
jmenovaní zadali studentům otázky
ve čtvrtém kole soutěže. Ke studentům promlouvali z nainstalovaného
plátna.

Společnost EKO-KOM, a.s.
a Karlovarský kraj plnily dětem sny
Ostrov přátelství, Veselá farmička, ale
i Zlý sen nebo Velké hory odpadovky. To
jsou jen některé z názvů výtvarných prací žáků, kteří se zúčastnili výtvarné soutěže „Plníme dětské sny“. Cílem této soutěže je vést děti na základních či v mateřských školách ke třídění odpadu. Zúčastnily se ale i školní družiny, ZUŠ, základní školní speciální a praktické.
„Školy, kolektivy i jednotlivci soutěžili v šesti kategoriích,“ uvedl při oceňování nejlepších prací v Krajské knihovně
v Karlových Varech krajský radní pro oblast životního prostředí Jaroslav Bradáč.
Vyhlášené kategorie a vítězové:
TÉMA: Výtvarné práce
– třídění očima dětí
Kategorie: děti do 10 let
3. místo:
Regina Tokárová – Velké hory odpadovky
ZUŠ Nejdek
2. místo:
Daniela Klimešová – V ohrožení
ZŠ Rokycanova, Sokolov
1. místo:
Klára Doubková – Opravdu třídíte?
ZŠ Pionýrů, Sokolov
Kategorie: děti nad 10 let
3. místo: Vu Duy Anh Tomáš – Big city life
ZŠ Rokycanova, Sokolov
2. místo: Tamara Hanzlíková – Třídíme odpad
ZŠ Rokycanova, Sokolov
1. místo: Kristýna Hošková – Vždyť je
to snadné!

ZŠ Rokycanova, Sokolov
TÉMA: Zvířata vyrobená
z odpadových materiálů
Kategorie: Trojrozměrné objekty
- kolektivy
3. místo: Školní družina – Saň
ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov
2. místo: kolektiv 11 žáků – Pašíček
Cappypig
ZUŠ Nejdek
1. místo: Školní družina - předškoláčkové – Veselá farmička
ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov
TÉMA: Louka vyrobená
z odpadových materiálů
Kategorie: Trojrozměrné objekty
- kolektivy
3. místo: 7.B – Louka
ZŠ Rokycanova Sokolov
2. místo: 9. Třída – Zlý sen
ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov
1. místo: kolektiv dětí MŠ – Zajíčci
v trávě
ZŠ, MŠ a PrŠ Karlovy Vary
TÉMA: Les vyrobený
z odpadových materiálů
Kategorie: Trojrozměrné objekty
- kolektivy
3. místo: V. třída – Les vyrobený z odpadových materiálů
ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart
2. místo: II. A – Čistý les
ZŠ, MŠ a PrŠ Karlovy Vary
1. místo: kolektivní práce K. Svitáková, K. Kubálková, E. Poláčková – Kovový park
ZUŠ Nejdek
TÉMA: Moje vysněné místo

NABÍZÍME K PRONÁJMU
NEBYTOVÉ PROSTORY
O ROZLOZE 95 m²
v přízemí nákupního střediska
v Kynšperku nad Ohří, ul. Školní 587.
Bližší informace na tel.č. 721622716.

Kategorie: Práce na ručním papíru
3. místo: Karolína Svobodová – Daleké hory
ZUŠ Nejdek
2. místo: Eliška Půtová – Džungle
ZUŠ Nejdek
1. místo: Radka Janků – Ostrov přátelství
ZUŠ Nejdek
„Všichni ocenění dostali dárky, které
si v rámci soutěže „Plníme dětské sny“
mohli přát. Dle možností jsme se jim
tyto jejich sny pokusili splnit. Doufám,
že budou mít z dárků radost a užijí si
je,“ doplnil Bradáč.
Děti obdržely poukázky do prodejny
elektra a sportu, aby si mohly vybrat například mobilní telefon, netbook, hračky, sportovní tašky, ale překvapivě také
výlety do divadla nebo na statek.
„V letošním roce byly v rámci této
soutěže poprvé oceněny i nejaktivnější
školy. Obdržely od nás vermikompostéry a knihu Ekoprovoz ve školách. Vermikompostéry lze umístit přímo do třídy, žáci tak mohou krmit žížaly rostlinnými zbytky a vytvořeným kompostem
hnojit květiny ve třídách či na zahradách, čímž se sami zúčastní koloběhu
živin v přírodě,“ uzavřel radní.
Informace o dalším ročníku soutěže, která je součástí společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO–KOM, a.s. na podporu třídění
odpadu, budou již začátkem roku 2012
na webových stránkách Karlovarského
kraje.

4) Cestujete na dovolenou individuálně nebo prostřednictvím cestovní kanceláře?
..............................................................................................................................................................................................................................
5) Využívali byste letiště Karlovy Vary, pokud by nabídka linek byla pro Vás atraktivní?
..............................................................................................................................................................................................................................
6) O jaké destinace byste měli zájem pro krátkodobé cesty (typu weekend breaks)
..............................................................................................................................................................................................................................
7) O jaké destinace byste měli zájem pro cesty za prací/obchodem/návštěvu rodiny a přátel?
..............................................................................................................................................................................................................................
8) Jaká maximální cenová úroveň letenek pro krátkodobé cesty by pro Vás byla ještě atraktivní?
(pro cestu tam i zpět)?
..............................................................................................................................................................................................................................
9) O jaké destinace byste měli zájem pro cesty na dovolenou?
..............................................................................................................................................................................................................................
Důležité - nepřehlédněte!
Obálku s odpovědí označte heslem „Soutěž letiště“.
Odpovědi zaslané do XX. 12. 2011 (rozhoduje datum poštovního razítka) budou zařazeny do slosování o 2 letenky
(v ekonomické třídě) pro let Karlovy Vary-Moskva-Karlovy Vary (s odletem v termínu od 15. 1. 2012). Finanční náhrada výhry není možná.
Jméno a příjmení: ..........................................................................................................................................................................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................................................

Email: ................................................................................................

Vyplněný dotazník prosíme zašlete na adresu: Letiště Karlovy Vary s.r.o, odd. Marketing, K Letišti 132, 360 01 K. Vary

Drogy a alkohol? Na ISŠ Cheb říkáme NE!
Naše škola odhalila zneužívání drog
pedagogem. To je jediný naprosto jistý
fakt. O všem ostatním se vedou jen spekulativní dohady. Všechna média mohou žít z neověřených výpovědí, nedořečených náznaků, dohadů. Tak to bývá
u každé podobné kauzy.
Rozhodně je dobře, že kdokoliv, kdo
měl v sobě návykovou látku, už nepůsobí
mezi studenty, že byl okamžitě po upozornění otestován a ukončil činnost
na škole. Jasně jsme dokázali, že tolerance vůči drogám je na naší škole nulová.
To je také jedna z našich jasných vizí.
Chceme vytvořit prostředí, kam budou
rodiče rádi posílat své děti, budou si jisti
naším postojem v otázkách drog.
Žádná škola ani jiná veřejná instituce však nemůže přebírat zodpovědnost
za soukromý život každého ze svých pracovníků. Je pochopitelné, že zařízení, jehož úkolem je výchova mladé generace,
je pod drobnohledem veřejnosti. Je to
tak i správně.
I proto byl první patrný náznak okamžitě řešen. Ať už se učitel ocitl v těž-

ké životní situaci, kterou vyřešil naprosto nevhodně, nebo ztratil kontrolu nad
svým životem, jako pedagog selhal. Bez
otestování však není možno nikoho propustit. Škola udělala vše, co v dané situaci měla a mohla. Nic dalšího celá tato
kauza o jejích kvalitách nevypovídá.
Nyní jsme v situaci, kdy se po několikaleté snaze jít stále vpřed, zlepšovat své
renomé, média pokouší svými zavádějícími interpretacemi smazat všechny
úspěchy, o kterých by se už dnes dalo sáhodlouze psát a mluvit.
Naši žáci se aktivně zapojují do dění
ve škole, vytvářejí si svůj svět společně se
svými učiteli. Podílejí se na mnoha projektech, mezinárodních aktivitách, zapojují se do nejrůznějších soutěží. Za rok
jsme řešili řadu problémových situací,
které se školou samotnou vlastně ani nesouvisí. Nicméně, protože se týkají osobních životů našich žáků, museli jsme se
jimi zabývat a mnoho z nich jsme také
úspěšně vyřešili. To vše jsou plusové body pro naši školu.
Každý z nich ale musíme dnes v kon-

kurenčním prostředí tvrdě obhájit, prezentovat, zviditelňovat.
A ejhle, některým novinářům stačí jediná kusá informace, aby vrhli na celou
školu stín. Desítky zodpovědných učitelů mohou jen bezmocně pokrčit rameny.
My nebereme drogy. Jsme jasně nastaveni proti nim. Budeme dál tvrdě postihovat každý jejich výskyt ve škole, protože
mohou zabíjet, mohou ničit životy.
Každý den děláme vše proto, aby naši žáci dostali to nejlepší. Nepředáváme
jim jen své vědomosti, ale snažíme se je
přesvědčovat, že má smysl být silným
a čestným člověkem. Že jeden z nás selhal, na situaci nic nemění.
Budeme svou práci odvádět dál. Jasně
jsme deklarovali, že zodpovědnost patří k životu a následky svých chyb musíme nést všichni. Mediálně známý učitel už u nás nikdy učit nebude. My tu ale
učíme dál. A naši žáci znovu zítra zasednou do lavic.
Tomáš Humeník Babický,
zástupce ředitele školy
pro teoretické vyučování

Den otevřených dveří na gymnáziu v Chodově
Učitel ti může otevřít dveře, vstoupit
ale musíš ty... A není nic jednoduššího,
než tento krok učinit. Nejvhodnějším
časem je 12. leden 2012. Proč? Na naší
škole, na Gymnáziu a obchodní akademii v Chodově, se koná Den otevřených
dveří. V čase od 14 do 17 hodin vám budou k dispozici všichni vyučující, kteří
vám ukáží odborné učebny, technické

vybavení školy a pomůcky, které se využívají při výuce. Budou také připraveni
zodpovědět vaše případné dotazy týkající se studia na naší škole. Všichni jste srdečně zváni! Pokud by vám nevyhovoval tento den, můžete se k nám přijít podívat kdykoliv jindy, nejlépe po předchozí domluvě s vedením školy.
Pro zájemce o studium na naší škole

Výkup

Máte zájem podnikat v Německu
nebo v jiném státě Evropské unie?

starého papíru

Veškeré informace, za jakých podmínek může podnikatel realizovat jednotlivé zakázky v konkrétních
státech EU, pouze na základě oprávnění k podnikání vydaného v ČR, poskytuje:
JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO
Magistrát města Karlovy Vary, obecní živnostenský úřad
U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary, 3. patro, kancelář č. 326, 314
telefon: 353 118 702, 353 118 710, e-mail: jkm@mmkv.cz
Podnikatel zde získá např. informace u jakého úřadu se musí ohlásit, jaké
doklady předložit, jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním, s odvodem daní a DPH, co učinit při vysílání zaměstnanců a další užitečné rady.
Veškeré informace jsou poskytovány zdarma.

budeme opět pořádat, stejně jako v loňském roce, přípravné kurzy k příjímacím zkouškám. Tato příprava se koná
v prostorách školy a je bezplatná. Využívány jsou testy od společnosti SCIO,
které jsou poté použity i u příjímacích
zkoušek. Sledujte stránky školy, kde se
dozvíte předběžné informace a přesné
termíny přípravy.
Jitka Čmoková
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Zajištění sociálních služeb v roce 2012 je ohrožené
KONTAKTY - KRAJSKÝ ÚŘAD
Závodní 353/88,
360 21 Karlovy Vary
Tel. 354 222 300, 353 502 111,
353 502 112 (ústředna),
fax 354 222 509,
353 331 509 (podatelna),
elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová
schránka: siqbxt2
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00-17.00, úterý,
čtvrtek 8.00-15.00, pátek 8.0014.00 (po předchozí domluvě)
Poznámka: V kontaktech níže uvádíme už jen nová telefonní čísla (začínající 354 222), ale dosavadní (začínající 353 502) zůstávají funkční.
ředitel krajského úřadu
tel. 354 222 120
Ing. Roman Rokůsek
roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz
zástupce ředitele KÚ, vedoucí
odboru stavební úřad
tel. 354 222 125
Mgr. Lubomír Novotný
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz
odbor správních agend
a krajský živnostenský úřad
tel: 354 222 469
Ing. Daniel Matějíček
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář hejtmana
tel. 354 222 141
Ing. Lydie Stráská
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář ředitele úřadu
tel. 354 222 313
Ing. Marie Tomsová
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor bezpečnosti a krizového
řízení
tel. 354 222 190
JUDr. Manfred Kraus
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz
odbor kontroly
tel. 354 222 466
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
ekonomický odbor
tel. 354 222 266
Ing. Dagmar Divišová
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
odbor legislativní a právní
tel. 354 222 270
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz
odbor správa majetku
tel. 354 222 205
Ing. Drahomíra Stefanovičová
drahomira.stefanovicova@kr-karlovarsky.cz
odbor investic a grantových schémat
tel. 354 222 432
Ing. Věra Tomsová
vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor dopravy a silničního hospodářství
tel. 354 502 461
Mgr. Vladimír Malý
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
odbor regionálního rozvoje
tel. 354 222 260
Ing. arch. Jaromír Musil
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz
odbor životního prostředí a zemědělství
tel. 354 222 220
Ing. Eliška Vršecká
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
tel. 354 222 443
Mgr. Monika Šperglová
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz
odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest. ruchu
tel. 354 222 230
Ing. Martin Pospíšil, PhD.
martin.pospisil@kr-karlovarsky.cz
odbor sociálních věcí
tel. 354 222 246
Ing. Stanislava Správková
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
odbor zdravotnictví
tel. 354 222 420
Ing. Alena Šalátová
alena.salatova@kr-karlovarsky.cz
odbor vnitřních záležitostí
tel. 354 222 250
Ing. Miroslav Očenášek
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
oddělení interního auditu
tel. 354 222 460
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
odbor projektového řízení a informatiky KK
tel. 354 222 436
Ing. Petr Kulda
petr.kulda@kr-karlovarsky.cz

mld. korun. Nezbytně nutná výše dotace na sociální služby je však o dvě
miliardy vyšší. Objem finančních prostředků navržený MPSV je neadekvátní v případě, že je zájmem tohoto státu udržet dostupnost a kvalitu sociálních služeb i pro rok 2012.
V Karlovarském kraji nám na sociální služby bude chybět 93 miliony koVládní škrty, nepřijatelná a napros- run. V praxi by to znamenalo zavíráto nedomyšlená sociální reforma váž- ní sociálních zařízení a citelné snížení
ně ohrožují rozsah a úroveň sociál- dostupnosti sociálních služeb.
ních služeb. Situace je o to vážnější, že
Regiony a obce navíc kvůli reformě
se netýká pouze jednoho regionu, ale veřejné správy přicházejí o kompetencelé republiky.
ce a potřebná péče se tak vzdaluje obVe vládou schváleném rozpočtu je čanům, místo aby se jim přibližovala.
pro poskytovatele sociálních služeb
Protože chceme zachovat stejnou
na rok 2012 vyčleněna částka 6,197 úroveň sociálních služeb i v příštím
Miloslav Čermák,
náměstek hejtmana
pro sociální věci
a neziskové organizace

roce, obrátili jsme se jako Asociace
krajů ČR na poslance parlamentu, aby
se zasadili o zvýšení dotací pro poskytovatele sociálních služeb s tím, že nezbytný objem pro financování této oblasti činí 8,3 mld. Kč. Vycházíme přitom z podrobné analýzy, kterou nám
poskytly organizace jako je například
Asociace poskytovatelů sociálních
služeb či Národní rada osob se zdravotním postižením.
Na částce 8,3 mld. korun, kterou poskytovatelé sociálních služeb požadují, se rovněž odráží skutečnost, že
Ministerstvo práce a sociálních věcí
(MPSV) znovu začalo do svého dotačního řízení přijímat i žádosti od služeb
poskytovatelů sociální prevence. Opa-

kovaně jsme ministerstvo upozorňovali, že od začátku roku 2012 dojde
postupně ve většině krajů k ukončení tzv. Individuálních projektů, ze kterých byly služby sociální prevence financovány.
MPSV však přes veškeré přísliby nedokázalo další prostředky na financování těchto služeb zajistit.
Chci upozornit, že tento výpadek
společně se zvýšením dolní sazby
DPH a s propadem příjmů po odcházejících klientech z 28 transformačních zařízení zařazených do projektu „Transformace pobytových sužeb“
způsobí hluboký pokles podpory poskytovatelů sociálních služeb, u některých z nich až pod existenční hranici.

Nezpochybnitelným faktem zůstává, že sociální služby jsou v České republice dlouhodobě podfinancované a pracovníci v tomto oboru patří
k nejhůře odměňovaným v republice
bez ohledu na náročnost práce, kterou
vykonávají.
Proto jsme vyzvali poslance, aby celkovou částku navýšili a zajistili narůst platů zaměstnancům v sociálních
službách o 9 %.
Závěrem snad jen tolik: vyspělost
společnosti se pozná podle toho, jak se
dokáže postarat o ty nejslabší. Pokud
se vládní škrty v sociální oblasti nepodaří odvrátit, přiblížíme se na úroveň
třetího světa. A tomu musíme za každou cenu zabránit.

Karlovarský kraj propojí
moderní datové centrum

Náměstek hejtmana pro ekonomiku, legislativu a informatiku Martin Havel (vpravo) při kontrolním dnu v datovém centru projektu
Rozvoj služeb eGovernmentu v Karlovarském kraji.
Foto KL
Spokojený. Takový byl po kontrolním dnu projektu „Rozvoj služeb
eGovernmentu v Karlovarském kraji“ v datovém centru, které je umístěno v objektu Krajského úřadu Karlovarského kraje, náměstek hejtmana
Martin Havel.
„Jsem rád, že naše vize, např. výměny zdravotních dokumentací pacientů a zároveň obyvatel našeho kraje
mezi nemocnicemi, budou probíhat
okamžitě. To znamená, že pokud bude pacient převážen na specializované oddělení do jiné nemocnice v našem kraji, podklady o jeho stavu už
budou moci lékaři nastudovat před
jeho přijetím v cílovém zdravotním
zařízení. Rozhodně jsem přesvědčen, že tím přispějeme ke zkvalitnění
zdravotní péče v Karlovarském kraji,“ uvedl Havel. A zároveň s tím ocenil, že realizační firmy dohnaly malý

skluz, který na projektu vznikl administrativními úkony.
Projekt, který je spolufinancovaný
z evropských fondů částkou ve výši 135 milionů korun, počítá kromě
propojení městských úřadů i s připojením hasičského záchranného sboru.
Hasiči by po dokončení projektu měli využívat detailní mapové podklady,
nově zpracované v rámci projektu.
„Tyto informace jim umožní, v případě zásahu na kterémkoliv místě
Karlovarského kraje, si detailně prostudovat situaci, a tím zvýšit účinnost
zásahu,“ poznamenal Havel.
„Přínos těchto nových informačních technologií bude nabíhat postupně. Rozhodně přispěje k rozvoji celého Karlovarského kraje,“ dodal
náměstek s tím, že kraj momentálně
připravuje partnerské smlouvy, které
umožní ostrý provoz projektu.

Mincovna v Jáchymově chystá novinku
Návštěvníkům Královské mincovny
Jáchymov se v roce 2012 otevře nový prohlídkový okruh. Vznikne díky
rozsáhlé rekonstrukci areálu historické mincovny z roku 1536.
V Jáchymově se podařilo obnovit
původní druhé nádvoří a zpřístupnit
sklep včetně někdejšího vstupu z dnes
již neexistujícího domu mincmistra.
Obě části tak významně rozšířily historické podzemí mincovny a v příštím roce se stanou součástí rozsáhlé prohlídkové trasy muzea. Renovaci
za pět milionů korun financoval Karlovarský kraj.

„Jsem ráda, že se stavbu za současné nelehké ekonomické situace podařilo vůbec zrealizovat. O finance jsem
usilovala celých šest let a bezúspěšně
jsem hledala i jiné zdroje. Destrukce
zdiva pokračovala každým rokem tak
progresivně, že jsem opravdu šťastná,
že jsem se sanace 2. nádvoří dočkala.
Proto můj dík patří zejména paní radní pro kulturu Evě Valjentové, která
se významně zasadila o získání investiční dotace,“ uvedla ředitelka muzea
Lenka Zubačová, která ocenila především odbornou práci kameníků.
Ti postupovali podle původní tech-

nologie a jejich práci je možné vidět
například na zámcích ve Valči a Bečově.
Od příštího roku by měla mýt obě
nádvoří využívána i pro kulturní aktivity.
„Jsem přesvědčená, že tato nově zrekonstruovaná část Královské mincovny k nám přivede nové zvědavé návštěvníky. Vždyť tento skvostný renesanční objekt v Jáchymově se stává
stále oblíbenějším cílem návštěvníků,
o čemž vypovídá nárůst osob, který je
například oproti roku 2005 o 100 procent vyšší,“ uzavřela Lenka Zubačová

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

FELICIA
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PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME
Octavia 1.6 SR SLX 74 kW, mod. 2000, po TK 3/12, klima, 2x airbag, ABS, tažný, alu kola, vyhřív. sedačky, centrál, el. okna+ zrcátka, rádio CD MP3, PC aj., garáž., perfekt. stav- nový výfuk, zimní pneu, 89.500 Kč- sleva- i
splátky bez akontace
Fabia 1,0 MPi, mod. 2003, po TK 12/2013, 1. majitelservisní knížka, airbag, rádio, imobilizér aj., + sada zimních kol, špičkový stav- NAJETO 50.300 KM! vždy garáž.- v
zimě nejetá, pravidelný servis Škoda, 69.500 Kč- sleva- i
na splátky bez akontace
Felicia 1,3 MPi 50 kW, r.v. 2001, po TK 12/2013, 1. majitel, ABS, 2x airbag, el. šíbr, el. okna, tažný, centrál DO, rádio CD, mlhovky, metal. aj., nové zimní pneu, aku, brzdy,
perfektní stav- vždy garáž., 39.500 Kč- sleva- i na splátky bez akontace
Felicia 1,3 MPi 50 kW, r.v. 1998, po TK 12/2013, 1. majitel, tažný, rádio, mlhovky, centrál aj., + sada zimní pneu,
výborný stav, bez koroze- vždy garáž.- málo jetá- 22.500
Kč- sleva- i na splátky bez akontace

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

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

společnost
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Obrazem: Vyhlášení osobností kraje za rok 2011

Náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Miloslav Čermák blahopřeje primáři Dialyzačního střediska v Sokolově Jiřímu Vlasákovi. Občané Karlovarského kraje ho zvolili osobností roku v oblasti kultury a služeb veřejnosti.

SPORTOVEC KARLOVARSKÉHO KRAJE 2011
Karlovarský kraj vyhlašuje 11. ročník ankety „Sportovec roku“. Sprotovní kluby mohou své návrhy zasílat do 24. února 2012.
Vyhlašované kategorie:
• mládež – jednotlivci, sportovní kolektiv
do 19 let (dívky, chlapci)
• dospělí – jednotlivci, kolektiv
• handicapovaní sportovci – jednotlivci,
kolektiv (mládež, dospělí)
• trenér – jednotlivci
• sportovní legenda – bývalý vynikající
sportovec, trenér, funkcionář

• sportovní osobnost – nejúspěšnější
sportovec roku 2011
Důležité údaje:
• umístění jednotlivců a sportovních kolektivů na mistrovství ČR, ME, MS
• účast na mezinárodních soutěžích
• u jednotlivců i sportovních kolektivů
uvést: OS, TJ, sportovní klub, oddíl apod.,
příjmení, jméno, datum narození, kategorii,
sportovní odvětví, disciplínu, kontakt a nejlepší umístění v roce 2011
• vyplněný formulář musí mít razítko

a podpis kompetentní osoby OS, klubu, oddílu, svazu atd.
Vyzýváme všechny sportovní subjekty působící v Karlovarském kraji k podání návrhů na nejlepší sportovce regionu roku 2011.
Návrhy zasílejte do 24.2.2012 na adresu: KÚ Karlovarského kraje, odbor školství,
mládeže a tělovýchovy, Závodní 353/88, 360
01 Karlovy Vary. E-mail: epodatelna@krkarlovarsky.cz.
Informace: Josef Kočí, tel. č. 353 502 491,
mobil 736 650 340

„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 20“
JEDNOTLIVCI
Příjmení, jméno:

Adresa:

Osobnost roku 2011 v Karlovarském kraji - Zdeněk Perlinger. Stál
u zrodu krajských farmářských trhů a realizoval projekt Regionální poétravina. Cenu se rozhodl věnovat své ženě. „Rozhodně to se
mnou nemá jednoduché, protože stále nejsem doma,“ vysvětlil.

Slavnostní vyhlašování výsledků osvěžila svým zpěvem
Jitka Zelenková.

Datum narození:

Telefon:

Subjekt (OS, TJ, SK atd.):

Sportovní odvětví, disciplina:

Kategorie:

Úspěchy v daném roce:

Různé:

Moderátoři Marcela Augusto- Předávání cen se konalo v karlovarském Grandhotelu Pupp. Mluvá a Petr Čimpera se Zdeňkem vené slovo moderátorů pravidelně střídal živý zpěv. A také zvuk
Perlingerem.
saxofonů.

„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 20“
SPORTOVNÍ KOLEKTIV
Subjekt (OS, TJ, SK atd.):

Adresa:

Telefon:

Sportovní odvětví, disciplina:

Kategorie:

Úspěchy v daném roce:

Různé:

Ředitel akciové společnosti Hollandia Michal Škoda. Stal se osobností roku v Karlovarském kraji v oblasti podnikání.
Foto ze slavnostní akce: Stanislava Petele
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