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ZDARMA

Kraj rozšiřuje možnosti Národnostní menšiny
v Karlovarském kraji
VŠ studia v regionu

Výstava představí
soutěžní práce seniorů

Rozhovor s proděkanem Fakulty strojní ZČU Plzeň
o dálkovém studiu v Sokolově.
více strana 4

Malby, kresby, fotografie, ruční práce... Pro seniory
není věk překážkou, jak ukáže výstava. více strana 6

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,
sice patřím k aktivním běžkařům, olympijským fanouškům a pohled na zasněženou
krajinu se mi nikdy neomrzí,
ale přiznám se, že už tajně vyhlížím jaro. Asi nejsem sám, co
myslíte?
Kompletní výsledky olympioniků, kteří reprezentovali náš
kraj a Českou republiku v Soči,
ještě v době tisku Krajských listů nebyly známy. Ale víme, že
se ještě o něco mladším sportovcům dařilo na zimní olympiádě dětí a mládeže na Vysočině. Přivezli odtud šest medailí
a dík patří hlavně krasobruslařům a rychlobruslařům.
Karlovarský kraj letos přispěje na malé i velké kulturní akce, pořádané v celém regionu,
téměř 8 milionů korun. Mimo
jiné by finanční podporu mělo získat činoherní představení Letních shakespearovských
slavností, plánované v amfiteátru v Lokti, 7. ročník Folkového
minifestivalu v Kraslicích nebo
Západočeská oblastní přehlídka
amatérských venkovských divadelních souborů ve Žluticích.
Před časem se mi úspěšně podařilo prosadit ve sněmovně
změnu v návrhu státního rozpočtu. Na sociální služby tak letos půjde, namísto předpokládaných šesti miliard, ještě o 1,2
miliardy korun víc, což se samozřejmě odrazilo i v celkové
částce, vyčleněné pro náš kraj.
Opět se také pokusím předložit v parlamentu návrh na krajskou dálniční známku, která by
měla být podstatně levnější variantou celoroční známky za
1500 korun. K věci se musí samozřejmě opět vyjádřit vláda,
poslanci a senátoři. Věřím ale,
že i díky vaší podpoře mé petici budeme už brzy po R6 z Chebu do Karlových Varů jezdit za
mnohem menší peníze.
Josef Novotný, hejtman

Ukrajinci. Žijí s námi, co však o nich víme? Nový seriál Krajských listů...
více strana 5

Karlovarský kraj se umí prezentovat
na velmi dobré úrovni, potvrdil veletrh
Karlovarský kraj se v oblasti cestovního ruchu dobře propaguje.
Svědčí o tom mimo jiné ocenění z brněnského veletrhu GO &
Regiontour 2014, kde byly hodnoceny výjimečné a vysoce kvalitní počiny v oblasti cestovního ruchu. Na pomyslné medaile dosáhl v moravské metropoli
i Karlovarský kraj.

místo odvezly Lázně Jáchymov za
lázeňský a wellness balíček „Krušné hory aktivně na kole, na lyžích
i pěšky“. Lepší, než krušnohorské
Lázně Jáchymov, byly pouze Lázně
Luhačovice.
Oba brněnské veletrhy, zaměřené na turistické možnosti a současné trendy v cestovním ruchu, jsou
známé tím, že nabízejí nejrůznější
možnosti, jak trávit dovolenou. Letošní ocenění byla předána v kategoriích Nejlepší jednotná kampaň,
Nejlepší turistický portál, Nejlepší turistický produkt, Nejlepší cestovní kancelář, Nejlepší lázeňský
a wellness balíček a Nejlepší golfový balíček.
„Každý ročník má své konkrétní téma. Letos to byla aktivní dovolená a cestování za gastronomií,“
informoval ředitel veletrhů Miloň
Mlčák.
Protože Karlovarský kraj je na turistech a cestovním ruchu závislý,
je v oblasti propagace regionu velmi aktivní.
Václav Fikar
(dokončení na str. 2)

Turistický portál Karlovarského
kraje „Živý kraj“ získal v kategorii
Nejlepší turistický portál, do které
bylo přihlášeno osmnáct turistických portálů, třetí místo.
„Náš kraj obstál v tvrdé konkurenci, a proto mě tento úspěch velmi těší,“ uvedl hejtman Josef Novotný při přebírání ocenění.
Také první místo v této kategorii
přitom míří do Karlovarského kraje. Odborná porota určila za vítěze
kategorie turistický portál Infocentra Karlovy Vary. Druhý pak skončil informační portál Svazku měst
a obcí Krkonoše.
V kategorii Nejlepší lázeňský
a wellness balíček si cenu za druhé

Jak budou Češi ubývat v příštích 36 letech?
ČSÚ: Čechů bude
méně. I v našem kraji
kraj

bude přicházet méně dětí. Už nyní
počty narozených dětí klesají a klesat budou i v příštích letech. Takzvaný baby boom, který vrcholil
v roce 2008, byl zřejmě výjimkou.
„V Karlovarském kraji by mělo
dojít k mírnému zvýšení počtu narozených dětí jen mezi roky 2035
až 2038, jinak pokles bude nadále pokračovat,“ doplnila Šenitková.
Zatímco ubyde lidí v produktivním věku, kteří vydělávají na důchody, výrazně přibude důchodců.
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„Počet obyvatel kraje poklesne ze hranice 33 procent. Průměrný věk
současných 301 tisíc na 250 tisíc,“ obyvatel kraje vzroste o 8,4 roku,“
přiblížila jeden z výsledků projekce uvedla Jaroslava Šenitková. Zatímobyvatelstva v kraji ředitelka Kraj- co dnešní průměrný věk obyvatele
ské správy ČSÚ v Karlových Va- v kraji činí 41,2 roku, na konci roku
2050 to bude 49,6 roku.
rech Jaroslava Šenitková.
Václav Fikar
Společné pro všechny regiony
v zemi pak budou další demogra- Přiložené tabulky ukazují vybrané defické ukazatele. Například dospělí mografické údaje z projekce vývolidé, obklíčeni nejistotami, se nepo- je obyvatelstva, kterou uveřejnil Český
hrnou do rodičovství. Na svět tak statistický úřad.
Podstatně více důchodců v supermarketech a méně maminek s kočárky v ulicích než dosud. Tak bude vypadat Česko už
za pouhých šestatřicet let. Očekávané stárnutí a celkový úbytek populace se přitom nevyhne
ani Karlovarskému kraji, kde by
v roce 2050 mělo žít o 51 tisíc lidí méně než dnes. Alespoň tak
vidí českou budoucnost Český statistický úřad (ČSÚ) ve své
projekci vývoje obyvatelstva ČR.
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2013

2050

vývoj

Karlovarský

301 726

251 437

Æ pokles o 16,66 %

Ústecký

826 764

722 329

Æ pokles o 12,63 %

572 687

566 951

Æ pokles o 1,01 %

Středočeský

1 291 816

1 492 127

Å růst o 15,50 %

Praha

1 246 780

1 377 944

Å růst o 10,52 %

Liberecký

438 994

420 098

Æ pokles o 4,30 %

Jihočeský

636 611

601 825

Æ pokles o 5,46 %

Pardubický

516 440

488 449

Æ pokles o 5,42 %

Hradecký

552 946

503 750

Æ pokles o 8,89 %

Olomoucký

637 639

564 218

Æ pokles o 11,51 %

Plzeňský

Vysočina
Jihomoravský
Zlínský
Moravskoslezský

511 207

452 169

Æ pokles o 11,55 %

1 168 650

1 124 475

Æ pokles o 3,78 %

587 693

499 059

Æ pokles o 15,08 %

1 226 602

985 947

Æ pokles o 19,62 %

Projekce obyvatelstva v kraji do roku 2050
2013

2025

2050

vývoj

Živě narozené děti

2 749

2 102

1 778

Æ - 35,32 %

Zemřelí

3 135

3 210

3 522

Å + 12,34 %

Saldo migrace

- 554

- 224

+ 524

Celkový přírůstek

Å + 6,22 %

- 1301

- 1 325

- 1 220

Naděje na dožití – muži

74,5

77,1

81,9

Naděje na dožití – ženy

80,0

82,8

87,0

Věková skupina 0-4 roky

16 040

11 134

9 374

Æ - 41,55 %

Věková skupina 10-14 let

13 630

14 582

10 232

Æ - 24,93 %

Věková skupina 20-24 let

19 426

13 714

12 007

Æ - 38,19 %

Věková skupina 35-39 let

26 195

19 033

14 545

Æ - 44,47 %

Věková skupina 55-59 let

21 901

19 337

16 658

Æ - 23,94 %

Věková skupina 70-74 let

12 541

18 279

19 482

Å + 55,34 %

Věková skupina 80-84 let

5 932

8 732

12 707

Å + 114,21 %

41,2

45,1

49,5

Průměrný věk

z regionu

Výstavba dálnice R6
v prohlášení vlády

Za úspěch a pozitivní výsledek dosavadní společné snahy všech poslanců z Karlovarského kraje označil hejtman
Josef Novotný prosazení další výstavby rychlostní silnice
R6 mezi Karlovými Vary a Prahou do návrhu programového prohlášení vlády ČR.
V programovém prohlášení
vlády premiéra Bohuslava Sobotky se píše, že vláda pokládá za prioritní výstavbu dálnic
a rychlostních komunikací, jako
jsou R52, R6, R35, R49, D3, D8,

D11 a návazné komunikace, které umožní kvalitní spojení s našimi sousedy.
„O to, aby se pokračování výstavby R6 dostalo do návrhu
programového prohlášení vlády,
se zasloužili všichni poslanci za
Karlovarský kraj, tedy za ČSSD,
KSČM i hnutí ANO. Navíc jsme
ve Sněmovně získali i podporu
poslanců napříč kraji, kterých
se dostavba čtyřpruhé silnice
R6 týká,“ uvedl začátkem února
hejtman Josef Novotný. Ten bezprostředně po uzávěrce tohoto vydání jednal se zástupci pobočky Ředitelství silnic a dálnic
v Karlovarském kraji, které má
na starosti přípravu stavby.
„Největší tlak musíme stále vyvíjet na projektovou přípravu
a výkup pozemků, což je hlavní předpoklad pro pokračování
prací na R6,“ zdůraznil hejtman.
Podle jeho informací by plánovaná výstavba obchvatu Lubence mohla být zahájena hned po
dokončení budování úseku Bošov–Lubenec.
„Aspoň nějaký úspěch. Existuje šance, že na R6 se bude pokračovat díky evropským dotacím,“
potěšilo starostu Lubence Bohumila Peterku zařazení R6 do programového prohlášení vlády.

Karlovarský kraj dohodl
spolupráci s Arménií

Karlovarský kraj podepsal na konci ledna memorandum o vzájemném porozumění s arménskou oblastí Vajoc Dzor. „Jde o memorandum o obchodně-ekonomické, humanitární a kulturní spolupráci, které například stanovuje, že obě strany podpoří uzavření smluv mezi organizacemi Vajocdzorské oblasti a Karlovarského kraje o dodávkách konkurenceschopných průmyslových a zemědělských výrobků a poskytování služeb,“ uvedl náměstek
hejtmana Jaroslav Borka (na snímku s gubernátorem Vajocdzorské oblasti E. Kazarjanem). V memorandu je také zakotveno zajištění vzájemně výhodných podmínek pro společnou výrobně-hospodářskou nebo obchodní činnost. Dohoda mimo jiné počítá i s vypracováním společných investičních projektů. Na podpis dokumentu navázalo podnikatelské business fórum, kterého se zúčastnili prezidenti České a Arménské republiky.
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V Y S E P TÁT E , H E J T M A N O D P O V Í D Á
Dobrý den, pane hejtmane,
sleduji na internetu referendum ohledně výstavby haly amerického
Amazonu u Dobrovíze a říkám si, proč vlastně v okolí Andělské Hory (tj. v blízkosti letiště) nemáme připravené pozemky pro takové
haly, abychom jen řekli: „pojďte k nám, letiště tu máme taky“. Pracovních příležitostí je tu málo a zejména obyvatelé vesniček směrem na Prahu mají příležitostí ještě méně - co vydělají, to projezdí na benzínu do práce. Zároveň v širším okolí Andělské Hory není
větší obytná zástavba, takže by nehrozilo, že postaví halu někomu
hned za barákem. Zároveň by to byl stimul pro naše politiky dostavět R6 do Prahy. S pozdravem
Petr Němec, DiS.
Dobrý den,
Karlovarský kraj se dlouhodobě potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti, a proto rozumím tomu, že se zajímáte o možnosti výstavby
průmyslových hal, které by přinesly obyvatelům nová pracovní místa. Pokud se jedná o pozemky v okolí Andělské Hory, v současné době zde evidujeme tři menší lokality pro možné průmyslové využití.
Tyto lokality jsou obsaženy nejenom v Zásadách územního rozvoje
Karlovarského kraje, ale i v územních plánech dotčených měst a obcí,
jakými jsou Karlovy Vary, Bochov, Žlutice a Verušičky.
První, o výměře cca 10 000 m2, se nachází přímo v areálu Letiště
Karlovy Vary, druhá, o výměře cca 88 000 m2, se nalézá severně od
Bochova a poslední, o výměře cca 100 000 m2, je umístěna severně
od Žlutic, Knínice a Veselova. Všechny tři lokality jsou vhodné zejména pro výstavbu menších průmyslových objektů, nikoliv velkých hal,
tak jako je tomu v případě Amazonu.
Důvodů, proč v dané oblasti nejsou k dispozici větší plochy, je hned
několik. V okolí Andělské Hory, která sousedí s Chráněnou krajinnou
oblastí Slavkovský les, se nachází mnoho cenných přírodních a krajinných lokalit. Velkou překážkou je i samotná ochrana zemědělského půdního fondu, přes kterou se nám několikrát nepodařilo projednat velkou strategickou průmyslovou zónu západně od Bochova, kde
jsou ideální podmínky pro výstavbu větších průmyslových objektů.
I přesto se však obrátíme na zástupce společnosti Amazon s tím, zdali by neměli zájem alespoň o menší volné plochy. Až obdržíme odpověď, budeme Vás informovat.

Firmy nahlas potvrzují:
Potřebujeme řemeslníky Studenti, nastupovat.

Karlovarský kraj
se umí prezentovat

Na jedné straně nedostatek zájmu uchazečů o řemeslné obory, na druhé straně velký zájem
firem právě o tyto profese. Trh
práce myslí jinak než děti a jejich rodiče.

(dokončení ze str. 1)
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vat fotografie Karlovarského kraje.
Karlovarský kraj také mimo jiné
Na konci ledna jich měli k dispozi- vydává specializované a pravidelně
ci více než 1330.
aktualizované mapy. K žádané cykPortál KV Agro pro změnu pro- listické mapě regionu letos přibyla
paguje agroturistiku v Karlovar- mapa běžeckých tratí.

„Z vlastních zkušeností, ale i jiných českých podnikatelů vím,
že dnes v rozvoji strojírenské firmy nebrání nedostatek kapitálu
ani rozvojový potenciál vlastních
výrobků, ale absolutní nedostatek řemeslných, kvalifikovaných
pracovníků. Tato situace je už
tak kritická, že ohrožuje existenci
českých firem. Je mi smutno z toho, že národ, který vyráběl v nedávné minulosti letadla, osobní
i nákladní auta a stavěl elektrárny
po celém světě, se svým vysokým
potenciálem, klesl na jednodušší práce ve mzdě, jako je montáž
kabelů, lisování malých součástek
či přebírání ramínek pro obchodní domy do Německa,“ říká předseda představenstva společnosti
ASTOS Machinery a. s. Michael
Ondraschek.
S jeho názorem souhlasí ředitel závodu Pozemního stavitelství
skupiny Skanska Jan Kozler.

„Pro naše stavby je nedostatek kvalitních absolventů stavebních učebních oborů dlouhodobým problémem. Hledáme je nejen v Karlovarském kraji, ale ve
všech regionech České republiky,“ ukazuje na situaci na trhu
práce.
Podle ředitele Střední integrované školy v Chebu Tomáše Maška je současný stav, kdy na trhu chybí kvalifikovaní řemeslníci, dán dlouhodobým působením
celé řady faktorů.
„Bodem zlomu je v kategorii
uchazeč/žák/rodina patrně stále zakořeněná představa o tom,
že žáci v oborech ukončovaných
závěrečnou zkouškou jsou žáky
druhořadými. Dle mého osobního názoru to není pravda. Znám
řadu motivovaných a šikovných
žáků, kteří se vzdělávají v oborech
a odpovědně se připravují na výkon povolání,“ říká s tím, že pokud rodiny chtějí výrazně posílit
naději dítěte na uplatnění na trhu práce, měly by vážně uvažovat
o možnosti vzdělávání v řemeslném oboru, ukončeném závěrečnou zkouškou.
Václav Fikar

Učitel Merkur přilétá
Legendární stavebnice
Merkur, se kterou si na
základních školách hrála
už například generace Husákových dětí, se vrací. Přilétá na
křídlech nové vlny podpořit
zájem studentů o technické obory.
„Rozhodli jsme se, že sestavy
Merkuru pořídíme pro naše střední
školy, a to na základě požadavků ředitelů škol,“ informoval krajský radní pro oblast školství Václav Sloup.
Merkur totiž už dávno není jen
stavebnice ze šroubků a děrovaných
kousků plechu. Firma nabízí výukové stavebnice, zaměřené například
na mechatroniku nebo robotiku. Ve
stavebnicovém provedení ale vyrábí
i 3D CNC frézovací stroj za více než
30 tisíc korun. A právě sestavy odpovídající vzdělávání středoškoláků
zamíří na čtrnáct škol v kraji.
Rozhodnutí o nákupu vzdělávacích sestav Merkuru předcházely
výstavy prací z této stavebnice v regionu, stejně jako setkání představi-

telů firmy s řediteli škol v Sokolově.
„Karlovarský
kraj pořídí
tři typy se-

stav - kinetickou, elektro a chemickou,“ upřesnil Sloup s tím, že zájem o Merkur má čtrnáct škol. Každá z nich tak dostane jednu sestavu
v hodonotě 35 tisíc korun.
„Celková částka se bude pohybovat kolem jednoho milionu korun.
V současné době jednáme se sponzorem, který by se významnou měrou na financování nákupů stavebnic podílel,“ uzavřel náměstek
hejtmana.
Václav Fikar

STRUČNĚ Z REGIONU

Ředitel krajského úřadu informuje:
Přihlášky na střední školy
rech?
Základní informace o školách
najdou na Školském portále Karlovarského kraje na adrese www.
kvkskoly.cz. Na webových stránkách jednotlivých škol jsou pak
uveřejněny nejenom informace
o škole a dnech otevřených dveří, ale také o vyučovaných oboCo všechno je potřeba udělat rech, počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení.
před odevzdáním přihlášky?
Prvním a zároveň nejtěžším
Kde si mohou žáci vyzvednout
krokem je správný výběr oboru.
Střední školy v Karlovarském kra- přihlášky a kolik jich budou moji nabízejí širokou škálu oborů, ci podat?
Pokud uchazeči nedostanou
a to jak maturitních, tak i učebních. Vždy je velmi důležité, aby přihlášky na základní škole, mozvolený obor odpovídal možnos- hou si je volně stáhnout z webotem uchazeče, jeho zájmům a sa- vých stránek Ministerstva školmozřejmě, aby byl perspektivní ství, mládeže a tělovýchovy na adz hlediska poptávky zaměstnava- rese www.msmt.cz. V prvním kotelů. S výběrem správného oboru le přijímacího řízení lze podat dvě
mohou pomoci výchovní poradci přihlášky.
na základních školách, kteří maDo kdy je potřeba přihlášky
jí dostatek potřebných informací.
odevzdat?
Přihlášky pro první kolo přiKde žáci získají informace
o školách a vyučovaných obo- jímacího řízení podává zleti-

ralých garáží v Jabloňové ulici v Karlových Varech. Garáže vznikly ve
druhé polovině osmdesátých let na pozemcích města, postupně je ale
majitelé přestali používat a udržovat. Místo aut se tak v garážích zabydlely problémové osoby. Odstraněním zchátralých garáží se ve městě
uvolní území velké 17 tisíc m2, které by mohlo být atraktivní pro podnikatele.

 Cheb se rozhodl ztížit život lidem, kteří se živí sběrem a krádežemi

Roman Rokůsek
Necelý měsíc zbývá do odevzdání přihlášek na střední školy. Na co všechno by si rodiče
s dětmi měli dát pozor a jak budou letošní přijímací zkoušky
probíhat, jsme se zeptali ředitele
Krajského úřadu Karlovarského
kraje Romana Rokůska.

 Přibližně 7,3 milionu korun bude stát demolice čtyř stovek zchát-

lý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy, a to v termínu do
15. března. Přihlášky se doručují osobně nebo prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,
případně jiným způsobem v souladu se správním řádem.
Kdy se budou konat přijímací
zkoušky?
Přijímací zkoušky budou na školách, zřizovaných Karlovarským
krajem, probíhat ve dvou termínech, a sice 22. a 23. dubna. Je to
z toho důvodu, aby všichni uchazeči, kteří podali dvě přihlášky,
mohli absolvovat přijímací zkoušky na oba vybrané obory. Do přihlášky je nutné označit termín, ve
kterém se uchazeč dostaví k vykonání přijímací zkoušky. Kromě toho bude pro případ potřeby, zejména z důvodu omluvy uchazeče
pro nemoc či jiné závažné důvody,
stanoven náhradní termín.
Jaké budou podmínky přijetí

na střední školy?
Na středních školách, zřizovaných Karlovarským krajem, budou do všech maturitních oborů
probíhat přijímací zkoušky formou tzv. SCIO testů z obecných
studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka. Na základě
zkušeností z minulého roku dochází ke zpřísnění hranice úspěšnosti. U oborů čtyřleté a osmileté gymnázium je úspěšné vykonání přijímací zkoušky podmíněno tím, že uchazeč dosáhne alespoň 30 % maximálního možného
bodového zisku v součtu všech tří
testů, tj. 39 bodů.
V případě osmiletého gymnázia
může ředitel rozhodnout o tom,
že uchazeči budou konat pouze
test z obecných studijních předpokladů – to pak musí získat 18
bodů. U ostatních oborů musí
uchazeč dosáhnout alespoň 19 %
maximálního možného bodového zisku v součtu všech tří testů,
tj. 25 bodů. Všem uchazečům přeji mnoho štěstí!

kovů. Nově jim městští strážníci začali zabavovat odpad i s kárkami,
na kterých odpad vozí do sběren, a to pokud neprokážou, že jde o jejich
majetek. Kárkaři ale většinou tvrdí, že naloženou kárku našli, a tak ji
strážníci zabaví. Zloději kovů tím přijdou o nástroj, který pro svoji činnost nutně potřebují.

 Nezisková organizace Český západ pomáhá lidem z Toužimska
a Tepelska bez práce vrátit se na pracovní trh. Pomáhá jim doplnit si
vzdělání, zvýšit kvalifikaci nebo si osvojit pracovní návyky, které díky dlouhodobé nezaměstnanosti ztratili. V roce 2013 realizovala řadu
rekvalifikačních kurzů, například kurzy pro dřevorubce, obsluhu pil
a křovinořezů, kurzy pro šičky, truhláře nebo výrobu knedlíků. Většina ze zájemců pak ihned po rekvalifikaci získala pracovní místo ve firmách v Teplé.

 Integrovaná střední škola (ISŠ) Cheb plánuje vybavit školní dílny
moderními soustruhy nebo frézkami. S novým vybavením budou ale
v rámci praktické výuky pracovat také žáci v elektrotechnických dílnách nebo v gastronomických oborech. Díky podpoře Karlovarského
kraje tak pokračuje projekt modernizace školních dílen ISŠ. Konkrétně obrobny, klempírny nebo kovárny, ale i gastronomických zařízení.

 Od ledna 2014 je ve Slavkovském lese o jedno maloplošně chráněné
území navíc. Vyhlásila ji Správa CHKO Slavkovský les nedaleko Horního Kramolína na Tepelsku. Svůj název „Čertkus“ dostalo území po
čertkusu lučním – hostitelské rostlině vzácného motýla hnědáska chrastavcového, která se zde hojně vyskytuje. Území má rozlohu 42 hektarů a vyskytuje se na něm několik orchidejí, velmi vzácné ostřice a také
jedna z největších populací hnědáska chrastavcového v ČR, který patří
k nejohroženějším denním motýlům v Evropě.
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Karlovarský kraj chce dát
novou tvář svým nemocnicím

02 | 2014

Klientům léčebny dlouhodobě nemocných
v Dolním Rychnově pomáhá
nejen lékařská péče a rehabilitace, ale i

aktivní pobyt

I v letošním roce bude Karlovarský kraj pokračovat v obnově
budov karlovarské, sokolovské
a chebské nemocnice i v modernizaci lékařských přístrojů. Milionové investice se týkají všech
tří zdravotnických zařízení.
Velký areál a přecházení mezi jednotlivými budovami dosud
komplikovaly přístup pacientům
do karlovarské nemocnice.
„Změnit by se to mělo díky projektu centralizace lékařské péče.
To znamená, že z budov, které jsou
ve špatném stavu, by se jednotlivá
oddělení přemístila do moderního pavilonu akutní medicíny nebo
do centrálních objektů, které jsou
pro návštěvníky nemocnice přece
jen snáze dostupné. Pacienti by se
v areálu nemocnice podstatně lépe orientovali a nezanedbatelným
efektem by byla i úspora peněz za
provoz budov,“ vysvětlil náměstek
hejtmana Martin Havel.
V plánu je i přístavba patra pro
infekční oddělení nad pavilonem
B. „Náklady na celou akci se pohybují okolo 144 milionů korun,
z toho bychom 122 miliony korun
chtěli získat z dotace v rámci ROP
Severozápad. Akci by samozřejmě
musel předfinancovat Karlovarský
kraj,“ upozornil náměstek.
V plánu na postupnou přestavbu nevyhovujících budov postupuje Karlovarský kraj dále i v sokolovské nemocnici, kam šlo v uplynulém roce na investicích okolo
40 milionů korun. Na podzim roku 2013 například dokončil obnovu pavilonu G, kde sídlí ředitelství
nemocnice, přebudované už je také
ambulantní a lůžkové rehabilitační
oddělení v pavilonu D, které slou-

U nás se pacienti
nenudí

ŘŘeeddiitteellkkaa llééččeebbnnyy
M
Mag
Maaggddaléna
daalléénnaa RRadošo
Raaddooššoovváá
Pacienti mohou trénovat paměť, zapojit se do
kondičního
cvičení,
vařit, péct, účastnit se
muziko a arte terapie, a
nebo hrát společenské
hry. V létě zas mohou v
zahradě hrát petangue a
nebo pěstovat rostliny.
A stejně jako v sále
léčebny, tak i venku, jim
zahrají pozvaní hudebníci, mezi nimi i tak
populární, jako byl loni
Josef Zíma.

Náměstek hejtmana Martin Havel diskutuje se zdravotníky.
ží především pacientům po cévní mozkové příhodě. „Přestavba
stála okolo 22 milionů korun, pro
pacienty jsou připraveny moderní
přístroje, tělocvičny nebo ergoterapeutická dílna,“ doplnil náměstek. Karlovarský kraj plánuje do investic v Nemocnici Sokolov vložit
v letošním roce dalších 50 milionů korun. Podle Martina Havla je
v těchto dnech v plném proudu rekonstrukce pavilonu C, po dokončení prací se do moderních prostor
přemístí ortopedické a chirurgické
ambulance, sádrovna nebo pohotovost pro děti i dospělé. Krajských
investic se letos dočká pavilon B,
kde je třeba vyměnit okna a pro-

vést zateplení, lůžkové oční oddělení, ARO a porodnice.
Dostavba moderního pavilonu
s novými operačními sály a příprava rekonstrukce onkologického oddělení za 359 milionů korun
z krajského rozpočtu čeká také nemocnici v Chebu. Práce by měly
jít po jednotlivých etapách, s dokončením počítá Karlovarský kraj
v roce 2019.
„Letos začneme s přípravami
na vybudování betonového krytu
pro nový lineární urychlovač, který slouží k ozařování onkologicky nemocných pacientů. Stavební práce přijdou asi na 20 milionů korun,“ vyčíslil náměstek. Me-

zitím se uskuteční výběrové řízení
na nákup přístroje. Náklady na pořízení zářiče dosáhnou 80–100 milionů korun, přispět by mělo město Cheb. Nový přístroj by lidé měli mít k dispozici do konce roku
2015.
„Jednoznačně si stojíme za tím,
že naši lidé, zvláště jsou-li vážně
nemocní, potřebují onkologickou
péči přímo v kraji a ne za ní složitě a ve špatném stavu dojíždět do
Plzně nebo do Prahy,“ zdůraznil
náměstek. V souvislosti s tím také
Karlovarský kraj bude pokračovat
v jednání o vzniku Komplexního
onkologického centra v regionu.
(red)

DOP HC s.r.o., Bergmannova 140, Dolní Rychnov, www.dop-hc.cz
tel.: 352 628 698, mob.: 739 457 565, e-mail: soc.pracovnik@dop-hc.cz

Nuklární fyzik vystavuje
v Becherově vile
Karlovarská Becherova vila zve
na výstavu fotografií Petra Kozmy
„Neznámé světy“. Nukleární fyzik
Peter Kozma se už řadu let pohybuje v oblasti autorské fotografie,

výstava jeho prací, které propojují
svět vědy s běžným životem, proto nabízí nekonvenční hledání nových cest ve fotografickém umění.
Výstava potrvá do 30. března.

Chcete studovat VŠ přímo v kraji? Servis a údržba kotle zdarma? Ano!
Sejde-li se v Plzni dostatečný počet přihlášek ke
studiu, otevře Fakulta strojní ZČU Plzeň od nového akademického roku své konzultační středisko
na ISŠTE v Sokolově. Od nového školního roku
2014/15 tak absolventi středních škol budou
moci dálkově studovat vysokou školu v Sokolově. Uchazeči o bakalářský studijní program
(kombinovaná forma) musí poslat přihlášky ke

studiu nejpozději do 15. dubna, dopis s instrukcemi o průběhu přijímacího řízení obdrží nejpozději do konce května. Přijímací řízení se pak uskuteční ve dnech 23. až 27. 6.
Přihláška na Fakultu strojní v Plzni je v elektronické podobě na www stránkách na adrese:
(více proděkan
http://eprihlaska.zcu.cz
fakulty Vladimír Duchek na 4. straně)

Čínský Chanping představí náš kraj
Uveřejnění videoklipů o Karlovarském kraji na webových
stránkách distriktu Changping
nebo možnost praktikování tradiční čínské medicíny čínskými
lékaři v karlovarské nemocnici. I o tom jednali představitelé
Karlovarského kraje během své
lednové návštěvy v Číně.
Delegace, v čele s náměstkem
hejtmana Miloslavem Čermákem,
zavítala do Číny na pozvání partnerského distriktu Changping. Na










programu pracovní cesty byla setkání s představiteli samosprávy,
během kterých obě strany řešily
otázky spolupráce v oblasti cestovního ruchu a lázeňství.
„S distriktem Changping jsme se
dohodli na tom, že na svých webových stránkách uveřejní videoklipy
o Karlovarském kraji. Ty by měly
upozornit na krásy našeho regionu
a přilákat čínské turisty k návštěvě,“ zmínil jeden z konkrétních výsledků jednání Miloslav Čermák.
Během pracovní návštěvy se ta-

ké diskutovala otázka zatraktivnění nabídky lázeňských služeb.
Z diskuse vyplynula potřeba změny propagace lázeňství. Čínské turisty totiž velmi zajímají výsledky
léčby a lékařské podrobnosti.
Krajská
delegace
navštívila
i místní nemocnici, kde se seznámila s metodami tradiční čínské
medicíny.
„V totmo směru máme ambici získat dva lékaře z Číny, kteří by
působili v rámci KKN,“ upřesnil
Čermák.
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Máte doma kotel na zemní plyn? Už
třetím rokem i pro vás platí nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které ukládá
majitelům kotlů na plyn a tuhá paliva pravidelně provádět kontrolu
a následně čištění spalinových cest.
Komín kotle na plyn se musí kontrolovat a čistit pouze jedenkrát ročně,
ale vyhláška zde hovoří jasně. Pouze u kotlů nad 50 kW je třeba četnost kontroly a čištění spalinových
cest respektovat dle nařízení výrobce kotle.
Ceny za revizi spalovodu včetně čištění se pohybují od 400 do 2 000 korun. Čištění a kontrola jsou přitom
nutné všude, kde se používají topidla
na pevná, plynná i kapalná paliva, a to
včetně rekreačních objektů! Pokud
majitel takového topidla nemá potvrzení od odborníka a k němu navíc revizní zprávu spalovodu, která platí

pouze jeden rok, nedostane v případě
požáru od pojišťovny žádnou náhradu. Bez platné revizní zprávy o kontrole spalinových cest by v případě požáru hrozila poškozenému nejen pokuta, ale i úhrada výjezdu hasičů. Pokuta přitom může činit až několik desítek tisíc korun!
Starostí se zajištěním odborné prohlídky spalinových cest u plynových
kotlů zbavila své zákazníky v Karlovarském kraji společnost Karlovarská
plynárenská. Tuto nezbytnou službu
jim poskytuje zcela zdarma! Zákazníci, kteří mají se společností smlouvu na odběr plynu a mají v bytě nebo
na chalupě již dosluhující starý kotel,
navíc, kromě bezplatného servisu, zís-

kají od Karlovarské plynárenské možnost pořídit si nový kotel s výraznou
slevou až 30 %. Úspora na koupi nového kotle přitom může činit až několik tisíc korun. Dalším bonusem, který zákazníci společnosti oceňují, je její osobní přístup a snadná dostupnost
v regionu. Společnost je totiž v našem kraji doma. Sídlí v Jenišově u K.
Varů, a tak se její zákazníci nemusejí
obávat, že se v případě potřeby pomoci dovolají například do Ostravy nebo
že se budou muset během telefonického hovoru proklikávat přes automat
až k operátorovi. Telefon vždy zvedne odborník firmy, který je součástí
týmu s perfektní znalostí zdejšího regionu. Ověřte si i vy, jestli vaše odběrné místo může také využívat výhodnou cenu zemního plynu a tyto pravidelné výhody. Další informace na:
www.kvplyn.cz; e-mail: info@kvplyn.
cz, tel.: 840 111 284, 606 939 959

Záchranka má za
sebou rok plný změn
Rok 2013 byl pro krajskou záchranku (ZZS KVK) rokem změn.
Výrazně začala řešit ekonomiku,
personální záležitosti i stabilizaci celého systému. Záchranka
také zavedla několik novinek.
„Celková restrukturalizace zdrojů záchranky vedla k dynamicky
narůstajícímu výnosu a postupnému snižování nákladů zejména v provozní části, v nevýhodných obchodních vztazích, zavedením setkávacího systému a postupné adaptaci práce lékařů na zákoník práce v 2014. Zlepšení v hospodaření bylo dosaženo za cenu celkem drastických úsporných opatření v provozu, optimalizaci zdravotnické péče dle statistických ukazatelů. Za rok 2013 ZZS KVK dosáhla
vyrovnaného hospodaření, což se
v předešlých letech nedařilo. Tento a ostatní kroky, vedoucí ke stabilizaci, nebyly jednoduché ani pro

vedení, ani pro zaměstnance,“ říká
ředitel záchranky Roman Sýkora.
Mezi strategickými rozhodnutími byla pomoc výjezdovým skupinám a alespoň trochu jim „uvolnit
ruce“ od časově zatěžujících případů, které ne vždy spadají do práce
záchranářů.
Postupným neoptimálním vývojem zdravotnictví v ČR se totiž stalo, že záchranka ve více jak polovině případů jezdí k pacientům, kteří by potřebovali jinou péči, než
péči zdravotnické záchranné služby. Tudíž byl zaveden systém Randes–Vous a připravovala se služba
Koroner.
Dále, díky zřízení vzdělávacího
a výcvikového střediska a pracoviště krizové připravenosti, proběhlo
několik vzdělávacích akcí, kde složky IZS trénovaly všechny možné situace v terénu. Novinkou nepřímo
související se vzděláváním je také
zavedení pozice manažera kvality

a inspektora provozu.
Vedení se dále zabývalo systematickým rozmístěním výjezdových
základen po prostudování statistik
počtu výjezdů a dojezdových časů. Z tohoto důvodu se ZZS KVK
rozhodla pro vybudování základen
v Teplé a Jáchymově. Pro další období je připraveno vybudování základny v Lubech a posílení základny v Karlových Varech.
V následujících letech se pak záchranka chce více soustředit na
získání finančních zdrojů na investiční akce a obnovu techniky.
Z těchto důvodů se pro organizaci
stala klíčovou pracovní pozice administrace veřejných zakázek. Záchranka, byť s vyrovnaným hospodařením, totiž není schopna vytvářet tak velký investiční fond, aby
udržela obnovu vybavení v ideální
míře. Nejvíce se to týká vozů, které ročně najedou přes 1,6 milionu
kilometrů.
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V Sokolově nabízíme
obor Strojní inženýrství
Fakulta strojní Západočeské univerzity Plzeň je
připravena otevřít v Sokolově své konzultační
středisko. Už od podzimu.
Proděkan fakulty Vladimír Duchek řekl Krajským listům, za jakých podmínek...

zeči ke studiu splňovat?
Uchazeči musejí mít maturitní zkoušku na libovolné
střední škole a dobré studijní výsledky z matematiky.
Pro kombinovanou formu studia je důležitá motivace uchazečů k získání znalostí a dovedností, které mohou uplatnit v podniku, ve kterém pracují.

Pane docente, od nového akademického roku se
má v Sokolově, v rekonstruovaných prostorách ISŠTE, otevřít pobočka, přesněji konzultační středisko Fakulty strojní ZČU Plzeň. Pokud o ni bude zájem. Kolik zájemců o studium se musí minimálně
přihlásit, abyste konzultační středisko v Sokolově
otevřeli?
Předpokládáme, že konzultační středisko pro kombinovanou formu studia otevřeme, pokud se ke studiu
přihlásí 45 až 50 studentů.

Jak dlouho se otevření konzultačního střediska fakulty v Sokolově připravovalo a co pro vás bylo tím
hlavním, že jste se rozhodli ho v případě zájmu otevřít?
Otevření konzultačního střediska připravujeme přibližně půl roku. Jsme vedeni snahou umožnit zájemcům o studium při zaměstnání studovat bez častého
dojíždění do Plzně. K tomuto cíli je dobře využitelná
moderní školní budova v Sokolově.

Pokud se jich přihlásí méně, co se zájemci
o studium v Sokolově bude?
Pokud se přihlásí menší počet studentů, budou mít možnost studium zahájit a dokončit účastí na standardní výuce v sídle Fakulty strojní v Plzni.
Rozumím... Předpokládejme, že zájem
v Karlovarském kraji o dálkové studium bakalářského programu v Sokolově bude. V jakých intervalech pak bude výuka na ISŠTE
probíhat?
Výuka bude probíhat podle pravidel kombinované formy studia přibližně 1 x za čtrnáct dní v pátek a v sobotu.
Jaký obor se bude v Sokolově studovat?
V Sokolově se bude studovat obor
Strojní inženýrství. První dva roky
studia jsou stejné pro všechny studenty, ve třetím ročníku se studenti
mohou specializovat na tato zaměření: Stavba strojů a zařízení, Stavba energetických zařízení, Technologie obrábění, Dopravní a manipulační technika, Materiálové inženýrství, Průmyslové inženýrství
a management.
Po absolvování třetího ročníku
studenti zpracují bakalářskou práci, například ve spolupráci s podnikem v Karlovarském kraji, ve
kterém jsou zaměstnáni. Získají titul Bc. a mohou pokračovat další
dva roky studia pro získání titulu
inženýr.
Jaké předpoklady by měli ucha-

Do kdy musejí zájemci
o studium podat přihlášky
ke studiu a v jaké formě?
Přihlášky ke studiu musejí uchazeči podat elektronicky, nebo výjimečně
písemně do 15. 4. 2014.
Elektronická přihláška
je k dispozici na adrese http://eprihlaska.zcu.
cz. Detailní informace
o studiu na Fakultě strojní ZČU lze najít na adrese http://fst.zcu.cz/.
Václav Fikar

doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
- je členem katedry Technologie obrábění a manažerem v Regionálním technologickém institutu při Fakultě strojní ZČU. Zároveň zastává pozici proděkana fakulty. Inženýr Duchek v minulosti pracoval
v plzeňské Škodovce, v manažerských pozicích Západočeské plynárenské a Plzeňských dopravních podnicích. Volný čas věnuje divadlu,
filharmonii a cestování. Je ženatý a má dvě děti.

Sobotní doprovodné
programy 14 – 17 hodin:
1. 3.
8. 3.
15. 3.
22. 3.

www.varyada.cz
INZERUJTE

V KRAJSKÝCH LISTECH
tel.: 739 544 445
e-mail: info@zurnalmedia.cz

Diskutovali o vzniku lázeňského klastru
V závěru ledna se v Karlových
Varech uskutečnil workshop firem, škol a výzkumníků z oboru
lázeňství a balneologie. Vzhledem k problémům lázeňského oboru v posledních letech
diskutovali také možnost vzniku klastrové organizace, která
by jejím členům pomáhala lépe
překonávat existující těžkosti.

ru balneologie. A tak i proto se na
karlovarském setkání diskutovala
možnost vzniku klastrové organizace, která by pomáhala řešit společné problémy firem, škol i regionálních institucí. Klastrové organizace sdružují vzájemně si konku-

rující společnosti, které díky spolupráci v některých oblastech mohou
překonat různá omezení. Ve prospěch všech členů.
„Myslíme si, že potenciál pro
vznik klastrové organizace v oblasti lázeňství v našem kraji existuje,

Účastníci se shodli na tom, že na
tradiční lázeňskou léčbu, která je
v regionu poskytována již téměř
200 let, působí dnes řada negativních vlivů. Ať již chybějící podpora
výzkumu a problémy s ochranou
přírodních zdrojů nebo nedostatečná dopravní infrastruktura v regionu a malá pozornost praktických lékařů. V důsledku všeho pak
dochází k degradaci lázeňské péče,
které napomáhá i legislativní prostředí v ČR.
Podle představitelů lázeňských
subjektů v kraji je problémem také vzdělávání a marketing v obo- Náměstek hejtmana Petr Navrátil na lázeňském workshopu.

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
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 On-line přehled nad svým
účtem
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ale zda vznikne, záleží na rozhodnutí všech subjektů,“ uvedla Jana
Michková z Karlovarské agentury
rozvoje podnikání (KARP).
Agentura spolupracuje s Národní klastrovou asociací, kterou
na workshopu zastupovala Pavla
Břusková, a externí firmou Cassia
Development+Consulting. Ve spolupráci s nimi KARP oslovila od
listopadu 2013 do ledna 2014 významné hráče z této oblasti a na
základě řízených rozhovorů pak
připravila pracovní setkání. Vše je
podpořeno z evropského projektu
CluStrat, který podporuje zakládání klastrů v Evropě jako významného nástroje pro zvyšování konkurenceschopnosti.
„Toto odvětví je pro náš kraj významné zejména z pohledu zaměstnanosti, ale také úzce souvisí s přírodními zdroji, které se na
území Karlovarského kraje nacházejí,“ připomněl náměstek hejtmana Petr Navrátil, proč kraji záleží
na dobře fungujícím lázeňství.
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Po stopách dinosaurů
Archeologická dílna
Dinosauří výtvarná dílna
Pravěké vaření

www.facebook.com/OCVaryada

Nabídka kurzů celoživotního environmentálního
vzdělávání nově v Karlovarském kraji
Zájemci o životní prostředí v Karlovarském kraji se již brzy budou moci
těšit z nabídky kurzů celoživotního
environmetálního vzdělávání. Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze připravuje
dva kurzy, které budou zaměřeny na
zvýšení odborných kompetencí především úředníků státní správy a samosprávy v problematice hodnocení vlivu záměrů a strategií na životní prostředí (kurz Životní prostředí
a ochrana přírody) či v problematice územního plánování a práce s pokročilými nástroji výpočetních technik (kurz Územní plánování a regionální rozvoj). Srdečně vítáni budou
i další možní zájemci (např. členové
či zaměstnanci nevládních organizací zaměřených na ochranu přírody či životního prostředí, pracovníci soukromých firem, jejichž činnost
se dotýká životního prostředí a celkově širší veřejnost). Kurz je složen
z šesti předmětů, přičemž každé-

mu z nich bude věnováno 16 hodin
přímé výuky a dle zájmu až 100 hodin samostudia. Kompletní příprava kurzů včetně pilotáže je financována z evropských peněz, konkrétně
z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, a probíhá ve spolupráci s Karlovarským
krajem. Jedná se o projekt s názvem
Kurzy celoživotního environmentálního vzdělávání a registračním číslem CZ.1.07/3.2.12/02.0006, během
něhož byly vytvořeny velmi podrobné výukové podklady i nadstavbové studijní materiály. Projekt na přípravu kurzů je nyní ve své finální fázi
a zájemci mohou očekávat nabídku
zpoplatněných kurzů již od příštího
roku. Podrobnější informace je možné získat na internetových stránkách projektu (www.opvkkv.fzp.czu.
cz) a na portálu dalšího vzdělávání v
Karlovarském kraji (www.dvkk.cz).
Radka Musilová a Zdeněk Keken
projektoví manažeři

PRODEJ SLEPIČEK

firma Dráb opět PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant.
Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149 -185,- Kč/ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
Prodej v sobotu 1. března 2014
Cheb, prodejna Selka - 16.15 h.
Prodej v neděli 2. března 2014
Horní Slavkov, parkoviště rest. U Karkulky - 14.00 h.
-PLFU VƦFSQTU&630PJMIt4PLPMPW VWMBLOÈESBäÓI
)BCBSUPW VBVUPCVTOÈESBäÓIt$IFC QSPEFKOB4FMLBI
Prodej v pátek 7. března 2014
$IFC QSPEFKOB4FMLBIt'SBOUJÝLPWZ-È[OƩ VWMBLOÈESBäÓI
Skalná, u pošty - 13.55 h.
.
Prodej v sobotu 15. března 2014
%ƩQPMUPWJDF VPCDIPEVIt/FKEFL VWMBLOÈESBäÓI
ſFSOBWB V0CFDÞƻBEVIt0MPWÓ VOÈESBäÓſ%I
,SBKLPWÈ VLPTUFMBIt+PTFGPW VBVUPCVT[BTUÈWLZI
Sokolov, u čerp. st. ONO - 14.30 h.
1ƻÓQBEOÏCMJäÝÓJOGPSNBDF1P1ÈIPE
tel.: 6015 76 270, 606 550 204, 728 605 840
1ƻJQSPEFKJTMFQJƦFLOPWÈTMVäCBWâLVQLSÈMJƦÓDILPäFL DFOB,ƦLT

Studio JANAN - Vědomáček, Klínovecká 998 (budova Finančního
úřadu) pořádá dne 26.března od 17 hod. besedu s Mgr. S. Emmerlingovou na téma dětská traumata, poruchy chování, učení a
jak je úspěšně zvládnout pomocí prověřených technik.
Vstupné dobrovolné.

z regionu / křížovka
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Zachraňují naše životy
Zdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté.
Desítky osobností, které každý den zachrání někomu z nás život. Ať již instrukcemi z operačního střediska, při zásahu v terénu nebo na operačním sále. Je nám ctí vám je představit.
Jméno: Jiří Polák
Věk: 62 let
Znamení: Vodnář
Záchranářem jsem od roku: řidičem ZZS od
roku 1973
Co mě přivedlo k mé současné práci:
Důvod byl jednoduchý. Veškeré příbuzenstvo pracovalo
ve zdravotnictví, tudíž jsem se touto cestou dal i já a v 19
letech jsem nastoupil na záchranku. Tehdejší záchranka
se ale vůbec nedá s dnešním systémem srovnat. Nejprve
se jezdilo pouze přes den, pak na dvě směny, ale i tak záchranka nevyjížděla v noci. Jsem rád, že doba i technika
pokročila a můžeme skutečně zachraňovat lidské životy.
Můj první zásah:
Můj první výjezd si stále živě pamatuji. Byl pro mne totiž hodně emotivní a jako nováček jsem byl i hodně nesvůj.
Jednalo se o porod ženy z Karlových Varů, kterou jsem převážel do ostrovské porodnice. Tenkrát se jezdilo úplně jinak. K dispozici nebyl porodní balíček ani doprovodný
zdravotnický personál, takže jsem pacienty převážel úplně sám. Samozřejmě jsem měl zdravotnické vzdělání a po
cestě jsem jí dával instrukce, co má dělat. Najednou začala žena v autě křičet a než jsem stačil zastavit, už se sanitkou linul křik dvakrát. Žena tehdy porodila své dítě v autě.
Dodnes si pomatuji na tvářičku dítěte, které na mě koukalo
z ženiných punčocháčů. Vše dobře dopadlo a matku jsem
odvezl do tamní nemocnice už s dítětem, kde si je převzala
porodnice. Matka i dítě byli zdraví. Kdo by si takový první
výjezd nepamatoval…

Případ, který se mi vryl do paměti:
Za těch 43 let bylo takových opravdu hodně. Samozřejmě
se vždycky člověku vryje do paměti a emočně ho poznamená smrt. Člověk ze záchranky spíše bere zachráněný život
jako situaci, kdy to přesně tak mělo dopadnout, a proto ho
zasáhne smrt, ať už je sebevětší profesionál. Určitě bych raději hovořil o nějakém případu, kde tomu tak nebylo, ale
pokud mám říci případ, který se mi vryl do paměti, musím, bohužel, uvést případ, který se stal v počátcích mé kariéry. Tehdy jsem vezl do Prahy tři pacienty s tetanem. Dodnes si pamatuji u dvou z nich, že se jednalo o zahradnici,
která se nakazila při práci na záhonu, a ševce, který se píchl
o šídlo. Všichni v Praze zemřeli. Dalším smutným, ale vrytým případem, byla autonehoda zlatníků. Žena, která zraněním podlehla, měla na tehdejší dobu nádherně nalakované nehty. Všiml jsem si jich, když jsem ji držel za ruku.
Vůbec nejemotivnější ale byla smrt tří dětí, která se odehrála v pátek třináctého a od té doby považuji i já tento
den za nešťastný. Dnes by jistě pacienti z uvedených případů přežili či by měli rozhodně větší šanci na přežití, tenkrát
nebyla tak vyspělá doba.
Co mě má práce naučila:
Asi jako všechny záchranáře – pokoře, jelikož každou
službu vidíme tragédie. Také úctě k našemu zaměstnání
a zdravotníkům obecně, protože můžeme lidem pomáhat.
Člověk si více váží zdraví, protože zažívá mnoho případů,
kdy zdraví přestane fungovat. Více si také váží maličkostí. Zdravotníci si asi více než kdokoli jiní říkávají ve svém
osobním životě, že nebudou řešit malichernosti a pokoušet
zdraví, protože vidí dopady denně na vlastní oči.

UKRAJINCI - historie a přítomnost v regionu
Ukrajinci na Karlovarsku mají svou dávnou historii. Vedle pobytů významného prozaika a dramatika Mykoly Hohola (Nikolaje
Vasiljeviče Gogola), který se narodil 1. dubna 1809 v Soročynci na
Ukrajině, byl první v ukrajinštině
vydaný soubor cestovních dojmů
z Karlových Varů otištěn už roku
1898 (autor J. Geciv). V roce 1919,
v poválečné sezoně, se vylidněné
lázně staly místem několikadenní porady představitelů diplomatických misí, vč. Ukrajinské lidové
republiky a ČSR.
Jednání, které probíhalo v Grandhotelu Pupp, se účastnil významný ukrajinský historik Dmytro Dorošenko. V průběhu 20. až 40. let
20. stolení tu odpočívali i spisovatel Volodymyr Vinničenko (1921),
literární kritik Volodymyr Dorošenko (1929) a básník Oleksander
Oles (1930 a 1942). Během 2. světové války pracovalo v Sudetech cca
20 tisíc ukrajinských Ostarbeiterů
(nucených pracovníků).
První občanské národní sdružení
vzniklo v Karlových Varech už na

začátku 50. let 20. stolení. Ukrajinské kulturní sdružení založilo 600
bývalých vojáků – Ukrajinců z československé armády Ludvíka Svobody a přesídlení krajané z Podkarpatské Rusi. Měli zde také svůj
smíšený soubor, který byl v Karlových Varech velmi populární, zahajoval koncerty v Lázních III a zpívali v něm i české ženy v ukrajinském jazyce.
Dnes funguje na Karlovarsku nové aktivní občanské sdružení Svaz
Ukrajinců Bohemie a předseda
bývalého Ukrajinského kulturního sdružení, které zaniklo v roce
1968, plukovník Československé
armády Mykola (Mikuláš) Hulyn,
je čestným členem tohoto před rokem vzniklého svazu. Své kulturní
akce konáme v Ukrajinském centru v Děpoltovicích (Děpoltovice
44, Nová Role), mimo jiné oslavu
Dne nezávislosti Ukrajiny, Svátek
Svatého Mikuláše, Vánoční besedu
a další. Zahájili jsme provoz Ukrajinské sobotní školy (na adrese Závodu míru 876/3a, Karlovy Vary), kde jsou také aktivity v českém
a anglickém jazyce, proto k nám do

sobotní školy chodí i české děti.
Máme svého aktivního zástupce, paní Mariju Čerevkovovu, ve
Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského
kraje a velmi aktivně se účastníme kulturního života národnostních menšin v Karlovarském kraji
a např. Dne národnostních menšin
či výstavami ve vestibulu krajského
úřadu. Výbor také na svém zasedání dne 23. 1. 2014 reagoval svým
usnesením č. 44/02/14 na současné
dění na Ukrajině a přijal na žádost
Svazu Ukrajinců Bohemie výzvu ve
znění: Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského
kraje pozorně sleduje proevropské
integrační snahy Ukrajiny a s obavami i současné dění v hlavním městě Kyjevě. Výbor vyzývá k zastavení násilí, k dodržování lidských práv
a možnosti vyjádření svobodné volby ukrajinského národa.
Budeme rádi, budete-li sledovat
naše aktivity na našich stránkách
www.sub.wbs.cz.
Dr. Vladyslav Rohovyj,
předseda
Svazu Ukrajinců Bohemie

Čemu se věnuji ve volném čase:
Svůj volný čas se snažím trávit relaxací. Rád a často cestuji, velice mě zajímá motorismus. Žiji ale svou prací a spoustu času trávím také vzděláváním.

Svaz Ukrajinců Bohemie

Křížovka o ceny
POZORUHODNÁ MÍSTA
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: Skalky skřítků.
Výhercům, kterými jsou
Miroslav Kašpárek z Lažan,
Vendulka Volfová z Nové
Role a Zdeněk Adamec
z Kynšperka nad Ohří,
gratulujeme. Zasíláme jim
publikace o našem kraji.
Zajímal se o ni také Johann Wolfgang Goethe. Tento vzdělaný literát a znamenitý přírodovědec ji
poprvé navštívil v roce 1806, pak
se k ní vrátil ještě třikrát. V letech
1811, 1820 a 1822. Naposled už
ale nepřišel sám, navštívil ji společně s dalšími muži - s hrabětem
Kašparem Šternberkem, švédským chemikem J. J. Berzeliem
a chebským radou Šebastiánem
Grünerem. Ona však inspirovala
i další muže, například básníka
Petra Maděru, který podle ní pojmenoval jednu ze svých sbírek.
Ostatně vztahuje se k ní pověst.
Podle pověsti se právě u ní usadil
syn krále trpaslíků ze severu. Na
místě založil oheň, avšak převrhl
se mu kotel s vařící vodou, která
se rozlila na všechny strany... A za
tuto nedbalost už trpaslíci nesměli... Je to?
OMLUVA:
Všem luštitelům se velmi omlouváme za technické chyby, které se
objevily u některých slov v minulé křížovce a které ztížily vyluštění
tajenky.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 6. 3. 2014
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na
poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Veronika
Severová, Závodní 353/88,
36021, Karlovy Vary
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OBRAZEM: Když prezident republiky cestoval krajem
Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil ve dnech 13.-15.
ledna Karlovarský kraj. Během třídenní pracovní návštěvy našeho regionu stihl navštívit jedenáct měst - Karovy Vary, Novou Roli, Jáchymov,
Ostrov, Vintířov, Sokolov, Cheb, Loket, Bečov, Toužim a Žlutice. Setkal
se jak s představiteli kraje a měst, tak s občany. Diskutoval se zaměstnanci podniků i se studenty. V novorolské porcelánce Thun si vyzkoušel
práci dekoratérky porcelánu, v Bečově si prohlédl druhou nejvzácnější památku v Česku (hned po korunovačních klenotech) - relikviář Sv.
Maura, ve Žluticích si připomněl podobu Žlutického kancionálu, v sokolovském Krufinu snědl podle vlastních slov nejlepší pečený vepřový
bůček v životě. Prezident nakonec slíbil podporu Karlovarskému kraji
i tak, že ho bude každý rok navštěvovat.
Foto Stanislava Petele

... v novorolské
porcelánce Thun

... v Bečově. Se starostkou
Olgou Halákovou

... ve firmě LIAS Vintířov.
S ředitelem
Rudolfem Borýskem.

... v Toužimi.
U krásné mapy kraje

... v Lázních Jáchymov

... v chráněných dílnách
KRUFIN Sokolov

... na Gymnáziu v Ostrově. Se studenty

Muzikál je královská disciplína, říká Mirjam Landa
Pražské divadlo Kalich uvede
15. března premiéru původně
amerického muzikálu Rent. Producentkou muzikálu je Mirjam
Landa, která poskytla Krajským
listům rouzhovor.

Věděla jsem, že se tento muzikál
hodí nejvíc do divadla Kalich, kde
už jsem uvedla několik děl. Nikde
jinde jsem ho uvést nechtěla. Když
divadlo na Rent kývlo, bylo rozhodnuto. Rent je prostě geniální
dílo. Takových muzikálů moc neKdy a proč jste se rozhodla po- ní. Ani v Čechách ani v zahraničí.
sadit na kolotoč jménem Rent?
Muzikálu, který není v Česku až
Liší se nějakým způsobem Vaše
tak příliš známý?
zpracování muzikálu od originálRent je světoznámý a veleúspěšný ní předlohy?
muzikál, o jehož uvedení přemýšJak se to vezme. Režie a choreolelo už spoustu producentů v ČR. grafie není sice stejná jako v předA právě fakt, že jeho písničky ne- stavení na Broadwayi, ale vlastně
jsou až tak známé, je vždy odradi- ta předloha moc velké rozdíly neulo. Někdo to prostě udělat musel, možňuje. Viděla jsem Rent ve třech
tak jsem to teď já a Američan Steve různých divadlech. Jsou rozdílné,
Josephson, který muzikál režíruje. ale zároveň velmi podobné.
Věříme v jeho úspěch a že české rádia písničky dají konečně do rotaJakému divákovi je určený?
ce. To, že něco není známé, neznaNemá smysl mluvit o věku. Kdo
mená, že se tím nemůže stát. Je to si rád užívá krásný a dojemný přípro nás výzva.
běh, komu nestačí velká hromadná stauraci se svíčkami.
s českými titulky. Jestli dojde k uvetaneční čísla bez hlubšího smyslu
dení české verze, je stále otevřené.
Jak dlouho Vám trvalo rozhod- a miluje hudbu, tomu se Rent buV jakém jazyce tento americký
nout se pro tuto práci? A čím vás de líbit. Rent se nerovná fast foodu. muzikál uvedete?
Muzikál uvede divadlo KaRent zaujal?
Spíš bych ho přirovnala k útulné reZatím ho uvádíme v angličtině lich, kde jste prý chtěla od začát-

NEPŘEHLÉDNĚTE

Krajský úřad připravuje
výstavu výtvarných děl seniorů
Ve vestibulu budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje se
ve dnech 10. až 31. března uskuteční výstava výtvarných prací seniorů. Práce vznikly v rámci soutěže „Věk pro nás není překážkou“, kterou vyhlásil hejtman
Josef Novotný.
„Do soutěže se přihlásilo přes padesát seniorů s téměř 150 pracemi.
Nejstaršímu účastníkovi bylo 93
let,“ informovala mluvčí krajského
úřadu Veronika Severová.
Soutěž probíhala od 1. prosince
2013 do 31. ledna 2014, a to ve třech
kategoriích: Ruční práce, Kresba,
malba a grafika a Fotografie. Jejím
cílem bylo ukázat, že i v pokročilém věku se dá žít aktivně.

ku i zkoušet. Avšak kvůli tomu, že
nemělo volné kapacity, jste museli
zkoušet v menším divadle…
Samozřejmě je pohodlnější zkoušet na jevišti. To je ale luxus, který
má člověk málokdy. V Anglii nebo
v Americe je naprosto normální, že
se muzikál nazkouší v jiných prostorách, který se co nejvíc přizpůsobí tomu, co je později na jevišti.
Na které herce se mohou diváci těšit?
Tady bych měla uvést celé obsazení, protože těšit se můžou diváci
opravdu na všechny. Budu ale jmenovat ty, které možná už znají z jiných muzikálů, jako Roman Tomeš, Markéta Procházková, Míša
Doubravová, Zbyněk Fryc. Markéta Procházková byla za postavu Mimi v Rentu dokonce nominovaná
na Cenu Thálie.
Co byste řekla k hudbě?
Jak už jsem řekla, považuju Rent
za geniální dílo. Budeme mít na jevišti živou kapelu, což bohužel tady

není zvykem. Hudba je různorodá,
jsou tam rockové písničky stejně jako romantické, někdy i vtipné. Jedná z nejznámějších písní je Seasons
of Love. Tahle píseň vlastně shrnuje filozofii příběhu.
Zhruba od druhé poloviny 90.
let zažívalo Česko doslova muzikálovou horečku, takovou „horečku muzikálové noci“. Čím je
podle Vás způsobeno, že se tento
žánr dosud nevyčerpal? Že - až na
výjimky – i po letech stále dokáže
přitáhnout lidi do hlediště?
Dokazuje to, že lidi touží po hudebních dílech, ve kterých se spojuje zpěv, herectví a tanec. Muzikál je královská disciplína. Bohužel
je pár producentů, kteří mají muzikály jako kšeft a dle mě hodně této
disciplíně škodí. Kdo jednou zaplatil 700 Kč a cítí se oklamán, půjde
možná příště raději na fotbal. Mám
o muzikály obavu. Snad je Rent počin, který změní názory zklamaných a otrávených diváků.
Václav Fikar

Obnovená akreditace potvrdila,
že kvalitní péče je možná i v době krize
Léčebna pro dlouhodobě nemocné, Dům ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově, prošla již potřetí akreditací Spojené akreditační
komise ČR a obhájila tak národní
certifikát kvality poskytované péče. Léčebna certifikátem garantuje kvalitu a bezpečí pacientům. Nynější „zkoušky ohněm“ si vedení léčebny cení snad nejvíce, neboť se
uskutečnila v době ekonomické nejistoty.
„Inspektoři se věnovali vnitřním
dokumentům, směrnicím, předpisům a zdravotnické dokumentaci.
Navštívili veškeré provozy - zdravotní lůžka, prádelnu, úklid, stravování, kotelnu, zabývali se bezpečností práce či nakládání s odpady. Ptali se pracovníků a sledovali je při práci, ptali se i pacientů,
jak jsou spokojeni,“ přiblížila ředi-

telka léčebny Magdaléna Radošová. Během auditu se sleduje, jak léčebna plní standardy kvality, například v oblastech řízení kvality, v diagnostice či v péči o pacienty. Auditoři se také důsledně věnují veškerým vnitřním předpisům zařízení a zdravotnické dokumentaci. O úrovni péče rozhoduje i přístup personálu, zda jsou dodržována práva pacientů, zda léčebna zjiš-

ťuje jejich spokojenost a stejně tak
i spokojenost zaměstnanců.
Dům ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově, jako první samostatná léčebna pro dlouhodobě nemocné v České republice, získal
akreditaci už v roce 2007. Jak ale
ředitelka poukazuje, o rozvoj kvalitní péče se léčebna snažila mnohem dříve.
„Už od založení léčebny pro
dlouhodobě nemocné její tehdejší ředitelka, Maria Scholzová, dbala o kvalitu a rozvoj poskytované
péče. Zejména kladla důraz na přístup k pacientům. Pacienti byli převlékáni do denního oblečení, ředitelka zavedla neomezenou návštěvní dobu, snažila se o vytvoření domácí atmosféry a zapojení rodin
pacientů do dění v léčebně,“ připomněla Radošová.
(pr)
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Lékař v Horním Slavkově zůstává
Miloslav Čermák,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Získat a udržet si v menším městě kvalitního lékaře, aby lidé nemuseli za základní zdravotní péčí dojíždět, nebývá jednoduché. Proto není
divu, že vedení města Horní Slavkov
nabídlo zavedenému praktikovi MUDr. Igazovi, aby zcela převzal původ-

ní příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba a stal se spolu s manželkou, též lékařkou ordinující v Horním Slavkově, výhradním poskytovatelem zdravotní péče ve městě.
Až potud by v celé věci nebyl problém, ale podmínkou pro to, aby mohl MUDr. Igaz zdravotní péči převzít, byl pronájem potřebných prostor. Byť byl na základě jednání se
zástupci městského úřadu ujištěn, že
trvá zájem města o vzájemnou spolupráci, smlouva o pronájmu včas připravena nebyla a MUDr. Igaz postupně začal hledat uplatnění jinde.
Na vzniklou situaci mě včas upo-

zornili členové městského zastupitelstva v Horním Slavkově František Bartoň a Jaromír Kuttner. Vzhledem k tomu, že za dobu svého působení ve funkci náměstka hejtmana vím, jak je důležité mít v odlehlé
oblasti Slavkovska stabilní lékařskou
péči, obrátil jsem se na vedení města,
abych podpořil urychlené řešení situace včetně nápravy smluvních vztahů, aby lidé o zdravotní péči poskytovanou v místě bydliště nepřišli. Podle
mých informací by mělo v nadcházejícím období dojít k předání ordinace
a MUDr. Igaz bude v Horním Slavkově ordinovat i nadále.

Jak velká bude obměna vedení kraje?
Dalibor Blažek,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Z denního tisku jsme se dozvěděli, že KSČM chystá změnu ve vedení
Karlovarského kraje. Úspěšný kandidát a současný poslanec Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Jaroslav Borka, současný
náměstek hejtmana Karlovarského
kraje, zhodnotil časovou náročnost
obou funkcí a zcela logicky a správně
usoudil, že má-li být prospěšný svým
voličům a pracovat na 100 % tak, aby
mohl naplňovat své sliby, nemůže sedět jedním zadkem na dvou židlích
a obě práce tak šidit.
Dva slušné platy jsou určitě příjemné a vzdát se jednoho z nich rozhodně není lehké. O to více si rozhodnutí
pana náměstka Borky vážím, a přestože není představitelem politické
strany, jejíž bych byl voličem, chtěl
bych mu poděkovat za práci ve vedení Kraje a popřát mnoho úspěchů ve
funkcích parlamentních.
Otázka, kterou ale nemohu nepoložit, je, jestli se jedná o jedinou změnu ve vedení Karlovarského kraje.
Druhým poslancem, který navíc svůj
mandát obhájil, je hejtman Karlovarského kraje, PaedDr. Josef Novot-

ný. Na jeho příkladu je zřetelně vidět,
jak nedostatek času vyplývající z výkonu dvou takto náročných funkcí
může poznamenat práci. Hejtman
je nejvyšší autoritou kraje a jednou
z jeho povinností je například vyjíždět i do vzdálenějších míst regionu,
setkávat se s občany, se zaměstnavateli, pomáhat řešit jejich problémy ve
školství, zdravotnictví, dopravní obslužnosti a dalších oblastech, které
má kraj ve své gesci. Za těmito občany by měl přijet i jako poslanec parlamentu, ale ani v této funkci jsme jej
na Ašsku neviděli.
Nemám přitom na mysli předvolební mítinky na náměstích, střihání pásek na opravených komunikacích, ale tu každodenní práci tak,
jak ji známe a děláme my, komunální politici. Kandiduje-li hejtman do
parlamentu, měl by mít jasno, kterou
funkci bude naplno vykonávat. Dostal-li důvěru svých voličů, měl by ji
naplňovat ne na 100, ale na 110 %
a z pozice poslance pomáhat v řešení krajských problémů, o kterých jako
hejtman velmi dobře ví. Zároveň by
však podle mého názoru měl uvolnit
„trůn“ hejtmana pro svého nástupce,
který bude mít dostatek času a možná i elánu k tomu, aby se s plnou odpovědností zabýval každodenními
problémy, které kraj má.
A že jich není málo – krajská nemocnice opakovaně v hrozbě insolvence, pokuty za špatné projekty z evropských peněz v desítkách až stami-

lionech korun vysávají rozpočet kraje, nejnižší životní úroveň a vzdělanostní struktura mezi všemi kraji ČR
a mnoho dalších „bolavých“ a neřešených úkolů, kterými se vedení kraje
bezpodmínečně musí zabývat.
V době sestavování krajské vládnoucí koalice po krajských volbách
v roce 2012 pan hejtman prohlásil,
že doslouží svůj poslanecký mandát
a do parlamentu již nebude kandidovat tak, aby se mohl věnovat práci
pro kraj. Změnit názor není ostudou
a každý na to máme své právo.
A proto se nyní ptám, jestli v sobě
pan hejtman ve světle příkladu, který
mu nastavil jeho náměstek Mgr. Jaroslav Borka, najde sílu zříci se jednoho platu a bude skutečně tak, jak
sliboval před parlamentními volbami, zákonodárcem využívajícím
všech svých zkušeností z komunální politiky a zasadí se jako představitel vládnoucí strany o změny zákonů, na které již dlouho čekáme. Námětů je spousta...
Dosud legislativně neřešený problém prostituce, opatření, které
ochrání občany před krádežemi všeho kovového – regulace sběren, zneužívání sociálních dávek a příspěvků
na bydlení a mnoho dalších námětů, které mu každý starosta poskytne
během malé chvíle. Věřím, že v budoucnu bude legislativně řešena i kumulace funkcí a že náš pan hejtman
bude svým stranickým kolegům kladným příkladem.

Senioři umí být aktivními občany
Marian Odlevák,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Společnost se stále neumí vyrovnat
s narůstajícím počtem seniorů. Rozvoj sociálních systémů musí být nastaven tak, aby dokázal reflektovat
nárůst počtu starých lidí a efektivně
bojoval s riziky sociálního vyloučení.
Podle prognostických dat budou po-

čty seniorů ještě narůstat a zlom se
předpokládá kolem roku 2040. To je
necelých 30 let! Jedna mladá generace, které je třeba již od útlého věku vštěpovat respekt vůči seniorům
a povinnost péče o rodiče v důchodu,
protože jedním z hlavních a dnes stále opomíjeným způsobem péče o seniory musí být v rodinném kruhu,
kdy stát přispívá na péči doma, která je přitom levnější než v domově
důchodců, ale především pro seniory
lepší. Jejich psychické i tělesné zdraví pozitivně ovlivňuje přítomnost ve
své vlastní rodině a podle dlouhodobých průzkumů senioři, o které se je-

jich děti příkladně starají, se dožívají vyššího věku a zažívají duševní pohodu.
Každý z nás se v životě stěhoval,
a proto si dovedete představit, jak
velká je psychická i tělesná zátěž pro
seniory, pokud se musí na stará kolena přestěhovat ze dne na den do domova důchodců. Pokud jsou senioři
zapojováni do aktivního rodinného
života, pomáhá jim to rozvíjet jejich
sebedůvěru a pocit seberealizace. Senioři jsou vyzrálé osobnosti a na většinu dění mají řadu let již ustálený
názor a to se musí mladá generace
naučit respektovat.

K A R LO VA R S K Ý
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Jak využili inovační vouchery
Až 170 tisíc korun mohou již
třetím rokem získat firmy v Karlovarském kraji na podporu
inovativních nápadů nebo na
nákup vysoce odborných služeb od výzkumných institucí.
Jak takzvané inovační vouchery od Karlovarského kraje využili někteří z úspěšných žadatelů?
Jednou z úspěšných firem, která
získala inovační voucher opakovaně, je MlNERAL DEKOR s.r.o.
Společnost sídlí ve Františkových Lázních a zabývá se výrobou barvených minerálů, které
se používají ve stavebnictví jako
dekorace do interiérů a také pro
úpravu sportovních hřišť.
Tato mladá firma je jediným
výrobcem v ČR a poptávka po jejich výrobcích neustále stoupá.
Stroje, na kterých je firma vyráběla, ale neměly dostatečnou kapacitu. Proto se vlastníci rozhodli investovat do pořízení výrobní linky s vyšší kapacitou. Zjistili
ale, že u nás na trhu není vhodné
výrobní zařízení a bude třeba ho
pro jejich výrobky vyvinout.
Vlastní vývoj ve firmě není,
a tak jednatele firmy Vladimíra Mansfelda napadlo využít pro
vyřešení tohoto problému právě

inovační voucher od Karlovarského kraje. Po několika schůzkách se zástupci špičkového vývojového pracoviště - Ústavu
výrobních strojů a zařízení na
ČVUT v Praze - sestavili společně žádost o voucher a nakonec
v soutěži uspěli a získali 141 tisíc
korun. To bylo již v prvním kole soutěže v roce

306 000
získala v letech 2012 a 2013
firma z Františkových Lázní
na výzkum a vývoj

2012.
Výsledná kompletní výrobní dokumentace umožnila firmě postavit novou poloautomatickou linku, kterou již zainvestovala sama a která jí umožnila
výrazně zvýšit výrobu a rozšířit
svoje dodávky i do zahraničí. Díky spolupráci při vývoji výrobní
linky zástupci firmy a výzkumného ústavu zjistili, že suroviny
využívané pro výrobu dosavad-

ních produktů firmy MINERAL
DEKOR s.r.o. by mohly být využitelné pro výrobu plniva do konstrukcí obráběcích strojů.
Vývoj plniva je na trhu velmi
žádaný, protože vhodnou kombinací materiálů může být docíleno odlehčení a významné zlepšení konstrukce, která musí být
zároveň velmi pevná, ale také co
nejvíce lehká. Základní zkoušky
na vhodnost surovin firmy MINERAL DEKOR byly úspěšné,
ale dál bylo zapotřebí udělat náročnější zkoušky, které by umožnily navrhnout konkrétní nové plnivo do konstrukce obráběcích strojů. „Zkusili jsme to podruhé, protože žádost i vyúčtování příspěvku není příliš složité a výsledky jsou pro rozvoj naší
firmy hodně důležité,“ řekl Vladimír Mansfeld. V roce 2013 měli opět úspěch a získali částku 165
tisíc korun. Tým ze strojní fakulty ČVUT pod vedením ing. Jana
Smolíka, PhD. v říjnu testy ukončil a výsledná špičková high-tec
technologie bude brzy sloužit
v této malé firmě.
V příštím čísle se dočtete o dalším úspěšném inovačním voucheru, který pomohl zlepšit konkurenceschopnost v Karlovarském kraji.

Domov pro seniory v Perninku
zmodernizoval vstupní prostory
Bezbariérový vstup v moderní podobě nyní vítá obyvatele
i návštěvníky Domova pro seniory v Perninku. Úpravou přízemí obou svých pavilonů pokračuje domov v plánu postupné
modernizace, která bude probíhat i v roce 2014.
Rekonstrukci vstupních prostor vzájemně propojených pavilonů A a B prováděli stavebníci ve
dvou etapách od roku 2012. „Samotné práce započaly v září roku 2012 a poslední stavební úpravy byly dokončeny v polovině prosince 2013. Celý projekt byl financován z krajského rozpočtu, celková cena za rekonstrukci vestibulu
domova činila téměř 3,2 milionu
korun,“ uvedl náměstek hejtmana
Miloslav Čermák.
Cílem přestavby bylo upravit
vstupní a přilehlé vnitřní prostory
do moderní podoby, vyřešit nutný bezbariérový přístup do budov,
který by usnadnil pohyb obyvatel
domova, a zkvalitnit poskytovanou péči.
„Vstupní prostory doplnila nová
zdvihací plošina pro imobilní klienty. Zcela nově bylo zřízeno pracoviště pro obslužný personál a ordinace praktického lékaře ordinu-

Náměstek hejtmana Miloslav Čermák v Domově pro seniory v Perninku.
jícího v domově. V rámci rekonstrukce byly nově vybudovány či
upraveny také další místnosti přilehlé ke vstupním prostorám, například aktivizační místnost, kuchyňka, tzv. čisticí místnost,“ vysvětlil ředitel domova Alfréd Hlušek. Modernizovaly se rozvody
požární signalizace, datová kabeláž a rozvody zdravotní signalizace. Nové je také vytápění a větrání vstupních a přilehlých prostor.
Postupná modernizace domova se nezastaví ani v roce 2014.

Domov plánuje úpravu šesti pokojů v přízemí. Dojde k rozšíření
vstupních prostor do jednotlivých
pokojů a k dalším úpravám, které
budou směřovat k usnadnění života především imobilním klientům.
„Náklady na tuto akci by měly
dosáhnout asi půl milionu korun,
které by rovněž měly jít z rozpočtu Karlovarského kraje,“ dodal náměstek Čermák.
Domov pro seniory v Perninku
je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.

Letiště pátrá po historických materiálech
Letos je to přesně deset let, co
Karlovarský kraj převzal Letiště Karlovy Vary. Karlovarské letiště v této souvislosti plánuje velkou
výstavu k historii, rozvoji i součas-

nosti letiště a prosí obyvatele Kar- propagační materiály, krátké fillovarského kraje o zapůjčení nebo my, spoty apod.) a další podklady
věnování materiálů, které doku- vzniklé do roku 2000.
To vše k rukám:
mentují historické momenty letišRadek Zábranský, MSc., MBA,
tě (novinové výstřižky, fotografie,

.85=352%8'28&Ê359ĭÈĆ.<

Speciálně pedagogické centrum (SPC), jehož činnost vykonává Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, pořádá pro děti
před nástupem povinné školní docházky do základní školy Kurz pro
budoucí prvňáčky.
Kurz probíhá bezplatně každé pondělí od 10.3.2014 do 16.6.2014 od
14:00 do 15:40 hodin v budově Základní školy, mateřské školy a praktické
školy Karlovy Vary, Vančurova 83, Karlovy Vary – Stará Role.
S organizací rodiče seznámíme u zápisu do kurzu dne
3. března 2014 od 14:00 do 16:00 hodin
v budově školy.
Předběžně mohou rodiče přihlásit
své dítě na telefonním čísle:
353 549 172, 739 322 351.

obchodní a marketingový manager
Letiště Karlovy Vary, spol. s. r. o.,
K Letišti 132, 360 01 Karlovy Vary, mobil: 731 195 000, email: radek.zabransky@airport-k-vary.cz

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ (střední škola)

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:
povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se
zdravotním postižením;
povinnou školní docházku v základní škole speciální;
povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které
jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném
typu školy.

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015:
Přihlášky ke studiu zasílejte do 15.3.2014 na adresu školy: ZŠ, MŠ a PrŠ K. Vary,
Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary, kód vzdělávacího oboru 78-62-C/02.
Přijímací řízení formou informační schůzky proběhne ve dnech 22.4.2014,
8-13:30 hod (1. kolo) a 7.5.2014, 8-13:30 hod (2. kolo) v budově školy.
Žák získá střední vzdělání. Vzdělávání je zdarma. Podmínky a kritéria jsou zveřejněny na webových stránkách školy: www.specskoly.cz.

Klub Energy, Kamenná 40, Cheb pořádá
dá dne
nee
tnost
si
st
13. března 2014 ve společenské místnosti
em
Centra sociální pomoci besedu s názvem
O KONĚĚ
ROK DŘEVĚNÉHO
dle výkladu tradiční čínské medicíny a učení HAM-YU
s vynikající terapeutkou TČM Evou Joachimovou.
Na akci se dozvíte velmi zajímavé a téměř přesné předpovědi pro
tento rok, a to i na jednotlivá znamení čínského astroskopu. Začátek je
v 17 hod., vstupné dobrovolné, losování o hodnotné ceny pro zdraví!
Více na www.energy-cheb.cz, www.energy.cz, tel. 354 432 771, 603 486 331

Domov pro seniory

v Lázních Kynzvart
zv

poskytuje své služby seniorům v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou
závislostí na péči druhé osoby (tzn. i ležící klienty).
Od 1. 1. 2013 poskytujeme nový druh sociální služby – domov
se zvláštním režimem. Tuto službu poskytujeme
seniorům s chronickým duševním onemocněním.

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

sport
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Půlmaraton? Víc míst a nová trasa
Nejen na kolonádu, ale i okolo
dostihového závodiště se tentokrát vydají běžci na Mattoni
1/2Maratonu Karlovy Vary. Poběží se 24. května jako třetí díl
letošní RunCzech běžecké ligy.
Po úspěchu loňské premiéry pořadatelé nabídnou téměř dvojnásobek míst na startu. Celkem
4 200, z toho 3 000 na celé půlmaratonské trati.
„Téměř dvojnásobně navyšujeme
kapacitu, proto potřebujeme lepší propustnost trati při zachování bezpečnosti,“ vysvětluje Zoran
Bartek, projektový manažer závodu. „Atraktivní průběh lázněmi
zůstal stejný na začátku i na konci. Trasa je navíc navržena tak, aby
byla schopná pojmout nárůst kapacity i v dalších letech a nemuselo
pak již docházet k jejím výrazněj-

ším změnám,“ dodává.
Tentokrát to nebudou dva téměř
stejné okruhy, ale po první návštěvě kolonády se běžecký had vydá
po Západní ulici okolo dostihového areálu, pak zpět Studentskou
a Plzeňskou ulicí. Poté se vrátí zpět
na kolonádu a do cíle až na nábřeží Osvobození.
„Při přípravě nové trasy jsme jednali s městem a dalšími institucemi a společně jsme se snažili najít vhodnou variantu, která by byla dostatečně atraktivní pro běžce a zároveň by umožnila pohyb
po městě,“ vysvětluje ještě Ondřej
Brouček z pořadatelského týmu.
Časový program závodního dne
zůstává stejný jako v loňském roce. Hlavní závod startuje v sobotu 24. května v 18 hodin, o dvě hodiny dříve vyrazí na 3 km dlouhou
trasu také 1 200 účastníků Rodin-

ného běhu, jehož trať je beze změn.
„Vzhledem ke kopečkům v centru zůstane „rychlost trati“ asi podobná. Ale pokud v závěru elitní běžci nebudou muset předbíhat
ty pomalejší o kolo, bude to určitě jednodušší,“ říká Ondřej Fejfar,
loni nejlepší český běžec (6. místo
za 1:08:01), který se chystá na obhajobu českého prvenství. „Museli jsme se jim vyhýbat, ale na druhou stranu nám někteří z nich fandili. Což ve chvíli, kdy už docházely síly, docela pomohlo,“ usmívá se.
Stejně se těší loňská ženská jednička Ivana Sekyrová (5. místo za 1:17:31) ze Sokolova. „Trať
se mi moc líbila už loni, tady jde
víc o vítězství než o absolutní časy. A i vzhledem ke kopcovitějšímu
profilu se tady pořád běželo dost
rychle. Teď, bez předbíhání o jedno kolo, se jistě ještě zrychlí.“

SPORTOVEC KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013
„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 203“
JEDNOTLIVCI
Příjmení, jméno:

Adresa:

Datum narození:

Telefon:

Subjekt (OS, TJ, SK atd.):

Sportovní odvětví, disciplina:

Kategorie:

Úspěchy v daném roce:

Různé:

„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 203“
SPORTOVNÍ KOLEKTIV
Subjekt (OS, TJ, SK atd.):

Adresa:

Telefon:

Šest medailí z olympiády dětí
Sportovní odvětví, disciplina:

Kategorie:

Úspěchy v daném roce:

Různé:

Karlovarský kraj vyhlašuje 13. ročník ankety „Sportovec roku“. Sportovní kluby mohou své návrhy zasílat do 28. února 2014.
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 výborný sportovec, trenér, funkcionář
 sportovní osobnost – nejúspěš-

nější sportovec roku 2013
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 2013
 vyplněný formulář musí mít razítko a podpis kompetentní osoby
OS, klubu, oddílu, svazu atd.

Měsíčník Karlovarského kraje
Registrováno pod číslem MK ČR E 14716,
Vydává: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Šest medailí vybojovali mladí
sportovci z Karlovarského kraje na Hrách VI. zimní olympiády
dětí a mládeže ve Žďáru nad Sázavou.

Vyzýváme všechny sportovní subjekty, působící v Karlovarském kraji,
k podání návrhů na nejlepší sportovce regionu roku 2013.
Návrhy zasílejte nejpozději do 28.
2. 2014 na adresu: KÚ Karlovarského
kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Závodní 353/88, 360 06
Karlovy Vary. E-mail: epodatelna@
kr-karlovarsky.cz. Informace: Josef
Kočí, tel.: 354 222 491, mobil 736 650
340.
Nejlepším sportovcem Karlovarského kraje se loni stala olympionička Ivana Sekyrová z AK Sokolov.

a mládeže zakončil slavnostní ce- listka v běhu na lyžích Květa Pecremoniál. Mezi těmi, kteří závod- ková–Jeriová.
níkům předávali originální skleněPomyslnou štafetu v organizováné „placky“, byl například olym- ní olympiády pak převzaly západpijský vítěz Martin Doktor, šéf ní Čechy. Hry VII. letní olympiáolympijské mise pro hry v Soči, ne- dy dětí a mládeže se totiž uskutečDvě stříbrné medaile vybojo- bo trojnásobná olympijská medai- ní v Plzeňském kraji.
val rychlobruslař Vít Jiskra. Ten
v závodech na 333 a 500 metrů zajel na stadionu ve Žďáru nad Sázavou skvělé časy. „Vítek byl jeden
z nejmenších na celé olympiádě.
Každý závod ale bojoval a snažil se
větší kluky předjet, jel opravdu výborně. Je to frajer,“ hodnotil stříbrného medailistu karlovarský trenér
Marek Sedlmajer.
Dvě medaile si z olympiády odváží také rychlobruslařka Vivien Šmajdová. V závodech na 333
a 500 metrů vybojovala dvě 3. místa. V krasobruslení pak excelovali Matyáš Bělohradský a Michaela Lucie Hanzlíková, kteří získali
každý po jedné bronzové medaili. Hejtman Josef Novotný s krajskou výpravou mladých sportovců na Hrách
Hry VI. zimní olympiády dětí VI. zimní olympiády dětí a mládeže ve Žďáru nad Sázavou.
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