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ZDARMA

Zaměstnanost 2014.
Co dělá Karlovarský kraj Má tanečník Jan Onder
před kamerou trému?
Konference o práci v kraji pro rozvoj kultury?
Jakými otázkami se zabývala konference Zaměst- Krajský radní Oleg Kalaš o podpoře kultury, pamá- Rozhovor s tanečníkem Janem Onderem z Lokte
nanost 2014, která se konala v Chebu?
strana 2 tek a cestovního ruchu v regionu.
strana 3 nejen o jeho pořadu pro děti.
strana 4
SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení a milí čtenáři,
jistě neuniklo vaší pozornosti, že
zatímco Karlovarský kraj buduje
obchvat Chebu a na Karlovarsku u Hroznětína, na dokončení
obchvatu, který by odvedl těžkou
dopravu z centra, ještě stále čeká
město Sokolov. Stavbu obchvatu
má na starosti ministerstvo financí. Proto jsem na něj před časem
apeloval, aby urychlilo přípravu
třetí etapy stavby, bez níž nelze
propojit dvě realizované části.
Se svým požadavkem jsem uspěl,
a tak bylo oznámení o zakázce
zveřejněno ve věstníku veřejných
zakázek a na profilu zadavatele.
Po uplynutí příslušné lhůty začne
zadávací řízení. Zbudováním obchvatu se zklidní doprava ve městě, provoz bude bezpečnější a uleví
se řidičům i chodcům.
Před dvěma lety začal Karlovarský kraj nakupovat elektřinu
formou centrálního nákupu na
komoditní burze Kladno. K tomuto způsobu jsme přistoupili
proto, abychom dosáhli úspor
v nákladech na energie. Nabídli
jsme našim nemocnicím, školám,
ale i obcím, aby se k centrálnímu
nákupu připojily a díky tomu ušetřily. Stejně je tomu letos a úspory
budou oproti ceníkovým cenám
nemalé. Pro vaši představu – pro
rok 2015, pokud města a obce zachovají přibližně stejnou spotřebu
jako dosud, ušetříme centrálním
nákupem městu Mariánské Lázně
téměř 1 milion korun, Hornímu
Slavkovu čtvrt milionu korun nebo
Teplé téměř 200 tisíc korun za rok.
Závěrem bych rád připomněl, že
každoročně vyhlašujeme tradiční
anketu „Osobnost Karlovarského
kraje“. V uplynulých týdnech jste
mohli nominovat osobnosti v oblasti kultury, služeb veřejnosti či
podnikání, které by si zasloužily
ocenění za svou práci v tomto roce. Pokud byste této možnosti ještě chtěli využít, zbývá čas do 31.
října. Anketní formulář najdete
na internetových stránkách Karlovarského kraje. Ocenění získají
třeba právě vaši favorité na konci
listopadu.
Váš hejtman
Josef Novotný

Celostátní soutěž Machři roku
zaplnila sokolovské náměstí
Vrtačky, hoblíky, pily, metry,
oheň z kovářských výhní. I když
v úterý 23. září panuje zima, že
by člověk psa ven nevyhnal, desítkám učňů z celé repubuliky je
na sokolovském náměstí Budovatelů horko. Obrazně i doslova. Snaží se uspět v celostátní
soutěžní přehlídce Machři roku,
kterou do Karlovarského kraje
přivedl hejtman Josef Novotný.
Z pódia před Hornickým domem
na sokolovském náměstí Budovatelů zní syrový song Ace of Spades
od ještě syrovějších Motörhead
a špičkový dřevorubec Martin Komárek předvádí zaplněnému náměstí, proč je několikanásobným
evropským šampionem i světovým
medailistou v timbersportu (dřevorubectví). Jeho show je součástí
doprovodného programu letošního
ročníku Machrů roku a líbí se jak
dospělým, tak dětem.
„Hustý,“ komentuje dřevorubcův
výkon asi čtrnáctiletý kluk, který
na náměstí dorazil spolu se svou
třídou.
Nejen tato školní skupina si přišla
prohlédnout, zjednodušeně řečeno,
jak dnes vypadají některá řemesla.
A nejen deváté třídy tak svou účastí
na Machrech roku naplnily záměr
pořadatelů, kteří se už šestým rokem snaží o obnovu prestiže učňovského školství a popularizaci
řemesel. Třeba právě tím, že na
náměstích pořádají tuto učňovskou

V Sokolově soutěžili také učňové oboru truhlář.
soutěž, včetně zajímavého doprovodného programu.
„Chceme veřejnost seznámit se
současným stavem řemesel a možnostmi v učňovském odvětví. Cílem je ale také zvýšit angažovanost
soukromého sektoru, který je na
kvalifikovaných řemeslnících přímo závislý a jehož jsou hnacím
motorem,“ uvedla pro Krajské listy
manažerka projektu Milota Pelánová.

Student ostrovského
gymnázia v Cambridge

V Sokolově se soutěžilo v oborech strojní mechanik, elektrikář,
truhlář a instalatér, náměstí v centru města zaplnilo sedmdesát týmů
učňů z celé České republiky. Každá
kategorie měla zadané úkoly, které
soutěžící plnili v časovém limitu.
Vítěze pak vybírala odborná porota, která rozhodla o letošních
titulech Machři roku a finančních
odměnách v celkové výši 200 tisíc
korun.

Foto Václav Fikar
V kategorii strojní mechanik
zvítězila Střední škola technická
a ekonomická Brno, druhá skončila
SOŠ a SOU Šumperk a třetí místo
obsadili studenti učňovského oboru SPŠ a OA Uherský Brod.
V kategorii elektrikář vypadalo
pořadí: 1. SŠE Ostrava, 2. Integrovaná střední škola Semily, 3. VOŠ
a SŠT Česká Třebová.
Nejlepší truhláře má letos Střední odborné učiliště Hluboš, násle-

dovala Střední škola gastronomie
a služeb Vrchlabí a z bronzu v této
kategorii se radovala SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec
Králové.
Poslední soutěžní kategorií byl
instalatér, kde vypadalo pořadí na
bedně následovně - 1. SOŠ a SOU
Trutnov, 2. Střední škola polytechnická Olomouc, 3. SOU stavební
Plzeň.
„Žáci devátých tříd v dnešní době raději volí studium maturitního
oboru bez ohledu na to, zda jej bez
problému zvládnou a najdou po
škole uplatnění na trhu práce. Byli
bychom rádi, kdyby se více zajímali o učňovské obory, které v současnosti nabízejí moderní zázemí
a technické vybavení. Po schopných
mladých řemeslnících je ze strany
firem velká poptávka, mají tedy
před sebou perspektivu stabilního
zaměstnání,“ připomněl hejtman
Karlovarského kraje Josef Novotný.
Není bez zajímavosti, že u příležitosti zmíněné akce se v Sokolově
konal také kulatý stůl, u kterého
zástupci ministerstva školství, ministerstva průmyslu a obchodu,
Karlovarského kraje, hospodářské
komory, škol i zaměstnavatelů diskutovali o efektivním propojování
firem a výuky, ale také třeba o možnosti jednotných učňovských zkoušek (obdoba státních maturit) nebo
o řešení nezaměstnanosti čerstvých
absolventů.
Václav Fikar

Sokolovská nemocnice
bude mít ARO 3. tisíciletí
Více než 35 milionů korun investuje Karlovarský kraj do
rekonstrukce anesteziologicko-resuscitačního
oddělení
(ARO) a zateplení pavilonu B
v Nemocnici Sokolov. Kraj tak
dál pokračuje v investicích do
budov, které mu v areálu sokolovské nemocnice patří.

Do poslucháren britské University of Cambridge usedl před pár dny Adam
Přáda, ještě nedávno student Gymnázia Ostrov. Nadaný a pracovitý student, který svůj talent v oboru chemie rozvíjel pod vedením profesora Vladimíra Víta, začal na prestižní anglické univerzitě studovat přírodní vědy.
Před odletem do Anglie převzal na Krajském úřadu v Karlových Varech
dárek a pamětní list hejtmana Karlovarského kraje z rukou náměstka hejtmana Václava Sloupa, a to jako poděkování za vynikající studijní výsledky
a reprezentaci Karlovarského kraje.
„Své budoucí zaměření vidím na pomezí chemie a fyziky. Chci být vědcem,
jehož práce bude co největším přínosem pro lidstvo,“ plánuje Adam s tím,
že ostrovské gymnázium mu vytvořilo skvělé podmínky a vstřícně podporovalo jeho aktivity.
Náměstek hejtmana Václav Sloup popřál Adamu Přádovi, aby na univerzitě v Cambridge navázal na své dosavadní úspěchy. „Tvoje studijní výsledky
i životní cesta jsou velkou motivací pro všechny ostatní studenty,“ upozornil
Sloup.
Foto KÚ

„Jedná se o další příklad toho,
jak Karlovarský kraj pečuje o své
nemocnice. Odmítám debaty
o tom, že se Sokolovu nechceme
věnovat, že do něj nechceme investovat. I nadále budeme sokolovskou nemocnici podporovat,“
uvedl během oficiálního zahájení
stavebních prací náměstek hejtmana Miloslav Čermák.
Současné ARO zahájilo provoz
v roce 1988 jako moderní zařízení své doby. Překotný rozvoj
oboru však zapříčinil, že ve 3. tisíciletí už jeho prostory přestaly
vyhovovat.
„V současné době se nám otevírá nová etapa, kdy - narozdíl

Primář oddělení ARO sokolovské nemocnice Andrej Karpowicz s náměstkem hejmana Miloslavem Čermákem v nemocničních prostorách, které
procházejí rekonstrukcí.
Foto Václav Fikar
od minulosti - máme možnost se
k podobě oddělení vyjadřovat. Po
rekonstrukci by ARO mělo být na
úrovni, jaká je běžná na západě.
Přístrojové vybavení už takové
máme, zbývají tedy prostory,“ těší se primář sokolovského ARO

Andrej Karpowicz na novou podobu oddělení.
Podle jednatele NEMOSu Sokolov Michala Soukupa rekonstrukce pavilonu nezasáhne do funkčnosti oddělení v pavilonu.
(dokončení na str. 2)
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Konference ukázala, jak Odborníci a politici
kraj likviduje bolševník se zabývali otázkami

zaměstnanosti v kraji
Problematikou nedostatku pracovních míst, ale i dalšími provázanými tématy, například nabídkami pro investory nebo odlivem
mladých odborníků z kraje, se zabývala konference Zaměstanost
2014, která se na začátku října
uskutečnila v Chebu.

Účastníci konference o likvidaci invazních rostlin v Karlovarském kraji
absolvovali i prohlídku terénu. Druhý den konference navštívili několik
lokalit v regionu, aby se přesvědčili o efektivitě zvolených metod jejich
likvidace.
Foto Václav Fikar
Už druhým rokem likviduje Karlovarský kraj invazní
rostliny - bolševník, křídlatky
a netýkavku. Protože se v rámci celé Evropské unie jedná
o unikátní projekt, uspořádal
na začátku října dvoudenní
konferenci, aby se stejně jako
v loňském roce podělil o své
zkušenosti se zájemci a odborníky z celé republiky.

do kdy projekt potrvá, budeme
moc říct, že se nám záměr vydařil,“ dodal Jakubík.
Podle Lenky Pocové, projektové
manažerky Agentury projektového a dotačního managementu
Karlovarského kraje (APDM), si
likvidace invazních rostlin v letech 2013 a 2014 vyžádala zhruba
45 až 50 milionů korun.
„Zejména na Chebsku jsou
dnes už rozsáhlá území, kde je
výsledek viditelný. Výhodou je, že
Chebsko je zemědělsky více využívané a pozemky tam jsou řádněji spravované. Sokolovsko už je
větší problém, nejhorší je situace
na Tepelsku. Jinak chemická cesta likvidace je výrazně účinnější
než sekání,“ informovala Pocová
s tím, že kde dodavatelské firmy
začaly včas, jsou výsledky boje
s invazními rostlinami lepší.
Bolševník a další invazní rostliny likviduje v kraji šest firem,
které k tomuto účelu zaměstnaly
25 dlouhodobě nezaměstnaných
lidí. Projekt potrvá do konce roku 2015, na vlastníky pozemků
pak přejde podmínka desetileté
udržitelnosti.

„Máme občas nějaké problémy,
ty nezastíráme. Vždyť bojujeme
s přírodou, a to na velké ploše
kraje. Problémem například bylo, že některé dodavatelské firmy
nedodržovaly termíny,“ ohlédl se
za vegetační sezonou krajský radní pro oblast životního prostředí
a zemědělství Václav Jakubík.
Pokud jde o invazní rostliny,
Karlovarský kraj je nejvíce zasaženým regionem v ČR. Invazními rostlinami jsou zasažená dvě
procenta jeho území, přičemž
osmdesát procent z těchto dvou
procent okupuje bolševník velkolepý.
„Bavíme se o omezování výskytu. Věřím, že na konci roku 2015,

Kraj kupuje sanitu pro
převoz nedonošenců
Karlovarský kraj koupí Zdravotnické záchranné službě novou sanitku pro převoz nedonošených
a patologických novorozenců.
Záchranka tak bude mít vozidlo
vybavené podle nejvyšších standardů péče.

de převážet novorozence, vyžadující
specializovanou zdravotní péči, z celého kraje,“ vysvětlil náměstek hejtmana Miloslav Čermák její pořízení.
Novorozenecká sanita je vybavena
jako vozidlo rychlé lékařské pomoci,
doplněné například o nosítka s vyhřívaným inkubátorem.
„Letos v dubnu jsme slíbili, že
Nový vůz bude druhým svého
v návaznosti na potvrzení statutu druhu v garážích krajské záchranky.
Perinatologického centra interme- První byl pořízen před osmi lety, přidiární péče v karlovarské nemocnici čemž vzhledem k vysokému počtu
zakoupíme pro záchranku i novou najetých kilometrů už bývá každý
novorozeneckou sanitku, která bu- rok i několik týdnů v servisu.

Roman Rokůsek

„Společně se snažíme o vznik nových pracovních míst, ale musíme
především investorům a podnikatelům nabídnout místo, kde by mohli
podnikat. Mám na mysli průmyslové
zóny, z nichž některé, jako například
zóna v Chebu, ale i v Ostrově nebo
u Hranic, velmi dobře fungují a odráží se to i na nízké nezaměstnanosti
v této oblasti. Je také třeba užší spolupráce škol a firem, aby učni a žáci
měli zájem studovat hlavně technické obory a věděli, že v nich najdou
perspektivní uplatnění. Zaměstnanost v regionu je jednou z našich
priorit, ale není v silách Karlovarského kraje, aby tak zásadní věc řešil
sám. Proto jsem požádal i vládu naší

země, aby pomohla řešit problematiku nezaměstnanosti na území celého
našeho kraje,“ informoval účastníky
konference hejtman Karlovarského
kraje Josef Novotný, který nad chebskou konferencí přezval záštitu.
Akci uspořádal Karlovarský kraj
společně s Karlovarskou agenturou
rozvoje podnikání a s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského
kraje. Jejím cílem bylo nastartovat
diskuzi aktérů v oblasti zaměstnanosti a trhu práce a informovat zúčastněné o projektech a záměrech
kraje.
Kromě projektů na podporu zaměstnanosti, zavedení stipendií pro
vysokoškoláky či investorského webu, má kraj v plánu vznik krajské
rozvojové zóny a podporu nabídky
pracovního uplatnění. „Neobejde se
to však bez součinnosti regionálních
firem, Krajské hospodářské komory
nebo institucí zaměřených na služby trhu práce,“ upozornil náměstek
hejtmana Karlovarského kraje Petr
Navrátil.

Stavebnice Merkur
do středních škol

Hejtman Josef Novotný předal ředitelům sedmi středních škol, zřizovaných Karlovarským kajem, legendární stavebnice Merkur. Ty mají být
využity pro praktickou výuku studentů technických oborů. Studenti ale
nemají k dispozici klasickou podobu stavebnice, jak ji mnozí znají ze
svého dětství, ale náročnější stavebnicový systém Merkur Education,
který je vybavený moderními mechanickými a elektronickými prvky.
Z univerzální stavebnice se dají poskládat funkční modely nejrůznějších přístrojů, například CNC frézka.
„Díky stavebnici si studenti mohou prohlédnout, jak jednotlivá zařízení
fungují, a naučí se s nimi i pracovat. Cílem projektu je podpořit u žáků technickou představivost, manuální zručnost a zájem o technické
vzdělávání,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.
Projekt finančně podpořila Nadace ČEZ.
Foto Václav Fikar

Karlovarský kraj
bezpečně online
Účastníci chebské konference.

Foto KÚ

Sokolovská nemocnice
(dokončení na str. 2)
„Po celou dobu rekonstrukcí se
všichni naši zaměstnanci postarají
o to, aby nikdo z návštěvníků nemocnice nijak negativně nepocítil
důsledky stavebních prací. Tato
modernizační etapa Nemocnice
Sokolov je dalším krokem na naší cestě v budování přívětivého
a vlídného nemocničního prostředí s moderním vybavením a špičkovým personálem,“ řekl Michal
Soukup.
Proměna pavilonu B i celého oddělení bude opravdu významná.
„Staré ARO vybouráme včetně
příček, zůstane jen skelet. Celý
provoz pak vybudujeme nově. Zachování části starého a vybudování části nového je v tomto případě
nesmysl. Půjde o nové oddělení
jak stavebně, tak technologicky,“

uvedl Anton Jurica, šéf společnosti
Jurica, která stavbu realizuje.
V praxi jeho slova znamenají,
že v prvním nadzemním podlaží
pavilonu dojde k vybourání a vyzdění nových příček, k položení
podlah a instalaci nových rozvodů
vody, kanalizace, elektřiny, vzduchotechnického vedení a chlazení.
V rámci projektu je rovněž naplánována i výměna prosklených
stěn a dveří a počítá se s osazením
kompletního vnitřního vybavení.
Rekonstrukcí samozřejmě projde
i vstupní hala. Stavebníci budou
zároveň pracovat na výměně oken
a dveří, zateplení budovy a na nové
fasádě.
Přestavba ARO by přitom měla být dokončena na konci února
2015, zateplení pavilonu B pak na
konci září 2015.
Václav Fikar

Na prevenci kybernetické kriminality, páchané na dětech a mladistvých, je zaměřený projekt,
který ve spolupráci s Národním
centrem bezpečnějšího internetu
zahájil Karlovarský kraj.
Mnoha dnešním dětem hrozí nejrůznější typy elektronických útoků,
online nenávistné projevy či zesměšňování. Zároveň se řada z nich chová nezodpovědně, když na internetu
sdílí důvěrné informace a citlivé fotografie a videa, čímž se vystavují riziku
zneužití či sexuálního vykořisťování.
Komunikují ve virtuálním prostředí
internetu s neznámými lidmi, se kterými se pak vydávají na schůzky, nebo se nevědomky dopouští porušování autorských práv. Pokud se děti (tzv.
digitální domorodci) dostanou do
nesnází spojených s užíváním internetu či mobilních technologií, obrátí
se nejčastěji na rodiče a na druhém
místě na učitele.
„Bohužel jak rodiče, tak učitelé, až
na ty nejmladší, vyrostli v době před
internetem a mobilními telefony.
Patří mezi takzvané digitální přistěhovalce, tedy ty, kteří se s internetem
a ICT začali učit zacházet až v dospělém věku. Tento svět vnímají zcela jinak než jejich děti či žáci a není
pro ně stejně přirozený. Dochází tak
k paradoxu. Digitálním domorod-

Ředitel krajského úřadu informuje:

Pěstounská péče v Karlovarském kraji
V České republice žije mnoho opuštěných a ohrožených
dětí, kterým je potřeba zajistit
náhradní rodinu. Jen v Karlovarském kraji jich je okolo 350.
Jednou z cest, jak těmto dětem
pomoci, je zprostředkování pěstounské péče. A právě na toto
téma jsme hovořili s ředitelem
krajského úřadu Romanem Rokůskem.
Jaký je zájem o pěstounskou
péči v Karlovarském kraji?
V našem kraji převažuje z 80 %
tzv. příbuzenská pěstounská péče,
kdy o dítě pečují příbuzní. Pokud
širší rodina nemá o dítě zájem,
popřípadě mu nedokáže nabídnout záruky jeho zdárného vývoje,
dítěti hrozí, že bude umístěno do
dětského domova. Proto bychom
chtěli oslovit širokou veřejnost
a probudit v ní zájem o pěstounství. Hledáme náhradní rodiče,

Stát si uvědomuje důležitost
kteří mohou opuštěným a ohroženým dětem zajistit stabilní rodin- pěstounské péče, a proto se snaží
vytvářet takové podmínky, aby
né zázemí.
zájemců o pěstounství přibývalo.
Jedná se především o zákonem
Kdo se může stát pěstounem?
Pěstounem se může stát každý stanovená práva a povinnosti pěsčlověk, který se zvládne postarat tounů a v neposlední řadě také
o cizí dítě a dokáže ho přijmout o finanční podporu.
Mezi práva pěstounů patří nas jeho zvláštnostmi a potřebami.
Je důležité, aby k pěstounské péči příklad poskytnutí trvalé nebo dopřistupoval jako ke službě dítěti, časné pomoci při zajištění osobní
kterému je potřeba zajistit bezpeč- péče o svěřené dítě, která je využíné rodinné prostředí. Dále musí vána zejména při vyřizování osobrespektovat jeho vztah k původní ních záležitostí, dále poskytnutí
biologické rodině a umožnit mu pomoci se zajištěním celodenní
být s ní v kontaktu. Musí pochopit, péče o svěřené dítě, zprostředkože je pěstounem, tj. náhradním ro- vání psychologické, terapeuticdičem, jen po určitou dobu – ať už ké nebo jiné odborné pomoci či
je to jen na pár měsíců nebo něko- zprostředkování nebo zajištění
bezplatné možnosti zvyšovat si
lik let či celé dětství.
znalosti a dovednosti v oblasti výNe každý ví, co pěstounská pé- chovy a péče o dítě.
Mezi povinnosti pěstounů dále
če obnáší. Můžete nám přiblížit,
jaká jsou práva a povinnosti pěs- patří například povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounátounů?

Zkušenosti dokazují, že lidé, pro
ležitost dítěte s osobami blízkými,
které je pěstounství pouze stabilzejména s jeho rodiči.
ním zdrojem příjmu, nakonec činHovořil jste o finanční podpo- nost stejně ukončí.
ře. Jaké příspěvky mohou pěstouni čerpat?
Jakou úlohu sehrává v oblasti
Pěstounská péče je finančně náhradní rodinné péče krajský
podporována státem, takže pěs- úřad?
touni mohou pobírat nejrůznější
Krajský úřad vede evidenci děpříspěvky. Mezi ně patří napří- tí, kterým je potřeba zajistit péči
klad jednorázové příspěvky, jako v náhradním rodinném prostředí,
je příspěvek při převzetí dítěte do a evidenci žadatelů vhodných stát
pěstounské péče a při ukončení se osvojiteli nebo pěstouny. Kropěstounské péče.
mě toho vyhledává pro děti vhodPatří sem ale také příspěvky, kte- né žadatele, kteří by byli na záklaré jsou vypláceny pravidelně, jako dě odborného posouzení schopni
je příspěvek na úhradu potřeb dí- naplnit jejich potřeby.
těte (cca 5 tisíc korun měsíčně),
Podrobnější informace o pěsodměna pěstouna (u jednoho tounské péči mohou zájemci
dítěte ve výši 8 tisíc korun měsíč- získat přímo u nás na úřadě, na
ně) nebo příspěvek na zakoupení odboru sociálních věcí, u pracovmotorového vozidla. Finanční pří- nic pro náhradní rodinnou péči
spěvky by však neměly být jedinou - Mgr. Jarmily Petřekové, tel.: 354
motivací k tomu, aby se člověk stal 222 592, nebo Bc. Miluše Merklopěstounem.
vé, tel.: 354 222 497.

cům mají pomáhat digitální přistěhovalci,“ popisuje Jana Brandejsová
z Národního centra bezpečnějšího
internetu.
Pravidla bezpečného a etického užívání internetu a mobilních zařízení
přitom nejsou součástí školní výuky
a nezřídka ani výchovy v rodině. Děti
tak například netuší, jakých rizik se
vyvarovat a jak se zachovat v případě
ohrožení. A dospělí zase často neumí
pomoci. Nejen rodiče, ale třeba i sociální pracovníci či psychologové. I ti
zpravidla patří mezi digitální přistěhovalce a nemají zkušenost s online
službami a mobilními aplikacemi využívanými dětmi.
„Přitom jsou po učitelích a rodičích
v první linii při řešení stále častějších
případů elektronického násilí páchaného na dětech a mezi dětmi,“ všiml
si náměstek hejtmana Karlovarského
kraje Miloslav Čermák.
A právě tohle by měl projekt „Karlovarský kraj bezpečně online“ změnit.
Jeho koncept totiž vychází z přesvědčení, že je důležité současně pracovat
a vzdělávat všechny, kterých se internetová bezpečnost dětí týká. Tedy
děti, rodiče, učitele a ředitele škol,
sociální pracovníky i policisty. Projekt proto mj. poskytne vzdělávání
ředitelům škol a školských zařízení,
sociálním pracovníkům a pracovníkům policie.

Stavbě III. etapy
obchvatu
Sokolova
už nic nebrání
Snaha Karlovarského kraje
o urychlení přípravy dostavby
západního obchvatu Sokolova,
konkrétně stavby III. etapy, našla
na ministerstvu financí odezvu.
„Podle našich informací je předběžné oznámení o zakázce v těchto
dnech zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele, tedy ministerstva financí.
Věřím, že se informace dostane
i k regionálním firmám, které se
mohou zúčastnit zadávacího řízení. Po dokončení třetí etapy obchvatu se propojí zbývající části
trasy, z města se odvede především
nákladní doprava, což uleví všem
obyvatelům Sokolova. Součástí
obchvatu je navíc i zpřístupnění
oblastí v blízkosti bývalých dolů
Medard a Libík,“ uvedl hejtman
Josef Novotný.
Náklady na 3. etapu stavby západního obchvatu Sokolova činí
zhruba 222 milionů korun.
(pokračování na str. 8)
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Oleg Kalaš: Snažíme se,
aby Karlovarský kraj žil kulturou
Karlovarský kraj patří k nejnavštěvovanějším místům v republice. Vedení kraje se proto snaží
nejen podporovat velké kulturní
akce, které přitahují pozornost
návštěvníků z celého světa, ale
nabízí zajímavé kulturní události
i pro domácí příznivce kulturního dění.
Na počátku letošního září to byla
například tradiční oslava Dnů evropského kulturního dědictví.
„Karlovarský kraj pořádá tyto
oslavy od roku 2002 a snaží se vždy
obyvatele regionu pozvat do prostor některé z významných kulturních památek. Postupně proběhly
tyto akce v Klášteře premonstrátů
Teplá, na zámku v Chyši, v areálu
bývalého kapucínského kláštera
v Sokolově nebo v Císařských lázních v Karlových Varech,“ uvedl
krajský radní pro oblast kultury
Oleg Kalaš s tím, že letos se tato
akce konala na statku v Milíkově
na Chebsku a nesla se ve znamení
slavností řemesel a lidové kultury.
V tomto roce se Karlovarský kraj
připojil také k oslavám Roku české
hudby 2014. Ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka a s městem Karlovy Vary uspořádal muzikologickou
konferenci o tradici a přítomnosti
hudby v regionu.
„Na akci se sešli hudebníci, teoretici hudby a umění a znalci regionálních hudebních dějin, jejichž
příspěvky byly zpracovány a vydány ve sborníku,“ vysvětlil Oleg Kalaš. V sedmi městech kraje se navíc
uskutečnily koncerty árií a scén
z oper významných českých jubilujících autorů pro děti a školní mládež 2. stupně základních škol a pro
střední školy.
Cílem vedení kraje je také pěsto-

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

aktivní pobyt

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.

Oleg Kalaš
Jednou z aktivit v oblasti rozvoje kultury a cestovního ruchu v Karlovarském kraji je práce na zapsání Hornické
kulturní krajiny Krušnohoří-Erzgebirge na Seznam kulturního dědictví Unesco. Na ilustračním snímku Václav Fikara je Jáchymov.
vat estetické cítění a lásku k umění
v dětech od nejmladšího věku.
„Nabízíme školám kulturní a divadelní představení ve všech divadlech v kraji, využíváme oba symfonické orchestry, ve spolupráci
s muzei, galeriemi a knihovnami
připravujeme pořady pro děti
z mateřských a základních škol až
po maturitní ročníky středních
škol. V loňském roce jsme takto
uskutečnili po celém kraji 231 pořadů, které navštívilo více jak 27 tisíc dětí a letos budou tato čísla ještě
o něco vyšší,“ dodal radní.
Stranou zájmu ale nezůstává ani
péče o zachování a obnovu nemovitých památek. V roce 2014 poskytl
Karlovarský kraj na obnovu a údrž-

bu památek příspěvky v celkové výši šest milionů korun. „Částkou 500
tisíc korun byla podpořena záchrana historických objektů lázeňského
areálu v Kyselce, příspěvky ve výši
200 tisíc korun byly poskytnuty na
obnovu zámku ve Štědré, hradu
Starý Rybník a stabilizaci zříceniny
hradu na Andělské Hoře, 240 tisíc
získal vlastník hradu Hartenberg,“
upřesnil Kalaš.
Karlovarský kraj i nadále, společně s Ústeckým krajem a saskými
partnery, pracuje na společné česko-německé nominaci Hornické
kulturní krajiny Krušnohoří-Erzgebirge k zápisu na Seznam kulturního dědictví UNESCO.
„Letos v lednu jsem se v Drážďa-

nech zúčastnil slavnostního aktu
podpisu žádosti o zápis ministrem
DOP HC s.r.o., Bergmannova 140, Dolní Rychnov, www.dop-hc.cz
kultury ČR a saským ministrem
tel.: 352 628 698, mob.: 739 457 565, e-mail: soc.pracovnik@dop-hc.cz
vnitra. Žádost bude hodnocena
v roce 2015 a v roce 2016 se dozvíme výsledek. Doufejme, že pozitivní. Nyní se soustředíme na
prezentaci tohoto projektu. Bližší
informace o nominaci naleznete
na www.montanregion.cz. Nezapomněli jsme ani na další želízko
„v ohni“ UNESCO, a to nominaci
měst Západočeského lázeňského
trojúhelníku v rámci nadnárodní
nominace dalších třinácti evropských lázní. Byly aktualizovány
Karlovarský kraj je oblíbeným
webové stránky www.spaarch.cz,
včetně zhotovení jejich anglické turistickým cílem lázeňských
hostů, cyklistů, vodáků. Snaží
verze,“ uzavřel radní.
se ale také nabídnout zajímavé
zážitky rodinám s dětmi. O tom,
čím je může náš region přilákat,
jsme hovořili s uvolněným zastupitelem Karlovarského kraje
pro oblast lázeňství a cestovního ruchu Ing. Edmundem Janischem.

Rodiče s dětmi naleznou
v Karlovarském kraji
dobrodružství i poznání

Nadační fond Josefa Novotného rozdal
handicapovaným dětem první šeky
Hejtman Karlovarského kraje
a poslanec Josef Novotný založil
nadační fond na pomoc handicapovaným dětem, na podporu
vzdělávání a sportu dětí a mládeže a na podporu seniorů.
V zakládací listině fondu se Josef Novotný zavázal k tomu, že po
dobu souběhu výplaty poslance
a hejtmana bude do fondu poskytovat měsíčně dar ve výši čistého
platu poslance bez náhrad, tedy
38 500 korun.
„Po oznámení mého záměru založit nadační fond jsem se dočetl,
že jsem byl k tomuto kroku donucen. To samozřejmě není pravda. Již před tím jsem nemalými Hejtman Josef Novotný předává symbolický šek na 10 000 korun jednočástkami přispíval na nejrůznější mu z žadatelů, kterého vybrala správní rada nadačního fondu.
dobročinné účely. Nadační fond
Finanční podpora dětem a je- by, zdravotní pomůcky a léky,
jsem se rozhodl založit, abych
utnul nejrůznější spekulace o vý- jich rodičům, nebo osobám o tyto finanční podpora rozvoje sportu
ši mých příspěvků,“ informoval děti pečující, které nemají finanč- a vzdělávání dětí a mládeže, finí prostředky na základní potře- nanční podpora seniorů a organihejtman.
Účelem a cílem Nadačního fondu Josefa Novotného je finanční
podpora zajištění materiálních,
sociálních a kulturních potřeb
dětí, znevýhodněných svým zdračíslo bankovního účtu Nadačního fondu Josefa Novotného
votním stavem nebo jiným handicapem.

3600809309/0800

zací, zajišťujících jejich podporu.
Hejtman zároveň vyzval všechny,
kterých se týká souběh některých
politických funkcí, tedy například
souběh funkcí starosty a poslance
či starosty a senátora, aby se připojili k jeho iniciativě a přispěli
na konto nově vzniklého nadačního fondu a podpořili tak spolu
s ním správnou věc.
Stejně tak mohou na číslo účtu
3600809309/0800 přispět všichni,
kteří s posláním fondu souhlasí
a chtějí se připojit.
Správní rada fondu rozhodla
o přidělení prvních příspěvků,
které vybrala ze žádostí, jež nadační fond obdržel ještě v době
před jeho zapsáním do nadačního
rejstříku.
„Předal jsem symbolické šeky
příjemcům prvních příspěvků, šlo
o desetitisícové částky například
pro děvče s pohybovými obtížemi na pořízení tabletu k učebním
a terapeutickým účelům nebo pro
zrakově postiženého chlapce na
nákup učebních a sportovních
pomůcek. Další peníze jdou na
náklady spojené s péčí o dva postižené chlapce z Chebu,“ doplnil
Josef Novotný.

Kraj pošle peníze dobrovolným hasičům
Tři miliony korun letos rozdělil
Karlovarský kraj mezi dobrovolné hasiče v regionu. Jeden
milion uvolnil na věcné vybavení jednotek, další dva miliony
na nákup nových cisteren v Ostrově a Bochově.
Žádosti o příspěvek na věcné
vybavení podalo celkem 39 obcí.
Po posouzení jednotlivých žádostí rozhodla příslušná komise
o tom, že finance rozdělí mezi jedenatřicet žadatelů.
„Z připraveného jednoho milionu korun dostanou dobro-

volní hasiči peníze například na
pracovní stejnokroje, čerpadla
či vysílačky. Chceme tak zajistit potřebnou vybavenost hasičů
i v těch nejmenších obcích, které
na to mnohdy nemají dostatek
financí,“ vysvětlil hejtman Josef
Novotný.
Příspěvek tak mimo jiné zamíří
k dobrovolným hasičům ve Velichově, v Pile, v Královském Poříčí, Lokti nebo v Ovesných Kladrubech na Chebsku.
Kraj zároveň vyhověl také dvěma městům, jejichž jednotky potřebovaly obnovit zastaralou po-

Ilustrační foto Požáry.cz

žární techniku.
„Jednalo se o žádosti Bochova
a Ostrova, kterým jsme přispěli
celkem jedním milionem korun
na nákup nové cisternové automobilové stříkačky. Přímo v Bochově jsem si společně s hasiči
nové vozidlo už prohlédl a věřím,
že jim bude dobře sloužit,“ dodal
hejtman.
Peníze z krajského rozpočtu dostávají obce právě v těchto dnech.
Podle toho, zda smlouvy o poskytnutí příspěvku již schválila
jednotlivá obecní či městská zastupitelstva.

Věnuje se Karlovarský kraj při
plánování rozvoje cestovního
ruchu také rodinám s dětmi? Co
jim může nabídnout?
Rodiny s dětmi jsou jednou
z hlavních cílových skupin, na které se Karlovarský kraj v plánování
aktivit cestovního ruchu zaměřuje. S velice dobrým ohlasem se
například setkala soutěž o ceny,
podporující návštěvnost památek
v našem regionu.
Letos se konala fotosoutěž, do
které se mohli přihlásit malí i velcí
soutěžící. V rámci našeho projektu
Živý kraj jsme také vydali publikaci „Živý kraj pro děti“ s tipy na
výlety.
Namátkou bych vybral přírodní
lanové centrum a oboru sv. Linhart
v Karlových Varech, statek Bernard
v Královském Poříčí, interaktivní
galerii Becherova vila, kde se často
pořádají tvůrčí dílny pro děti, biofarmu Belina v Nežichově u Toužimi, přírodní park Prelát v Mariánských Lázních nebo Botanickou
zahradu v Bečově. A hlavně bych
rád všechny rodiny s dětmi pozval
do našeho kraje užít si podzim
a krásně barevnou krajinu.
Řada rodičů dnes vyhledává nejen výlety pro děti, kde se mohou
sportovně vyžít a „vyřádit“, ale
i cesty za poznáním. Kam by měli
zamířit v našem kraji?
V takovém případě bych doporučil mimo jiné hornické muzeum
v Krásně a jízdu důlním vláčkem.
Pro dospělé může být zajímavá
expozice důlní dopravy a výstava
báňského záchranářství, děti uvidí lokomotivy a vagóny využívané v podzemí slavkovského dolu.
Dobrodružná je i návštěva štoly č.
1 v Jáchymově, kde se dozvědí zajímavosti o historii těžby uranových
rud.
Zážitkem bude určitě i návštěva
parku Boheminium v Mariánských Lázních. Dokonalé modely
památek hradů, zámků, rozhleden,
ale i lodí či letadel mají měřítko

Edmund Janisch, uvolněný zastupitel Karlovarského kraje pro oblast
lázeňství a cestovního ruchu
1:25, a tak se během jednoho odpoledne ocitnou návštěvníci mezi
Karlštejnem, Bezdězem, Červenou
Lhotou nebo minaretem v Lednici. Speciální dětský návštěvnický okruh také nabízejí na zámku
v Bečově.
A kdybychom chtěli poradit
sportovně naladěným rodinám?
O lanovém centru na sv. Linhartu
v Karlových Varech už jsem mluvil. Další adrenalinové atrakce jsou
k dispozici na Plešivci, kde se nabízí například i jízda na terénních
koloběžkách.
Na opačném konci kraje, tedy
v Chebu - na levém břehu Ohře,
najdou rodiče a děti skvělé zázemí pro své sportovní aktivity,
například lanové centrum už pro
ty nejmenší děti, víceúčelové hřiště, hřiště pro pétanque, celý areál
s piknikovou loukou.
Dalším skvělým tipem pro všechny sportovní nadšence je areál na
vrchu Háj v Aši, kde je přes kilometr dlouhá in-line dráha, lezecká
stěna, možnost zahrát si stolní tenis nebo různé míčové hry.
Kde mohou najít zájemci informace o akcích pro rodiny s dětmi?
Doporučuji jim turistický portál
Živý kraj, jehož součástí je samozřejmě i kulturní kalendář, kde
jsou všechny zajímavé akce v našem regionu.
Kdyby snad rodiče chtěli zabavit
děti během nadcházejících podzimních prázdnin, jedním z tipů
může být 29. října program pro
děti od 6 let na téma „Cesta kolem
světa za jeden den“ v dětském oddělení Krajské knihovny Karlovy
Vary.

z regionu / inzerce

Jan Onder: Každý přenos je stres

který pořádáme 12. prosince
v Sokolově, kde si s holkama zase
veřejně zatančíme.
Protože jste v této televizní
soutěži účinkoval už několikrát,
kdy naposled jste skončil s modelkou Taťánou Kuchařovou
druhý (2013), nabízí se mi otázka, jestli už se z vás stal suverén,
pro kterého se soutěž před televizními kamerami stala rutinní
záležitostí?
Pravdou je, že s vystupováním
v televizi již nemám problém, ale
suverénem bych se nenazýval.
Každý přímý přenos je stres, je to
veliká zodpovědnost.

Jeho tvář znají jak dětští, tak
dospělí diváci České televize.
Tanečník Jan Onder z Lokte se
totiž zviditelnil v pořadu StarDance a posléze i v dětském
pořadu Taneční hrátky s Honzou Onderem...
V České televizi na dětské
stanici Déčko máte vlastní pořad „Taneční hrátky s Honzou
Onderem“. Jak jste se k tomuto
pořadu dostal? Souvisí to s vaší opakovanou úspěšnou účastí
v pořadu ČT StarDance?
Určitě vznik tohoto pořadu
s mou účastí ve StarDance souvisí, kdybych v tomto pořadu nebyl,
těžko by se o mně vědělo. Z televize jsem dostal nabídku udělat
taneční pořád pro děti a vznikly
z toho „Taneční hrátky“, ze kterých mám obrovskou radost. Je to
jako moje dítě a jsme s Lucií (Lucie Hunčárová je taneční a životní
partnerka Jana Ondera - pozn.
red.) rádi, že se pořad těší velké
popularitě.

Jan Onder
- narozen 1985 v Lokti. Český tanečník a pedagog. Vystudoval pedagogickou fakultu na Univerzitě v Ústí nad Labem. Je vedoucím sokolovského
klubu sportovního tance a ve městě vede i kurzy pro začínající mládež
a dospělé. Tanci se věnuje i jeho partnerka Lucie Hunčárová a spolu vystupují na oficiálních soutěžích. Na stanici Déčko v České televizi uvádí
vlastní pořad nazvaný Taneční hrátky s Honzou Onderem.

Jak se Vám s dětmi pracuje?
A jsou v tomto věku šikovnější
na tanec dívky nebo kluci?
Holky mají k tanci blíž. Jsou
dříve elegantnější, ale i kluci občas překvapí. Důležité je, že díky
pořadům jako je StarDance nebo
Taneční hrátky s Honzou Onderem je o tanec u dětí stále větší
zájem.

Zažil jste při jeho natáčení nebo po něm nějakou zajímavou
situaci?
Kromě toho, že se nám občas
nejaké dítko počůrá přímo na
place, se nic až tak zajímavého při
natáčení neděje. Pravdou ale je, že
tam máme super partu a že se během natáčení dobře bavíme.

Co Vás osobně na tomto pořadu nejvíc baví?
Mám rád, když vidím, že jsou
děti nadšené ze všech blbin, které
pro ně s režizérem pořadu, Zbyňkem Fialou, vymýšlíme.

Dvakrát jste vyhrál již zmíněnou soutěž České televize StarDance. V roce 2008 s herečkou
Danou Batulkovou, v roce 2010
s bývalou atletkou Kateřinou
Baďurovou. Pokud můj dotaz

nebude indiskrétní, v čem byly obě Vaše televizní partnerky
různé a v čem naopak podobné?
Obě dámy byly především pracovité a měly úžasný smysl pro
humor. Obě byly a stále jsou roztomilé a krásné.
Sportovkyně Katka Baďurová
byla schopná skákat salta, Danuška Batulková se zase uměla ponořit do jakékoliv taneční role a její
projev byl proto velmi zajímavý.
Zkrátka, potkal jsem moc prima
lidi a jsem rád, že se s nimi stále
potkávám.
Tak třeba teď se těším na ples,

Veřejnosti jste známý vesměs
jako skvělý tanečník, ale je Váš
život jenom tanec nebo se do něj
vejdou i jiné činnosti, které patří k Janu Onderovi stejně jako
tanec?
Mám rád svoje rodiče a brášku,
který je úspěšný psycholog. Rád
s nimi trávím čas, hodně se nasmějeme a taky se toho vždy hodně dozvím.
Jste z Lokte, v Sokolově pak
vedete klub sportovního tance,
taneční kurzy pořádáte i v Karlových Varech a v Ostrově. Proto na závěr odbočím od tance
a zeptám se na náš region. Do
kterých pěti měst v Karlovarském kraji byste pozval návštěvu
z dálky a proč?
Pět měst neřeknu, jelikož u nás
v kraji je tolik úžasných míst, že
bych nerad na nějaké krásné zapomněl. V každém případě to
mám v Karlovarském kraji moc
rád, líbí se mi tady a chci tady zůstat navždy!
Václav Fikar

strana 4

Osobnost Karlovarského kraje
V letošním roce se uskuteční další ročník tradiční ankety Osobnost
Karlovarského kraje. Občané si ze
svých řad vyberou toho, kdo se podle
jejich názoru významným způsobem
zasloužil o rozvoj kultury a služeb veřejnosti, podnikání či přímo regionu
v roce 2014. Nominace lze zasílat do
pátku 31. října.
Své návrhy může veřejnost zasílat
prostřednictvím tištěného anketního
lístku vystřiženého z Krajských listů

na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kancelář hejtmana
a vnějších vztahů, Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary. Hlasovat lze
i elektronicky, a to na internetových
stránkách Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz. Na základě
zaslaných návrhů vybere odborná
komise tři finalisty z každé kategorie.
Finálový večer, během kterého budou předána ocenění, proběhne 27.
listopadu v Grandhotelu Pupp.



1. Návrh v kategorii Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti: Cenu může získat každý občan kraje, který významně napomáhá rozvoji vědy, kultury a neziskového sektoru v regionu. Může být jakékoliv profese
- například lékařem, zdravotní sestrou, pedagogem, novinářem, hudebníkem,
spisovatelem či pracovníkem v oblasti sociálních služeb nebo dobrovolnictví.

Důvod nominace

2. Návrh v kategorii Osobnost v oblasti podnikání: Cenu může
získat každý občan kraje, který se významně podílí na rozvoji podnikatelského
prostředí v Karlovarském kraji.

Důvod nominace

3. Návrh v kategorii Zvláštní cena za mimořádný přínos Karlovarskému kraji: Cenu může získat každý občan kraje, který se mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj kraje, šíří jeho dobré jméno u nás i v zahraničí, pomáhá svým spoluobčanům či jiným způsobem pozitivně ovlivňuje
dění v kraji.

Soutěž nekladla
meze dětské fantazii
Festival Caminos představí
Ugandu, Ekvádor i Palestinu
Cestovatelský festival Caminos
se po roce opět vrací do Karlových
Varů. Osmý ročník se uskuteční ve
dnech 31. 10. až 2. 11., přičemž di-

váci se v kině Drahomíra mohou
těšit třeba na vřelou tvář Kavkazu
nebo tajemný Kamerun. Úplný
program na www.caminos.cz

Hejtman Karlovarského kraje
Josef Novotný ocenil vítěze dětské výtvarné soutěže „Fantazii
se meze nekladou“. Autoři nejlepších prací si odnesli mobilní
telefony, MP3 přehrávače či poukazy na zajištění dopravy na
výlet.

mohli jak jednotlivci, tak i kolektivy. Mezi došlými pracemi dominovaly obrázky a trojrozměrné objekty. Nechyběla ani nápaditá videa.
Porotcem soutěže byl stejně jako
v uplynulých letech ředitel Galerie
umění Karlovy Vary Jan Samec.
Výsledky:

Výtvarná soutěž probíhala od 1.
května do 30. června. Úkolem dětí
bylo ztvárnit téma „Vítáme mimozemské civilizace“. O tom, že je
téma zaujalo, svědčí fakt, že na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje dorazilo rekordních 186
prací. Oproti loňskému ročníku se
jejich počet téměř zdvojnásobil.
„Těší mne, že o soutěž byl takový
zájem. Přišlo nám spoustu pěkných prací a vybrat vítěze nebylo
jednoduché. Děti jsou talentované
a nechybí jim potřebná dávka fantazie,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.
Soutěž byla určena pro děti ve věku od 6 do 15 let a přihlašovat se

Důvod nominace

Strojírny Cheb, a. s.

společnost zabývající se výrobou ocelových konstrukcí a technologických celků přijme

ZKUŠENÉ ZAMĚSTNANCE PRO UVEDENÉ PRACOVNÍ POZICE
Jednotlivci 6 – 10 let
1. Vanessa Kurčinová
2. Tereza Machalová
3. David Troller
4. Christian Müller
Jednotlivci 10 – 15 let
1. Radka Janků
2. Pavla Kaucká
3. + 4. Lukáš Čermak a Jiří Gyaraki
Kolektivy
1. Kolektiv žáků 3. A ze ZŠ Sokolov, Běžecká 2055
2. Kolektiv speciální třídy I. ze ZŠ
a PŠ Aš, Studentská 13
3. Kolektiv žáků speciální třídy se
středním mentálním postižením
ze ZŠ Cheb, Kostelní nám. 14

Horizontkář (WD 160)

2 prac.

Vyučen obráběč kovů, 4-5 let praxe na
vodorovné vyvrtávačce WD 160,
vysoké požadavky na přesnost a preciznost
orientace ve výkresové dokumentaci.
Soustružník

2 prac.

Vyučen obráběč kovů, 3 roky praxe na
hrotovém soustruhu SRM 125,
orientace ve výkresové dokumentaci.
Svářeč + prov. zámečník

5-7 prac.

Referent obchodu

1 prac.

Ve strojírenské výrobě, tvorba cenových
kalkulací a poptávkového řízení, znalost
něm. jazyka, řidičský průkaz sk. B.
Informace: Ing. Volek Pavel - 354 502 163
Technolog

1 prac.

Zpracov. technolog. postupů, praxe a zkušenost ve tvorbě pálících šablon a výpisu
materiálu.
Informace: Ing. Šiška Josef - 354 502 235

Vyučen v oboru (5 let praxe)
úřední zkoušky dle ČSN EN 287-1-135
orientace ve výkresové dokumentaci.
Lakýrník a natěrač kovů

1 prac.

Obsluha bezvzduchového stříkacího zařízení Airless, 3 roky praxe.
Informace: Petr Černík
- 602 524 470, 354 502 141-114
e-mail: cernik@strojcheb.cz

UH

ELNÉ SKLADY
František Buťa

Podhradská 5, 250 02 Cheb
www.strojcheb.cz

UHELNÉ SKLADY

Provozovna: Vykmanov 23, 363 01 Ostrov
tel.: 353 822 272, mobil: 736 541 541, e-mail: f.buta@seznam.cz

Prodej paliv

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

• Dodací lhůty dle
našich dispozic
• Kvalitní, suchá, tříděná paliva
• Po dohodě dovoz i v sobotu
(od října do května)
• Skládka u zákazníka (pás 3 m)
• Uhlí: Mostecké uhlí, Bílinské uhlí
(uhlí i pro automatické kotle
ořech 2), koks
• Německé brikety

Pro stavbu
• Prodej štěrku
• Prodej písků
• Prodej okrasného štěrku

Pro chataře
• Nabízíme pytlované uhlí pro
chataře a chalupáře. Pytlujeme
bílinské uhlí a na základě
požadavku zákazníka jsme
schopni napytlovat i jakýkoliv
jiný druh uhlí z naší nabídky.

Pro náš sortiment si můžete přijet i vlastní dopravou. Neúčtujeme za nakládku.

www.uhlibuta.cz
Možnost placení přes platební terminál

inzerce
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bezplatných parkovacích míst

centru

www.kec-marktredwitz.de

Vítejte v

15 let KEC: 11. 11. ’14 mnoho akcí
pro celou rodinu!

40 obchodu

Kösseine-Einkaufs-Center Leopoldstraße 30 · 95615 Marktredwitz · 0049 - 9231 - 973 500

Otevřeno: po - pá 9 až 19 hod, so 9 až 18 hod.

JEDINEČNÝ VE

VÝBĚRU, STYLU A ZNAČKÁCH

A takhle nás najdete:
Selb

w w w . f re y erl ebe n . de
E48

Sokolov
A93
E48

A93

E49

Cheb

Marktredwitz
A93

FREY ModeErlebnisKaufhaus Marktredwitz
Naše kolegyně
Romana Kuchenreuther
vám ráda poradí česky!

Freiwahl Kaufhaus GmbH & Co. Centrum KG
Markt 34-38 · 95615 Marktredwitz
Otevírací doby: po-pá: 9:00-19:00 hod. • so: 9:00-18:00 hod.

A93

konzept/design: www.chilipaper.de

E48

Ihr Shopping-Magnet!

z regionu / křížovka
S E R I Á L

K R A J S K Ý C H

L I S T Ů
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PŘEDSTAVUJEME NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V KR A JI

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: MUDr. Daniel Otýs
Věk: 50 let
Znamení: Panna
Záchranářem jsem od roku: Moje první účast
na výjezdové službě byla hned po nástupu do
nemocnice Sokolov, kdy byla tato služba v režii
nemocnice – oddělení ARO, kde jsem pracoval.
Bylo to v roce 1989. Jako hlavní činnosti se věnuji práci u Záchranné služby od roku 2009.

tak starší lékaři při předání pak v nemocnici.
Případ, který se mi vryl do paměti:
Rád sportuji, a tak pro mne hodně znamenal zásah
u cyklisty, kterému se při jízdě s kamarády na kole
zastavilo srdíčko. Jeho kamarádi začali hned s oživováním, počínali si skvěle. A my jsme jej potom po
dlouhém a obtížném úsilí vrátili do života. Byl zhruba
mého věku a už zase jezdí na kole a žije jako dřív. Takové úspěchy dodají člověku chuť do práce na kolik
týdnů a dovolí mu překonat časy, kdy je práce trochu
monotónní.

Co mě má práce naučila:
Rychle se rozhodovat, umět se prosadit. Zlepšila
mou schopnost komunikovat s lidmi. Vidím mnoho
Co mě přivedlo k mé současné práci:
lidských osudů a mnoho bolestí a smutku, a tak mi
Je to rozhodně zajímavá a pestrá práce. Strávil jsem mé vlastní problémy nepřipadají pak zas tak zásadní.
mnoho let v nemocnici na oddělení ARO, byl jsem
vyčerpaný, potřeboval jsem změnu. Vyhovuje mi, že
dělám něco, co je hodně společensky prospěšné. Zní
to jako fráze, ale opravdu to tak cítím. Přiznám se, že
mi vyhovuje i celkem vysoká prestiž téhle práce. Lidé
kolem mne vědí, co dělám, rozumí tomu a váží si mne
více, než když jsem byl jedním ze stovek anonymních
lékařů v nemocnici. Týká se to i mých nejbližších –
mé ženy a dcery, které mne vídají na ulici, v novinách
a mají pro mne pochopení. Líbí se mi také, že pracuji
venku na vzduchu.
Můj první výjezd/zásah:
Na ten si pamatuji zcela přesně. Bylo mi 24 let a byl
jsem naprostý zelenáč. Byl jsem tehdy poslán k pacientovi s astmatem. Pacientovy potíže byly jen lehké, já
byl vyděšený jak zajíc a myslím, že nemocný za chvíli
při pohledu na mou vyklepanost zalitoval, že vůbec
záchrannou službu zavolal. Léčil jsem jej tak komplikovaně, že z toho měl zamotanou hlavu jak nemocný,

0<6/Ë7(ä(721(-'(

9/$671Ë'ģ0
easy patrový:

RG.þP2
ZZZHDV\KRXVHVFRP
GSM:

602 480 321
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Křížovka o ceny
POZORUHODNÁ MÍSTA
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
HISTORICKÉ PODZEMÍ
SE ŠATLAVOU.
Výhercům, kterými jsou Petr
Švehla z Františkových Lázní,
Zdeněk Prokop z Horního
Slavkova a Stanislava
Marešová ze Sokolova,
gratulujeme. Zasíláme jim
publikace o našem kraji.
Má několik hektarů a od roku
2014 je oficiálně novou přírodní
památkou Karlovarského kraje.
Jedná se totiž o významné místo s mokřadními biotopy, které
v okolní krajině chybí. Roste zde
několik vzácných druhů rostlin,
hnízdí vodní ptáci a také se zde
rozmnožuje vzácný hnědásek
chrastavcový. Společně s přilehlými loukami, kdy se střídají vlhké
se suchými, tvoří na Toužimsku
poměrně vzácnou krajinu, která
byla už dříve začleněna do soustavy Natura 2000.
Na jeho břehu navíc stojí zřícenina barokního poutního kostela.
Kostel nechal vystavět v letech
1732-1733 tepelský opat Raimund III. – na místě zaniklého
středověkého gotického kostela. Po roce 1945 ale postupně
chátral, až v roce 1957 vyhořel
po ráně bleskem (tedy podobný
osud jako kostel ve Svatoboru).
Od roku 2007 provádí občanské
sdružení Cesta z města na zřícenině kostela záchranné práce…

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 6. 11. 2014
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na
poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Veronika
Severová, Závodní 353/88,
36006, Karlovy Vary.

VI. ročník
čn Dne
n národnostních
ro os h menšin
rodno
n 2014,
0
014
konaný v rámci „Hornického dne“ v Sokolově
Již šestým rokem organizoval
Výbor pro národnostní menšiny Karlovarského kraje den, na
kterém se představily skupiny
národnostních menšin v kraji a předvedly pospolu ukázku
své kultury a gastronomie. Den
národnostních menšin v Karlovarském kraji si v sobotu13. září
vychutnaly stovky přítomných
diváků.
Setkání menšin zahájili starosta
města Sokolov Ing. Zdeněk Berka
a náměstek hejtmana Karlovarského kraje Bc. Miloslav Čermák,
kteří přivítali přítomné i účinkující.
Ještě před oficiálním zahájením
vystoupil romský soubor Sivákovci z Kraslic. Jeho zpěv s cimbálovou muzikou přilákal diváky
a atmosféra potom byla výborná
až do pozdního odpoledne.
Zástupce Obce Slováků v Kar-

lových Varech a člen Výboru pro
národnostní menšiny Karlovarského kraje Peter Surňák postupně přivítal všechny přítomné
a seznámil je s programem, kde
nechyběla vystoupení pěveckých
a tanečných skupin národnostních menšin, ukázky národnostních kuchyní, ukázky společenského tance a společné vystoupení menšin při tanci a hudbě.
Účinkující pozdravil také Igor
Vasiljevič Melnik z Generálního konzulátu Ruska v Karlových
Varech a popřál všem přítomným
pěkné kulturní zážitky. Zejména
představení ženských ruských
souborů byla na úrovni a všechna
potěšila.
Vedle jiných se představil také
soubor Skejušan z Chomutova,
který předvedl rusínské tance
a písně za spontánní podpory publika.
Toto významné setkání pro

všechny menšiny kraje bylo připravené za podpory Krajského
úřadu Karlovy Vary. Také proto
byla významná osobní účast náměstka hejtmana Karlovarského
kraje, pana Miloslava Čermáka.
Ten pochválil program a ocenil
atmosféru i vystoupení menšin.
V rámci tohoto programu Výbor pro národnostní menšiny
Karlovarského kraje odevzdal
ceny nejlepším z foto-soutěže „Ze
života národnostních menšin“,
a také dětem, zainteresovaným na
výtvarné soutěži „Žijeme zde spolu“ z rukou náměstka hejtmana
Karlovarského kraje a předsedy
VNM.
Předseda Výboru pro národnostní menšiny, pan Jiří Holan,
při této příležitosti ocenil přípravu tohoto významného dne a připomněl, že se těší na další v roce
2015 - opět v Sokolově.
Peter Surňák

Čemu se věnuji ve volném čase:
Pokud mám volno, věnuji se hlavně sportu. Pěstuji kondiční posilování, cyklistiku, lyžování. Psychická zátěž je při naší práci dost velká, tak jsem většinu
takzvaných intelektuálních koníčků opustil, nejlépe
si odpočinu pohybem. Zbyl mi snad jen poslech klasické hudby. A samozřejmě rodina, mám dospívající
dceru a ta mne zaměstnává dost a dost.

Becherova vila vystavuje
tvůrce Cipíska i Večerníčka
Až do 25. ledna 2015 bude v Interaktivní galerii Becherova vila
v Karlových Varech k vidění tvorba originálního malíře, výtvarníka a známého ilustrátora Radka
Pilaře. Výstava nazvaná „Známé
i neznámé podoby Radka Pilaře“
začala 16. října.
AKS, ARI,
BREA
EMLER,
IFE, TJK,
TYLEC

PŘEDLOŽKA

ZEMĚDĚLSKÉ
NOVINY
(ZKR.)

LESNÍ
PAROHÁČ

Výstava v interaktivním pojetí je
zaměřená na rodinu a školy, neopomíjí však ani volnou tvorbu autora v méně známých polohách. Pro
školy je připraven výtvarně-naučný
program. Radek Pilař vytvořil vedle
jiných dobráckého loupežníka Rumcajse, jeho syna Cipíska i Večerníčka.

OPRAŤ

CHEM.ZN.
RADIA

PAPOUŠEK

PLOCHA
SEKYRY

STAROŘECKÁ
POHŘEBNÍ
OBĚŤ
BUDDHISTICKÝ
SMĚR

PROSTŘEDEK
K MYTÍ
OKEN

CESTOVNÍ
DOKLAD

PLETENEC
VLASŮ

ZNAČKA
ČISTÍCÍHO
PRÁŠKU

TRUC

POPULÁRNÍ
ČESKÝ
GEOLOG

ANGLICKY
ZNEUŽITÍ

BOBIZAČNÍ
SLABIKA

DIVADELNÍ
ZPĚVOHRA

VÝČITKY

POLOHA
NA ŽIDLI

POVEL
KOČÍHO

ANGLICKY
BEZCENNÝ

NÁZEV
NEZNÁMÉ

1. DÍL
TAJENKY

NĚMECKY
SEVER

BICYKL

OTEC
(KNIŽ.)

JEMNÁ
SVRŠKOVÁ
USEŇ

ŽENSKÉ
JMÉNO
ASOCIACE
REALITNÍCH
KANCELÁŘÍ

TUMÁŠ

PRŮMYSL.
MĚSTO V
NĚMECKU

LÍHNUTÍ

TRETKA

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

DOMÁCNOSTI I FIRMY

CHEM.ZN.
KRYPTONU

KANCELÁŘSKÁ
ZKRATKA

4. DÍL
TAJENKY

NĚMECKY
LED

ŘÍMSKY
1006
PLOŠNÁ
MÍRA
INICIÁLY
SKLADAT.
SMETANY
ZÁPORNÁ
ČÁSTICE

POPĚVEK

OPIČÍ

PLATY
VOJÁKŮ

VENKOVSKÁ
ŽENA

DRAVEC

HNĚV
NÁZEV
HLÁSKY
X

SKLADY

Z AV O L E J T E : 6 0 6 9 3 9 9 5 9
TĚLO

PŘIJEDEME
POR ADÍME
Z DA R M A

POKRÝT
JÍNÍM
CIZÍ POLNÍ
MÍRA

POST
SCRIPTUM

VÁŠ DODAVATEL ZEMNÍHO PLYNU

KARETNÍ
HRA

JENIŠOV 68, Karlovy Vary
BÝVALÁ
MPZ
SSSR

SPZ PRAHY

ŘÍMSKY
51

POSTAVA

PRUDKÉ
HNUTÍ
MYSLI

www.kvplyn.cz
DOMÁCKY
ALEXANDR

JIRÁSKOVO
DÍLO

VÝSTROJ
VOJÁKA

OTÁZKA
1. PÁDU
(SLOVENSKY)

SÁZENKA
ZVUK
ZVONKU
MEZINÁR.
KÓD
TÁDŽIKISTÁNU
POZORNÉ

OTÁZKA
1. PÁDU
MPZ
UKRAJINY
ASFALT

BÝVALÁ
ZNAČKA
AVIVÁŽE

MODŘ
STAŘEC
MĚSTO V
NIGÉRII
ZKRATKA
SOUHV.
SKOPEC

SNAD
DOMÁCKY
ALENA

ZÁLIV

LENDLOVY
INICIÁLY

3. DÍL
TAJENKY

DĚTSKÁ
ZDRAVICE

PŘEDCHŮDCE
GRAMOFONU

DŘÍVĚJŠÍ
LOTYŠSKÉ
PLATIDLO
ŘÍMSKY
501

KDEPAK

MZDA

PLETIVO
POD
KŮROU
STROMŮ
ZDRHOVADLO

POUZE

MRAVOUČNÁ
VYPRÁVĚNKA

ANGLICKY
HNÍZDO

2. DÍL
TAJENKY

LETMÝ

VÝZVA

PÁDOVÁ
OTÁZKA
STROJNÍ
TRAKTOR.
STANICE

SPZ
LIBERCE
SLADKOVOD.
RYBA

ČESKÝ
ARCHIVÁŘ

DLUŽNÍ
ÚPIS

ÚSTA
(MED.)

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

VADA

AKADEMIE
VĚD

ZARUČENÉ

PŘEDLOŽKA

DRUH
PEPŘE

strana 7

z regionu / inzerce

10 | 2014

Obrazem: Machři roku 2014 v Sokolově Keramická škola

osvěžila nemocnici

Studentky Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech na výstavě studentských prací v karlovarské nemocnici.
Návštěva zdravotnického zařízení zatím nepatří mezi vyhledávané zážitkové aktivity, na něž
se radostně těšíme a dychtivě
připravujeme. Zpravidla v nás
navozuje pocity lehkého stresu
a mírné psychické nepohody.

Foto Václav Fikar, foto s hejtmanem Jana Pavlíková

Vedení Karlovarské krajské nemocnice, vědomo si tohoto faktu
a vedeno snahou svým pacientům
tuto návštěvu pokud možno zpříjemnit, oslovilo Střední průmyslovou školu keramickou a sklářskou
v Karlových Varech, zda by svými
výtvarnými exponáty pomohla návštěvníky nemocnice alespoň zčásti
vrátit do pozbylé duševní rovnováhy.
Pokud tedy vaše kroky zamíří do
nově vybudované moderní vstupní
haly nemocnice, máte možnost nechat na sebe působit výtvarná dílka
žáků všech uměleckých oborů školy. Ve velkoplošných prosklených
vitrínách jsou nainstalovány návrhy či realizace grafiků, fotografů či
oděvních designérů. Najdete zde
i křehké výrobky ze skla a porcelánu, včetně ukázek jejich výrobních
postupů.
V průběhu komorní vernisáže,
po proslovu ředitelky školy Ing.
Bc. Markéty Šlechtové a JUDr.
Martina Havla, náměstka hejtma-

na a zástupce zřizovatele školy,
poděkoval ředitel Krajské nemocnice MUDr. Josef März za zdařilou expozici i úspěšnou předchozí
spolupráci. Připomeňme, že logo
a grafický manuál vytvořila právě
žákyně keramické školy. Po malém
pohoštění pak překvapil přítomné
pozváním na nemocniční heliport,
odkud měli možnost, při romantickém západu slunce, zhlédnout své
město z poněkud neobvyklé perspektivy.
Navštívíte-li tedy karlovarskou
nemocnici, zastavte se na chvíli
a dopřejte si malý estetický prožitek, který právě pro vás připravila
nastupující výtvarná generace. J.
Špís

názory krajských zastupitelů / inzerce

V polovině volebního období
Josef Murčo,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Volební období krajských zastupitelů
se „láme“ v polovině. Je to čas bilancování a případného korigování politiky
v nezbytných případech. Obecně bych
řekl, že současnému zastupitelstvu se
podařilo vyřešit řadu velkých problémů.
Největším z nich bylo vyjednání
podmínek o pokračování regionálních
operačních programů. Jednání byla
velmi složitá, korekce citelná, ale nakonec se ROP rozběhly a dotace čerpají subjekty v Karlovarském i Ústeckém kraji. Výbor regionální rady, celé
zastupitelstvo a především předseda
Regionální rady soudržnosti severozápad zde sehráli rozhodující pozitivní
roli.
Druhou oblastí, v níž pracuji, je doprava. Karlovarský kraj má v celku
dobře zajištěnu základní dopravní obslužnost. Základní dopravní obslužnost je definována zákonem a není to
vůbec stav, kdy by všichni občané byli
spokojeni, že se z místa svého bydliště
a zpět dostanou v kteroukoli denní či
noční dobu. Jsou to krajem či obcí dotované spoje k zajištění dojíždění do
práce, dětí do školy, popřípadě občanů
k lékaři a podobně. V této oblasti vidím dva problémy k řešení.
Jedním je vícezdrojové financování

k posílení dopravní obslužnosti a druhým je nastavení přijatelného jízdného s ohledem na možnosti občanů
kraje. Jsme kraj s nejnižší průměrnou
mzdou a s cenami po Praze nejvyššími. Složité životní podmínky se projevují v odlivu lidí z našeho kraje.
Proto je důležité nastavit a především
finančně zajistit příznivý tarif, který
by umožnil lidem dojíždění do práce
i na větší vzdálenosti. Řada lidí dnes
práci ve vzdálenějším místě nehledá,
protože by jim po odečtení peněz za
dopravu zbylo z platu méně než jsou
sociální dávky. Samozřejmě řešení tohoto problému nemůže finančně zajistit kraj bez podpory státu. Ale diskuse
by měla být zahájena právě na úrovni
zastupitelů kraje.
Pozitivní roli sehrává v našem kraji
železniční doprava. Je pevně začleněna do systému základní dopravní obslužnosti a trvale pokračuje modernizace vozidel. V rámci EU má železnice
stanovenu úlohu páteřní dopravy. Velkým problémem k řešení je dostat na
koleje nákladní dopravu a především
těžké náklady.
Těžká doprava nám trvale ničí silnice a v řadě případů jezdí po komunikacích, které nejsou pro tak velké
zatížení konstruovány. Potom vznikají zbytečně velké škody. Zničené
komunikace vadí především osobním
vozidlům. Stížnosti občanů na stav
komunikací jsou oprávněné, ale řešení se musí hledat systémové. Neustálé
zvyšování financí na údržbu komunikací není možné. To žádný kraj nemůže zvládnout. A zde je opět prostor pro
zásadní diskusi zastupitelů s poslanci,

senátory a ministry. Systémové řešení
je věcí celostátní a otázkou zákonů.
Jednou z věcí, která již byla řešena, je údržba krajských komunikací.
Údržbou byla pověřena krajská organizace Údržba silnic Karlovarského
kraje, a.s. a nyní je třeba kontrolovat
plnění smlouvy a vyhodnotit její přínos. Osobně jsem přesvědčen, že to byl
správný krok, řešící sjednocení zodpovědnosti za práci na komunikacích
s povinností péče o ně a zajištění jejich
pravidelní kontroly.
Pro další období považuji za nutné
udržet průhlednost a správnost čerpání evropských dotací na smysluplné
projekty. Jedním z nich by v našem
kraji měl být projekt na odbavovací
systém vozidel v základní dopravní
obslužnosti s možností širokého využití čipové karty.
Další oblastí je výrazně lepší využití cestovního ruchu. Jednodenní turistické návštěvy jsou samozřejmě vítány, ale nutně musíme získat větší počet dlouhodobějších hostů, ale především jim musíme umět nabídnout tzv.
„balíčky“, to jsou cenově výhodně propojené služby. Nabídnout návštěvníkovi řadu služeb, byť od různých dodavatelů, znamená získat pro „kraj“
větší finanční prostředky.
Doposud řada subjektů preferuje samostatnou uzavřenou nabídku. Překonat tento stav je v našem kraji na
dlouhou diskusi, v jejímž závěru by
měla být vzrůstající vzájemná důvěra
podnikatelů v kraji. Na řadě seminářů
je vidět, že právě absence vzájemné
důvěry je velkým problémem v našem
kraji.
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Podzim - podzim života
- univerzita třetího věku
Marian Odlevák,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Tak se nám to pěkně sešlo. Děti
začaly chodit do školy a na dovolené jsou jen vzpomínky. Dny se
krátí, podzim přišel naráz, aniž
bychom vůbec postřehli, jak ten rok
máme opět téměř za sebou. Jedinou
jistotou je, že všichni stárneme.
Ohlédnutí za mládím je plné nostalgie, ale každý člověk raději vzpo-

míná na šťastné okamžiky. A měl
by se je umět naučit prodlužovat
různými aktivitami, ať už sportovními nebo dovednostními. Vždyť
platí, že každému je tolik let, na
kolik se sám cítí. Psychická pohoda
a vyrovnanost je základem duševního zdraví. Pro seniory je nejdůležitější se moci realizovat v rámci
vlastní rodiny, ale neměli by zapomínat na pravidelná setkávání se
svými vrstevníky a neopouštět přátele z dřívějšího zaměstnání a stále
se s nimi snažit udržet vzájemný,
i když občasný kontakt. Vhodné
pro udržení rozumových schopností i ve vyšším věku je také možnost
navštěvovat univerzity třetího vě-

ku, které většinou existují při vysokých školách, jako například při
Vysoké škole Karlovy Vary o. p. s.,
která sídlí v centru Karlových Varu
v budově nad hlavní poštou. Vzdělávání seniorů má také preventivní
účinek jako opatření vedoucí k pozitivnímu ovlivnění průběhu stáří
a stárnutí.
Nauka o vzdělávání seniorů se
odborně nazývá „gerontagogika“
a je součástí vědního oboru „andragogiky“. Já osobně přikládám každému vzdělávání vysokou hodnotu a velmi si tak vážím a obdivuji
seniory, kteří často i přes pohybový
handicap pravidelně na univerzitu
třetího věku docházejí.

Půjčka studentům a možnosti práce
Věra Bartůňková,
zastupitelka
Karlovarského
kraje

Na posledním zastupitelstvu kraje
se mimo jiné řešila finanční výpomoc pro vysokoškoláky studující
„pro náš kraj“. Vím, že je opravdu
spousta studentů, kteří by potřebovali finanční injekci. Zásluhu na

tom má i nezaměstnanost v kraji.
Pokud rodiče těchto studentů nemají sami práci, budou ji i jejich
děti po absolvování studií těžce hledat. Zaměstnavatelé se snaží vybírat nové zaměstnance na doporučení, výběrová řízení jsou výjimečně
objektivní.
Zavázat se proto k „půjčce“ na
studia je těžké, když ji nebudou mít
z čeho vrátit. Je to už hned zpočátku
kariéry cesta do pekel. Nepamatuji
si přesné znění smlouvy, kterou budou žadatelé podepisovat, ale apeluji na ně. Vidina první splátky do

deseti let se jeví možná jako super,
ale nezapomínejme, že v té době
mohou zakládat rodiny a z mateřské se splátky dávají velmi těžko. I zde platí, vše si řádně přečíst
a hlavně rozmyslet.
Pracovních příležitostí pro vysokoškoláky je opravdu málo a bohužel znám i takové, kteří tituly
zapírají, aby mohli dělat i méně
kvalifikovanou, ale jistou práci.
Možná byste byli překvapeni, kolik
odborně vzdělaných vás obsluhuje
třeba v obchodech, ve službách, řídí
autobusy…

Stavbě III. etapy západního obchvatu Sokolova už nic nebrání
(dokončení ze str. 2)
Akce je financována z programu
Ministerstva financí ČR, který je
zaměřen na řešení ekologických
škod, vzniklých před privatizací
hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském
kraji. Finančně se na ní podílí také
Karlovarský kraj.

„Krajská správa a údržba silnic
dosud vynaložila na přípravu jednotlivých staveb celkovou částku
ve výši asi 25,6 milionů korun.
Náklady vznikaly od roku 2006
a tvoří je finance například na
projektovou dokumentaci a geologické průzkumy, peníze na vynětí
pozemků z lesního půdního fondu Sokolov.

nebo výkup nemovitostí a další
aktivity,“ připomněl ředitel Krajské správy a údržby silnic Zdeněk
Pavlas.
Dokončení obchvatu Sokolova je
prioritní stavbou rovněž pro firmy
působící na Sokolovsku.
„Přesto vynakládáme nemaFoto Václav Fikar lé peníze na vykoupení pozem-

ků i od firem. Cena se stanovuje
na základě znaleckých posudků.
V současnosti budeme vykupovat
mimo jiné dva mosty, které leží
na trase budoucího obchvatu na
pozemcích společnosti Sokolovská
uhelná. Znalecký posudek stanovil cenu těchto objektů na téměř
tři miliony korun, přičemž jeden

z mostů bude během stavby nutno zdemolovat, z druhého se dá
využít jen spodní část,“ uzavřel
hejtman s tím, že bez dokončení
třetí etapy nelze propojit dvě již
realizované části obchvatu a nabídnout tak alternativní trasu, která
odkloní zejména těžkou dopravu
z centra Sokolova.

VÝROČNÍ KONFERENCE ROP SEVEROZÁPAD BYLA
ZAMĚŘENA NA RESTART PROGRAMU I BUDOUCNOST
Ve znamení úspěšného restartu programu a budoucnosti
nového programového období se nesla Výroční konference
ROP Severozápad 2014. Účastníky akce jsme přivítali v moderních prostorách kampusu
Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně a společně jsme tak
zahájili diskusi nad „starým“
a „novým“ obdobím.
Vzhledem k místu konání se
úvodního slova chopil rektor
UJEP pan prof. RNDr. René Wokoun, CSc., který přivítal všechny zúčastněné a popřál nejen
ROPu hodně sil do dalších dnů.
Aktuální situaci regionálního
operačního programu shrnu-

li ředitelka Úřadu Regionální
rady Bc. Jana Havlicová a předseda Regionální rady Ing. Petr
Navrátil, kteří poděkovali také
zaměstnancům a institucím za
velmi dobře odvedenou práci při
obnově programu a jeho dalším
chodu. K restartu programu se
vyjádřily také ministryně pro
místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová (v době konání konference
ředitelka Odboru EU fondů na
Úřadu vlády ČR) nebo JUDr. Olga Letáčková z Ministerstva pro
místní rozvoj – Národní orgán
pro koordinaci.
Odpolední část programu byla
zaměřena na Integrovaný regionální operační program a nové
období 2014 – 2020. Problemati-

ku nemohl účastníkům vysvětlit
lépe nikdo jiný než zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR
- náměstkyně ministryně pro
evropské programy Ing. Klára
Dostálová, ředitel Odboru řízení
operačních programů Ing. David Sventek a ředitelka Odboru
rozvoje a strategie regionální
politiky Mgr. Jelena Kriegelsteinová.
Informace týkající se životního
prostředí a oblasti školství pak
prezentovaly náměstkyně ministra pro řízení operačních programů Petra Bartáková, MSC.
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, respektive
Ing. Veronika Müllerová z odboru fondů EU, oddělení přípravy

nového programového období
z Ministerstva životního prostředí ČR.
Výroční konference ROP Severozápad „Úspěšný restart a budoucnost“ tak přinesla nejen
shrnující informace o změnách
v letech 2014-2020, ale poukázala také na úspěšné obnovení
činnosti programu jako takového. Opětovné proplácení dotací
a realizace stávajících a nových
projektů pak pomohly ke zvýšení kvality a úrovně života v celém regionu.
Prezentace, které byly na konferenci předneseny, jsou k dispozici volně ke stažení na webových
stránkách www.nuts2severozapad.cz.
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PodpoĔte imunitu
proti chĔipce a nachlazení

Lék Wobenzym®
posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

Wobenzym pĈsobí proti zánĐtĈm a podporuje oslabenou imunitu, proto by ho mĐli lidé, které chĔipka, angína
nebo jiné zánĐty dýchacích cest ohrožují nejvíce, zaĎít užívat už v období zvýšeného výskytu nemoci. Jestliže
jsme chĔipku nebo jiné onemocnĐní dýchacích cest už dostali, Wobenzym ho posílením imunity pomáhá rychleji
zvládnout, a zkracuje tak dobu léĎby. Navíc pomáhá zabránit opakování nemoci.

Více na www.wobenzym.cz
Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci. konzultace na tel.: 267 750 003, MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice
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Šikovní školáci soutěžili na
fotbalovém stadionu Baníku
Žáci prvních tříd základních
škol v Sokolově si možná dlouhou dobu uchovají v paměti datum 30. září. Ten den totiž neusedli do školních lavic, ale vydali
se na fotbalový stadion FK Baník
na sportovně–vzdělávací akci,
kterou pro ně pořádal NEMOS
GROUP ve spolupráci s BESIPem, fotbalovým klubem Baník
a HC Baník Sokolov pod názvem
„Šikovný školák“.
Téměř dvě stovky dětí soutěžily
na devíti stanovištích, složených ze
sportovních aktivit, které připravily jednotlivé sportovní kluby, a také z otázek z oblasti zdravovědy
a silničního provozu.
HC Baník a FK Baník připravily
pro prvňáčky celkem šest fotbalových a hokejových stanovišť,
která byla všemi dětmi zdolávána
s obrovským nasazením. A i když
se jedná spíše o chlapecké sporty,
jednotlivé disciplíny si bravurně
osvojila i děvčata.
„Uvědomujeme si, že je nezbytná
motivace dětí ke sportu již v raném
věku. Víme, že současná společnost se potýká s nezájmem o sport
a veškeré pohybové aktivity, takže
tímto chceme napomoci ke spor-

Společná fotografie.
tovním návykům a kladnému
vztahu k pohybu všeobecně. Vždyť
pohyb je především zábava,“ uvedla na adresu úspěšné akce manažerka FK Baník Petra Božeková
Makoňová.
Akci „Šikovný školák“ podpořil
také nadační fond RESTART, jehož cílem bylo přiblížit dětem život s postižením a omezením, která jsou s tím spojená. Zde se také
seznámily se s příběhy lidí, kterým
RESTART pomáhá.
Nakonec si školáci odnesli z hřiště celou řadu dárků i zkušeností.
„Akce Šikovný školák skvěle za-

Foto Tomáš Bouda
padla do portfolia projektů, kterými chce sokolovská nemocnice
ještě více propojit své aktivity s životem v regionu. Naším cílem je
být vyhledávaným poskytovatelem
zdravotní péče a vedle toho se stát
respektovaným
organizátorem,
partnerem či podporovatelem zajímavých a smysluplných projektů.
Jsem moc rád, že dnešní dopoledne se podle spokojených výrazů
zúčastněných dětí vydařilo,“ uvedl
David Soukup, jednatel společnosti NEMOS, která provozuje Nemocnici Sokolov.
Markéta Singerová

Fotbalový Týden náborů v Ostrově
radní Libor Bílek a zástupci klubů
z karlovarského okresu.
V rámci tohoto projektu proběhl
nábor mladých fotbalistů a fotbalistek. Během něj se na ostrovském
fotbalovém hřišti sešlo asi 120 dětí
z místních mateřských škol.
Pod taktovkou moderátora a za
doprovodu hudby byly děti rozděleny do deseti družstev a na jednotlivých stanovištích plnily s nadšením různé pohybové dovednosti,
jako např. střelbu na branku, překážkový běh, hru na branky, skok
přes žebříky, přetahování lanem
a podobně.
Po skončení akce obdržel každý
malý účastník medaili a spokojené
V úterý 23. září se v krásných profesionální trenér Karlovarské- paní učitelky odnášely pro své děti
prostorách ostrovského zámku, ho kraje Ladislav Budai, starosta tašku plnou sladkostí.
nového sídla Městského úřadu Ostrova Pavel Čekan, ostrovský
Všechny zúčastněné děti, naroOstrov, konala tisková konference pod záštitou FAČR a FK
Ostrov. Jejím cílem bylo předat
informace k projektu “Můj první
gól“ a “Týden náborů“, kterým
Fotbalová asociace ČR podporuje nábor malých fotbalistů.
V karlovarském okrese letos
proběhla tato akce pod patronací FK Ostrov.
Pozvání předsedy FK Ostrov
Pavla Bursíka přijali předseda výkonného výboru krajského fotbalového svazu Rostislav Votík,
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V generálce na ligu prověřili
VK ČEZ Karlovarsko ligoví šampioni

Týden před premiérou v nej- od nás pomáhali servisem a my se
vyšší soutěži ladili volejbalisté nedokázali s jejich tlakem vyrovKarlovarska formu na hřišti úřa- nat,“ líčil Sukuba.
V závěrečném utkání miniturdujících mistrů. V Českých Budějovicích se extraligový nováček
zené v roce 2007, letos dostanou utkal s domácím týmem i s vítěskvělou příležitost - v případě, že zem Českého poháru - Libercem.
se zaregistrují jako člen Fotbalové
„Oba zápasy hodnotím prakticky
asociace ČR - získat dárek v podobě sportovní tašky, fotbalového stejně. Nedařilo se nám soupeře
míče, reprezentačního dresu a tre- zatlačit servisem, oni to pak měli
nýrek a lahve na pití v rámci akce jednodušší,“ poznamenal k náročným zápasům kapitán mužstva
„Můj první gól“.
FK Ostrov připravil pro děti pes- Michal Sukuba.
VK ČEZ Karlovarsko odehrál
tré sportovní dopoledne a dal jim
možnost začít oficiálně hrát nej- obě utkání těsně za sebou. V prvrozšířenější, nejpopulárnější a po- ním duelu s Libercem vyrovnal naje celek Karlovarska podlehl
hybově také nejvšestrannější sport nepříznivý stav v závěrečném taj- domácímu Jihostroji, když uhrál
na světě. A kdo ví, třeba právě me- brejku. Zápasy se podle domluvy druhý set poměrem 25:20.
V základní sestavě nastoupily
zi nimi se najdou nové hvězdičky týmů hrály na nestandardní počet
setů. „Oba protivníci si na rozdíl jedničky na svých postech - nahráčeského fotbalu.

vač Bartůněk, univerzál Mihajlovič
a libero Pfeffer. Na bloku se po boku Szczerbaniuka vystřídali Koláček a Sukuba a na smeči se protočili Rojas, Málek a Loftesnes. Mimo
hru je zatím mladý smečař David
Janků, který si při juniorském ME
přetrhal vazy v kotníku.
MINITURNAJ
V Č. BUDĚJOVICÍCH:
VK Jihostroj České Budějovice
– VK Dukla Liberec 1:3, VK ČEZ
Karlovarsko – VK Dukla Liberec
2:2, VK Jihostroj České Budějovice – VK ČEZ Karlovarsko 3:1.
Připomínáme, že VK ČEZ Karlovarsko si odbyl extraligovou
premiéru ve čtvrtek 16. 10. v Benátkách nad Jizerou (po uzávěrce
tohoto vydání Krajských listů).
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