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Nejvíce peněz dostane nemocnice
Největší investicí v historii karlovarského krajského zdravotnictví bude výstavba nového pětipodlažního pavilonu akutní medicíny
a centrálního vstupu v areálu Karlovarské krajské nemocnice za
zhruba tři čtvrtě miliardy korun.
Nový objekt je navržen v místě
stávajících nevyhovujících objektů
– pavilonu č. 3 (kde je část kapacit
nukleární medicíny, diabetologie
a šatny pacientů) a budovy ředitelství nemocnice. Půdorys nového objektu je 36 krát 40 metrů.
Bude částečně vsunut do proluky
mezi dnešními pavilony interny
a chirurgie, která má šířku 63
metrů. Posunutím blíže k Americké ulici se vytvoří nový hlavní
vstup do nemocnice. Stavbou získá nemocnice 50 lůžek intenzivní
péče, nové centrální operační sály
včetně centrální sterilizace, a dále
14 ambulancí včetně urgentního
příjmu, výdejnu lékárny, oddělení
radiodiagnostiky a na střeše rovněž heliport o průměru 27 metrů
pro přistání vrtulníku. Samotný
heliport přijde na 12 milionů Kč.
Kromě jednotky intenzivní péče

Sloupek hejtmana
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„Investice do Karlovarské krajské nemocnice rozhodně přesáhnou tři čtvrtě
miliardy korun,“ ujišťuje radní pro zdravotnictví Jiří Mutinský.

a operačních sálů bude mít nový
objekt i technické podlaží. K dispozici bude také 99 parkovacích míst.
„Bude to největší investice za několik desítek let. Samotná stavba
přijde na 500 milionů, dalších cca.
300 milionů Kč bude rozděleno do
nemocnic v Karlových Varech, Sokolově a Chebu na zdravotnickou
techniku, zvláště nákup technologií
potřebných pro specializované vý-

kony. Zhruba do září bude hotov
projekt a věřím, že stihneme i výběr
stavební firmy. Zahájení demoličních prací je totiž plánováno rovněž
na září. Vlastní stavba potrvá od
letošního října do března 2010. Zahájení provozu pavilonu plánujeme
na červenec 2010,“ uvádí radní pro
zdravotnictví Jiří Mutinský. Podle
něho dojde touto akcí v krajském
zdravotnictví ke značnému posu-

Vážení čtenáři,
vítejte nad stránkami prvního letošního vydání Hejtmanských listů.

Další, kdo může být s průběhem letošní zimy spokojen,
jsou silničáři. Ačkoliv se teploty po většinu prosince a ledna
pohybují kolem nuly, nemusí
čelit kalamitám a zimní údržbu s přehledem a bravurně
zvládají.
Přál bych nám, aby podobně příjemně proběhl i poslední zimní měsíc, únor. Těším
se na shledanou s vámi na
sjezdovce, nebo možná v bílé
stopě. A samozřejmě se těším na naše další setkání nad
stránkami příštího, tedy únorového vydání Hejtmanských
listů vašeho Karlovarského
kraje.
Přeji vám pevné zdraví
a hodně štěstí do roku 2008.
VÁŠ HEJTMAN JOSEF PAVEL

nu kvality. „Chceme do jisté míry
konkurovat sousedním regionům,
tedy Plzeňskému a Ústeckému
kraji i Praze. Koncept tří okresních
nemocnic by byl za této situace do
budoucna opravdu neudržitelný,“
reaguje Mutinský na požadavky ke
zrušení fúze tří okresních nemocnic a dodává: „Novostavba neovlivní
stávající chod Karlovarské krajské
nemocnice, nezasáhne do propoje-

ní mezi oběma pavilony ani nebude
nutné složitě řešit zajištění stavební
jámy a štítů stávajících pavilonů.“
Užitková plocha včetně chodeb bude 5 868 m2, zastavěná plocha 1 882
m2 a obestavěný prostor 30454 m2.
Celková výměra podlaží bude 7 251
m2, největší bude druhé nadzemní
podlaží (1 882 m2), potom první,
třetí a první podzemní (1 047 m2).
(RED)

Tříkrálová sbírka začala Bauer předvedl špičku
Hned 3. ledna odstartoval v Karlových Varech 8. ročník celostátní
Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita ČR.

Letošní zima je vcelku příznivá – na rozdíl od té minulé,
která byla mimořádně teplá,
i od té předminulé, která byla
naopak tuhá a přinesla přívaly
sněhu a větrné smrště. Na
rozdíl od loňska si letos užijí
i vyznavači zimních sportů,
na horách je sněhu dostatek.
Pro nás jako obyvatele Karlovarského kraje jsou nejblíže
Krušné hory, ale lyžovat či
běhat na lyžích se dá krásně
i ve Slavkovském lese.

Půdorys prvního nadzemního podlaží budoucího pavilonu akutní medicíny
a centrálního vstupu Karlovarské krajské nemocnice. Foto: Hejtmanské listy

Nejznámější sportovec Karlovarského kraje, 30letý reprezentant v běhu na lyžích Lukáš
Bauer, ukázal svůj poslední úlovek z Tour de Ski, křišťálovou
špici z Itálie. Rodák z Ostrova
a hýčkaný občan Božího Daru
nabral fantastickou formu a vystřelil do čela Světového poháru.
„Vyhrát Tour do Ski byl vždy můj
cíl. Kromě poháru a náskoku 301
bodů jsem si z Itálie přivezl domů taky rýmu,“ přiznal kandidát
na vavříny Nejlepšího sportovce
Karlovarského kraje 2007 (formulář na tipy najdete na str. 8).
(RED)

v kostýmech tří králů prošlo centrem města a v dalších dnech se
koledníci se zapečetěnými kasičkami objevovali po celém kraji.
Loni se v naší zemi vybralo
58,5 milionu korun. Tato částka
poprvé obsahovala též příspěvky
zaslané dárcovskou SMS zprávou. Celkem 80 procent získaných prostředků by mělo zůstat
v regionech a prostřednictvím
oblastních či farních charit budou využity na podporu středisek
pomoci a celodiecézních aktivit.
(KÚ)

Takhle Karlovarský kraj začínal v roce 2000
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Jak chtějí problémy krajské nemocnice řešit radní kraje i noví manažeři.
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Bruselské okénko

Střípky
Lukáš Bauer se pochlubil doma
s cennou trofejí. Foto Jaroslav Fikar

kluci jako buci. Jako první miminko v karlovarské porodnici
se narodil mamince Janě Pickové z Ostrova čtyři minuty po
silvestrovské půlnoci syn Lukáš.
Nebyl to žádný drobeček! Vážil
4120 gramů a měřil 52 centimetrů. Mamince přišel blahopřát
hejtman Josef Pavel. Popřál oběma hodně zdraví a štěstí. Také
v Plzni byl prvním miminkem
roku kluk. Vážil 3790 gramů
a měřil 51 centimetrů. Na přání
matky nezveřejnila porodnice jePrvní novorozenci nového ro- jich jména.
ku 2008 na západě Čech byli
(RED)

Karlovarskému kraji je sedm
let. Jaké byly začátky? Ustavující schůze 45 zastupitelů kraje s historicky první volbou
hejtmana byla 18. prosince 2000,
ale úřadovat ve Dvorech se
1. ledna 2001 nezačalo. Přestavba kasáren, kde v minulosti sídlilo velitelství 32. divize
motostřelců, měla čtyřměsíční
skluz. Nakonec proměna kasáren na úřad trvala přes deset
měsíců a přišla na 188 milionů korun. Zpoždění nabraly
hlavně nedodělky hygienického zázemí. Jako první začal Symbolický klíč od krajského úřadu předal hejtmanovi Josefu Pavlovi
Foto: Hejtmanské listy
v přestavěném objektu úřa- přednosta okresu Martin Machoň.

Zdravotnictví

Program dotací EU spuštěn.
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První přišli na svět kluci
Pod heslem „Pomozme lidem
v nouzi“ byla sbírka slavnostně
zahájena za účasti plzeňského
biskupa Františka Radkovského,
hejtmana Josefa Pavla a primátorky Karlových Varů Veroniky
Vlkové. „Věřím, že výtěžek sbírky
pomůže řadě potřebných, kteří
sice v našem kraji mají významnou podporu, ale každý příspěvek
jistě zlepší jejich nelehkou životní
situaci,“ uvedl hejtman. Část letošního výtěžku sbírky bude použita
pro karlovarský Domov pro matky
s dětmi v tísni. Procesí s koledníky

Ředitelka Puppu: Ve 33 letech
v čele vlajkové lodi karlovarských
hotelů.
strana 3

dovat 1. dubna 2001 hejtman.
Za ním nastoupilo 2. května
prvních 123 úředníků. Tím,
že seškrtali v červnu 2001 jejich počet na 110, uspořilo se
9,8 milionu korun, za které se
vybavila jídelna a zasedací sál.
První rozpočet kraje schválili
zastupitelé na prvním řádném
zasedání 11. ledna 2001. Byl
hubený, ale vyrovnaný. Činil
52 milionů a 235 tisíc korun.
Lidé si svůj nový krajský úřad
mohli prohlédnout 2. června
2001, kdy byl historicky první
Den otevřených dveří.

BRITSKÉ KRÁLOVNĚ
DALI KŘIŠŤÁL Z MOSERU
Chvála mistrovské práce karlovarských sklářů a rytců se nesla
Buckinghamských palácem, když
český prezident Václav Klaus předával královně Alžbětě II. křišťálové
poháry firmy Moser. Byly na nich
stejné rytiny i monogramy jako na
soupravě, kterou britská královna
dostala svatebním darem před 60
lety. Poháry byly navrženy tak,
aby svatební servis od prezidenta
Beneše doplňovaly. Královna si
s nimi připila s princem Philipem
na výročí diamantové svatby.

LÁZNĚ MÍŘÍ NA SEZNAM
UNESCO
Západočeský lázeňský trojúhelník by
mohl být zapsán na prestižní seznam
světového kulturního dědictví
UNESCO. Návrh už podpořilo ministerstvo kultury i Národní památkový
ústav. Šanci být mezi top památkami světa uvítali radní v Mariánských
Lázních i Františkových Lázních. „Jen
v Karlových Varech jsou zdrženlivější.
Město je už památkovou zónou. Po
zapsání do seznamu UNESCO by se
víc zpřísnily kontroly,“ míní náměstek hejtmana Jiří Behenský. Stavební
paskvily, kazící lázeňský slet dortů,
by karlovarským stavebníkům těžko
prošly.
(RED)

Nedošly vám tyto
noviny do schránky?
Stěžujte si u svého
pošťáka, distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p.
Nebo nás informujte na
tel.: 224 816 821.

(RED)

Archiv měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) jsou přístupné a ke
stažení v internetových HEJTMANSKÝCH LISTECH http://www.kr-karlovarsky.cz/hl/. Zasílání měsíčníku přímo do osobních
e-mailových schránek lze žádat na adrese andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

Více informací a aktualit
na www.kr-karlovarsky.cz

I nformace z úřadu
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Radonový program: uvítáme větší zájem o něj
Karlovarský kraj dostal loni jen pět žádostí o dotaci na provedení
protiradonových opatření v domech a bytech. Ačkoliv je to více
než za minulé roky, podle krajského radního pro životní prostředí
Luboše Orálka je to stále málo. Mnohé domácnosti o příležitosti získat peníze na ozdravná opatření ani nevědí. Škoda! Kraj by přivítal
větší zájem obyvatel o radonový program.

V letech 2004–2007 byla v Karlovarském kraji realizována
protiradonová ozdravná opatření v celkové dotované částce 2 miliony 144 tisíc korun.
Konkrétně v roce 2004 byla
provedena 3 POO rodinných
domů v celkové částce 450 tisíc korun, v roce 2005 3 POO
dvou rodinných domů a jednoho vodovodu v celkové částce 494 tisíc korun, v roce 2006
3 POO rodinných domů v celkové částce 450 tisíc korun a v roce
2007 si o finanční příspěvky zažádaly občané v pěti případech
v celkové částce 750 tisíc korun. „Mnohé domácnosti v kraji
však příležitost získat finanční
prostředky na provedení protiradonových ozdravných opatření
po naměření limitních hodnot
OAR vůbec nevyužívají a podceňují rizika spojená s přítomností

radonu ve vnitřním ovzduší staveb,“ upozornil Luboš Orálek.
Prostřednictvím krajského úřadu
mohou všichni zájemci získat orientační informace o přítomnosti
a množství radonu na území, kde
hodlají stavět nebo obývají stávající budovu, o radonovém riziku
celé oblasti, o možnostech měření objektů stopovými detektory
včetně výsledků měření a o možnosti získání dotace na POO.
Loni nechal kraj v rámci radonového programu rozmístit
celkem 330 stopových detektorů
radonu do jednotlivých objektů
na území regionu. „Rozmisťování
stopových detektorů radonu se
provádí přednostně v objektech
postavených na území s vysokým
radonovým rizikem. Na území se
středním nebo nízkým radonovým rizikem se průzkum provádí jen asi v deseti procentech

ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ ZÁMĚRU REVITALIZACE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ NA SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL
S CELOROČNÍM VYŽITÍM – OSTROV.
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako úřad příslušný v procesu posuzování dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, oznamuje, že bylo předloženo oznámení a zahájeno
zjišťovací řízení záměru Revitalizace městského koupaliště na sportovně rekreační areál
s celoročním vyžitím – Ostrov.
Záměrem oznamovatele je přestavba městského koupaliště v Ostrově na sportovně
rekreační areál s celoročním provozem. Součástí záměru bude vybudování krytého
bazénu, revitalizace stávajícího venkovního koupaliště s výstavbou či revitalizací
potřebného zázemí. Záměr se dotkne st.p.č. 1434, 1435, 2095 a p.p.č. 695/2, 224/352,
636/1, 768/27 v k.ú. Ostrov nad Ohří.
Stavba by měla být zahájena roce 2009 a ukončena za 22 měsíců. Oznamovatelem
je město Ostrov, zastoupené Ing. Alexandrou Fürbachovou, vedoucí odboru rozvoje
a územního plánování, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov.
Zpracované oznámení záměru je k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství, a na městě Ostrov. Vyjádření k oznámení je
možné zaslat nejpozději do 22. ledna 2008 na Krajský úřad Karlovarského kraje. (KÚ)

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU
INDIVIDUÁLNÍ REKREACE
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako úřad příslušný v procesu posuzování dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, oznamuje, že byla předložena dokumentace a zahájeno posuzování vlivů na životní prostředí Komunikace a inženýrské
sítě pro výstavbu individuální rekreace.
Záměrem oznamovatele je výstavba obslužných komunikací a inženýrských sítí (vodovodu, elektrického vedení a kanalizace, která bude do zprovoznění obecní ČOV zaústěna do
bezodtoké jímky) v k.ú. Okrouhlá u Chebu na p.p.č. 1263/2 a v k.ú. Dřenice u Chebu.
Stavba by měla být zahájena v dubnu 2008 a ukončena v prosinci 2010. Oznamovatelem je Josef Csorba, zastoupený na základě plné moci Ing. arch. Lubošem Maškem
a Milanem Hučkem – M Projekt, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 5, 350 02 Cheb.
Zpracovaná dokumentace záměru je k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, a na obci Okrouhlá. Vyjádření k dokumentaci je možné zaslat nejpozději do 27. ledna 2008 na Krajský úřad
(KÚ)
Karlovarského kraje.

budov,“ vysvětlil krajský radní
Luboš Orálek. Výběr objektů je
zaměřen především na byty v rodinných nebo bytových domech,
dětská, předškolní a školní zařízení. Uvedené typy budov se
hodnotí podle stáří nebo podle
toho, zda stojí na propustných
nebo rozpraskaných horninách
či jsou zapuštěny do svahu. Po
roce měření probíhá sběr detektorů a jejich zaslání Státnímu
ústavu pro radiační ochranu k vyhodnocení. O výsledku měření
jsou obyvatelé následně písemně
vyrozuměni. V případě vysokých
naměřených hodnot jsou lidé
informováni o dalším možném
postupu. Měření a vyhodnocení
jsou pro zájemce bezplatné.
V případě, že průměrná naměřená hodnota objemové aktivity
radonu (OAR) v pobytových místnostech překročí směrnou hodnotu 1 000 Bq/m3, může občan
požádat Ministerstvo financí ČR
prostřednictvím krajského úřadu
o finanční příspěvek na provedení
protiradonových ozdravných opatření (POO). Státní příspěvek může
dosáhnout až do výše 150 tisíc

korun a zpravidla plně pokryje náklady na provedení POO – projekt,
samotnou realizaci i kontrolní měření hodnot OAR. Ve výjimečných
případech, při hodnotě OAR přes
4 000 Bq/m3, lze přidělit i vyšší částku. Co se týče dětských
a školských zařízení a budov pro
zabezpečení sociálních nebo zdravotních potřeb, je směrnou hodnotou OAR 400 Bq/m3. Příspěvek
do výše nepřekračující 2 miliony
600 tisíc korun může být poskytnut i pro případ odradonování
vodovodů určených pro veřejné
zásobování. Česká republika je jedinou zemí, která na provedení
POO poskytuje finanční příspěvek.
(Jedná se o jmenované typy staveb,
u nichž bylo vydáno stavební povolení do 28. února 1991! Po tomto
datu nové obytné stavby na území
se středním a vysokým radonovým rizikem již musí protiradonové opatření obsahovat.) Občané,
kteří chtějí dotaci na provedení
POO v příslušném kalendářním
roce získat, by měli žádost o příspěvek podat na krajském úřadě
do 30. září daného roku.
(KÚ)

kými stranami nebo politickými
hnutími, spolky, společnostmi,
svazy, hnutími a jinými občanskými sdruženími, jakož i odborovými organizacemi, registrovanými
podle zvláštních právních předpisů, mezi jejich členy za účelem
dosažení prostředků k plnění jejich úkolů. Veřejnou sbírkou rovněž není sbírka konaná církvemi
a náboženskými společnostmi,
registrovanými podle zvláštního
právního předpisu, k církevním
nebo náboženským účelům, pokud se konají v kostelích, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských
úkonů, bohoslužeb a obřadů.

Kdo může pořádat veřejnou
sbírku?
Pouze obec, kraj nebo jiná
právnická osoba mající sídlo na
území České republiky. Fyzické osoby veřejnou sbírku konat
nemohou. Pořádání veřejných
sbírek je stanoveno zákonem č.
117/2001 Sb. Konání sbírky je
nutno oznámit příslušnému úřadu tak, aby tento úřad oznámení
Co není veřejnou sbírkou?
obdržel nejpozději 30 dnů přeNení to sbírka konaná politic- de dnem zahájení sbírky. Jsou-

počet ks
500 ks
650 ks
580 ks

rok
2007

Celkem

počet ks
330 ks

2060 ks

Starostům další peníze na obnovu obcí
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 13. 12. 2007 pravidla pro hodnocení
žádostí a poskytování příspěvků v Programu
obnovy venkova pro rok 2008.
Byly vypsány tyto dotační tituly:
• Dotační titul 1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
• Dotační titul 2 Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně
• Dotační titul 3 Rekonstrukce a výstavba
místních komunikací, výstavba a údržba • Dotační titul 5 Integrované projekty venkovských mikroregionů
cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce, opravy a výstavba veřejného osvětlení
Program obnovy venkova tak vstupuje již do
• Dotační titul 4 Příprava projektů pro získápátého roku své existence v Karlovarském kravání finanční podpory

ji. V letech 2004–2007 bylo v rámci Programu
obnovy venkova rozděleno obcím a mikroregionům celkem 72,167 mil. Kč. V letošním roce
je na příspěvky určeno z rozpočtu Karlovarského kraje 20,5 mil. Kč. V průběhu let prošel
program postupným vývojem, kdy se měnilo
zaměření programu a také velikost obcí, kterým byl určen. Nyní již nedochází k žádným
podstatným změnám. Do pátého roku své
existence vstupuje v podstatě ve stejné podobě
jako v roce 2007. Také v letošním roce je určen
obcím, které k 1. 1. nemají více než 2 000 obyvatel, a mikroregionům Karlovarského kraje.
Celé znění pravidel pro poskytování příspěvků a hodnocení žádostí Programu obnovy venkova 2008 a formulář žádosti o příspěvek je k dispozici na internetových stránkách
www.kr-karlovarsky.cz pod odkazem Dotacedotace KK. Informace lze získat také na odboru regionálního rozvoje tel. 353 502 343.
(KÚ)

Záměr Větrný park Jindřichovice – Stará
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako úřad příslušný v procesu
posuzování dle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, sděluje, že
záměr Větrný park Jindřichovice
– Stará byl podroben procesu po-

suzování vlivů na životní prostředí.
Na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněným
vydal Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí. Stanovisko je souhlasné
za splnění podmínek v něm uve-

dených pro fázi přípravy, realizace
a provozu. Doporučená je varianta
realizace pouze 4 větrných elektráren. Stanovisko je odborným
podkladem pro vydání rozhodnutí
stavebního úřadu. Pokud stavební
úřad Stanovisko ve svém rozhodnutí nezohlední, je povinen uvést

důvody, pro které tak neučinil. Se
Stanoviskem je možné se seznámit
na webových stránkách a úřední
desce Karlovarského kraje, na
úřední desce obce Jindřichovice
a na odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu
(KÚ)
Karlovarského kraje.

inzerce

ném a na penále na veřejném
li splněny náležitosti oznámení
zdravotním pojištění, na pojista neshledá-li příslušný krajský
ném a na penále na sociální
úřad důvody pro to, že sbírku nezabezpečení a na příspěvku
lze konat, osvědčí právnické osona státní politiku zaměstnabě, která sbírku oznámila, datum
nosti (oznamuje-li sbírku obec
přijetí oznámení. Toto osvědčení
nebo kraj, tato potvrzení nevydává příslušný krajský úřad
připojuje)
bezodkladně. Za oznámení veřejné sbírky se neplatí žádný správ- • čestné prohlášení o tom, že
právnická osoba nevstoupila
ní ani jiný poplatek.
do likvidace, nebyl na ni prohlášen konkurz nebo nebylo
Jak a kam se s oznámením
zahájeno vyrovnací řízení neo konání veřejné sbírky
bo nebyl návrh na prohlášení
obrátit?
konkurzu zamítnut pro nedo• K příslušnému úřadu, kterým
statek majetku anebo na ni neje: krajský úřad, v jehož územbyla vyhlášena nucená správa,
ním obvodu má právnická oso(oznamuje-li sbírku obec nebo
ba sídlo,
kraj, toto čestné prohlášení ne• Magistrát hl. m. Prahy, má-li
připojuje)
právnická osoba sídlo na úze• písemné oznámení o konání
mí hl. města Prahy,
(KÚ)
veřejné sbírky.
• Ministerstvo vnitra ČR, konáli veřejnou sbírku kraj nebo
hlavní město Praha.
Co musíme předložit?
• vzor sběrací listiny, koná-li se
sbírka sběracími listinami,
• souhlas Ministerstva zahraničních věcí ČR s konáním sbírky,
má-li být výtěžku sbírky použito v zahraničí,
• potvrzení příslušného orgánu
v místě sídla právnické osoby
o tom, že nemá splatný daňový
nedoplatek, a o tom, že nemá
splatný nedoplatek na pojist-

SC-80074/1

Co se považuje za veřejnou
sbírku a jak ji pořádat?
Veřejná sbírka je ta sbírka, která je pořádána k získávání a shromažďování dobrovolných peněžních prostředků od předem
neurčeného okruhu přispěvatelů
pro předem stanovený veřejně
prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj
vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, ochranu kulturních památek,
tradic a životního prostředí. Nejjednodušším a nejčastěji využívaným způsobem provádění sbírky
je shromažďování peněžních příspěvků na předem vyhlášeném
zvláštním bankovním účtu. Sbírku lze rovněž provádět sběracími
listinami, pokladničkami, prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně, prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení
anebo jiné všeobecně přístupné
akce pořádané za účelem získání
příspěvku, jestliže je příspěvek
zahrnut v ceně vstupenek, nebo
pronájmem telefonní linky.

rok
2004
2005
2006

Také v letošním roce mohou obce a mikroregiony Karlovarského kraje žádat o příspěvek z Programu obnovy venkova. Žádosti
mohou podávat do 25. února 2008.

Ředitel krajského úřadu informuje
Na počátku ledna tohoto roku řada z nás přispívala na pomoc potřebným v rámci 8. ročníku celostátní Tříkrálové sbírky. Organizování
veřejných sbírek má svá pevná pravidla stanovená zákonem. Jaká?
O tom jsme hovořili s ředitelem Krajského úřadu Karlovarského
kraje Romanem Rokůskem.

Kolik stopových detektorů radonu už bylo v Karlovarském
kraji v letech 2004 až 2007 podle zásad Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost rozmístěno:

Roman Rokůsek

www.kr-karlovarsky.cz
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HEJTMANSKÉ LISTY
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persONA kraje

Andrea Pfeffer-Ferklová, ředitelka Puppu, přeskočila chlapy
ru,“ říká ředitelka. Její kariéra
byla strmá a rychlá. Dva roky
manažerka marketinku, pak tři
roky šéfka obchodního oddělení. V červnu 2006 z ní udělali
generální ředitelku. Po sedmimilionové ztrátě v roce 2005 zvedla
Pupp loni do zisku 14,5 milionu
Kč. „Co stíhám mimo hotel? Tři
roky předjíždím jako trenérka
spinning v Bike studiu, dva roky
hraju golf. Mé životní krédo? Mít
správný motor, co vás žene stále
dopředu,“ směje se úspěšná šéfka vlajkové lodi karlovarských
hotelů.

SC-80042/1

Ve svých 31 letech utrhla hned
dvoje vavříny. Stala se historicky
první ředitelkou Puppu, a přeskočila tak i schopné chlapy
kolem sebe. Křehká brunetka
narozená ve znamení Kozoroha
měla být podle rodičů flétnistkou
nebo zpěvačkou. Vystudovala ale
ekonomii a po zkušené v Německu začínala jako odbytářka v porcelánce. Po roce a půl dostala
prima nabídku dělat manažerku
v Puppu. „Hotel Pupp se mi stal
životní láskou. Palác s 305letou
tradicí má opravdu jedinečnou
atmosféru. Snažíme se, aby stál
i nadále na špičce svého obo-

(RED)

Okamžik svého životního štěstí
si vybral Jaroslav Formáček z Božího Daru. Je zřejmě jediný horal
Karlovarského kraje, který přežil
pod lavinou. Šel na Jahodovou
louku pod Neklidem vyzkoušet
sněžnice a nad starou důlní štolou se s ním utrhl lavinový převis.
Spadl do propasti a nad ním se
nahrnuly dva metry sněhu. Ležel
hodinu pod lavinou a vyvázl jen
díky mobilu. „Číslo na Horskou
službu mám nastavené jako jedničku. Udělal jsem si místo ve
sněhu, vytáhl mobil a vymáčkl
jedničku. Mysleli, že je to blbý

vtip,“ vzpomíná na zával. Čekal,
až mu nad hlavou zazvonily lopaty a otevřel se oslňující tunel.
Od té doby neudělá bez mobilu
ani krok. Tvrdí, že jeho tři šestky
a dvě osmičky jsou šťastné. „Bylo
to, jako když se utrhne buben
pračky a s člověkem vytáčí šílené
veletoče. Nebýt mobilu, asi bych
zůstal pod lavinou, než roztaje
sníh,“ líčí kruté chvíle. Dodnes
chodí na místo, kde ho našli.
Z Boží Daru teď dojíždí do Prahy
naučit se pracovat s novou záchranářskou technikou. Aby příš(RED)
tě třeba pomohl on.

Přijímáme do aukčního
prodeje obrazy
a starožitnosti

SC-80049/1

Přežil hodinu pod lavinou

Úspěšně prodáváme ve světových lázních již více než 10 let.
Na výtvarná díla vypracujeme znalecký posudek.

Zvažujte, komu svěříte své cennosti
PhDr. Stanislav Mašek, Lidická 47, Karlovy Vary
telefon: 602 853 75 , 353 223 560 www.antikmasek.cz

Bez mobilu neudělá teď Jaroslav Formáček ani jeden krok.

Mladí olympionici budou reprezentovat kraj

(KÚ)

SC-71201/1

PŮJČKY až 150 000 Kč
ZAMĚSTNANCŮM,

Slovo zastupitele

Náš kraj stojí na počátku roku 2008 s vizí velkých investic
do krajských projektů v oblasti
zdravotnictví, dopravy nebo školství. Začátek roku ale také přinesl nelehký úkol vyřešit komplikovanou situaci v Karlovarské
krajské nemocnici, a.s. Koncem
uplynulého roku jsem byl zvolen
novým členem představenstva
krajské nemocnice a pozorně
jsem sledoval požadavky primářů a lékařů karlovarské nemocnice a dění týkající se hromadných
výpovědí zdravotníků.
Kraj základní požadavky primářů a lékařů splnil. Odvolal
z vedení krajské nemocnice zástupce České zdravotní, a. s., na
jejichž hlavu padá několikami-

lionový schodek v hospodaření
KKN. Proběhlo výběrové řízení
na nového výkonného, ekonomického a zdravotního ředitele
nemocnice. Následně proběhla
i další jednání o složení orgánů
Karlovarské krajské nemocnice. Chtěli jsme věcnou diskusi,
a přes neklidný vývoj a mediální pozornost se podařilo v této
diskusi nakonec najít společné
řešení. Nesplněn zůstal pouze
požadavek lékařů na zrušení
jedné krajské nemocnice a její
riskantní a nebezpečné rozdělení na tři samostatné celky. To
je požadavek, který i já osobně
považuji za nesplnitelný. Od samého začátku podporuji koncepci jedné silné krajské nemocnice,
která zachová své pobočky ve
třech největších městech kraje,
ale také bude finančně, personálně a technologicky schopná

budovat kvalitnější péči v těch
oborech, které dnes v kraji chybí. Důležitým cílem této koncepce je, že jedna silná společnost
má možnost konkurovat a nabízet obdobnou péči jako podobně silná zdravotnická zařízení
v okolních krajích, tedy v Plzni,
Ústí nad Labem či Praze.
Karlovarský kraj také v naprosté shodě s lékaři zadal provést
audit zdravotních a ekonomických činností KKN, a. s., aby
se skutečně prokázalo, kde jsou
a byly slabiny v hospodaření nemocnice.
V nejbližších dnech a týdnech
plánuji osobně navštívit jednotlivá oddělení krajské nemocnice
v Karlových Varech, Sokolově
a Chebu, abych získal přímo na
místě přesnou představu o konkrétních potřebách a problémech primářů a zdravotnického
personálu, abych si vytvořil ucelený obraz dění a situaci v KKN.
Rád bych slyšel konstruktivní
podněty ze strany zdravotníků,
protože ať zaznělo v médiích nebo prohlášeních cokoliv, jde nám
společně o totéž: zabezpečit pro
všechny obyvatele kraje kvalitní
péči nejen na Karlovarsku, ale
i Sokolovsku a Chebsku.

DŮCHODCŮM do 75 let, OSVČ
Kraj chráněná
Tel.:
721 83 94 83
území rozšíří

SC-80063/1

medailisté, kteří získali ocenění
ve sportovních soutěžích i uměleckých aktivitách.
Letošní Hry III. zimní olympiády dětí a mládeže bude od 27.
ledna do 1. února hostit Zlínský
kraj. Náš region bude reprezentovat 73 mladých sportovců, trenérů a dalších členů výpravy. Roli
vlajkonoše přijal hokejový reprezentant Jaromír Kverka. Zatím
nejlépe si zástupci Karlovarského kraje vedli na letní olympiádě
v Brně v roce 2005, kde získali 6
zlatých, 4 stříbrné a stejný počet
bronzových medailí.

Nová chráněná území Karlovarského kraje připíší co nevidět na národní seznam evropsky
významných lokalit. Například
Mokřady u Javorné, Pilská šachta, Hřivínovské pastviny a další
jedinečná území doplní seznam
863 chráněných lokalit ČR. Novým zemím EU ukládá inventuru
ptačích a přírodních lokalit program Natura 2000. „Do šesti let
jsme povinni vyhlásit těmto chráněným územím ochranu,“ uvedl
ředitel správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les Jan
(KÚ)
Schlossar.
inzerce

LUBOŠ ORÁLEK,
RADNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

inzerce

SC-80048/1

www.kr-karlovarsky.cz

SC-72239/1

Ještě než se tak stane, mohou
se v těchto dnech návštěvníci
krajského úřadu přijít podívat
do vestibulu budovy A na výstavu, která dokumentuje průběh
pěti předešlých ročníků letních
i zimních olympiád dětí a mládeže. Slavnostní vernisáž výstavy
za účasti medailistů z uplynulých
olympiád zahájil krajský radní Kamil Řezníček: „Kraj pravidelně zabezpečuje účast reprezentačních
výběrů našeho regionu a finančně je podporuje částkou okolo půl
milionu korun.“ O svých zkušenostech z předchozích olympiád
hovořili během vernisáže také

SC-71200/1

Už pošesté letos vzplane olympijský oheň na republikových Hrách
olympiády dětí a mládeže, které od roku 2003 pořádá Český
olympijský výbor.

SOŠ LOGISTICKÁ A SOU
DALOVICE - KARLOVY VARY

Střední odborné učiliště stravování
a služeb Karlovy Vary

Čtyřleté studijní obory
zakončené maturitou

se sídlem Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary
Přijímací řízení pro školní rok 2008/09:

• Logistika služeb a finančnictví
• Provoz a ekonomika dopravy – zaměření logistika

střední vzdělání s výučním listem

SC-80051/1

65-52-H/001
65-53-H/001
65-52-H/001

nástavbové studium
(pro absolventy tříletých oborů s výučním listem)
65-41-L/504
Společné stravování (3 roky – dálková
forma)
66-41-L/501
Provoz obchodu
(3 roky – dálková
forma)

• Podnikatel – bezplatné
ch

cí
íma
přij ek
Bez zkouš

Kurzy logistiky pro dospělé

Předpokládaná kriteria pro přijímání budou zveřejněna na www stránkách školy
Informace: tel.: 353 221 299, 353 176 622, 602 108 439
e-mail: info@sou-stravovani.cz, internet: www.sou-stravovani.cz

Gymnázium
a obchodní akademie
Chodov

SOUKROMÁ OBCHODNÍ AKADEMIE SOKOLOV, S.R.O.
Hornická 1569, 356 01 SOKOLOV

Přijímací řízení pro školní rok 2008/2009

nabízí ve šk. r. 2008/2009 tyto možnosti studia:

DENNÍ STUDIUM:
OBCHODNÍ AKADEMIE – 4letý stud. obor ukončený maturitní zkoušku, studijní
program je zaměřen na osvojení znalostí z ekonomiky, účetnictví, daňové problematiky,
cizích jazyků (AJ, NJ), ovládání PC a elektronické písemné komunikace.
Absolventi mají dobré uplatnění především v oborech: pojišťovnictví, vedení účetnictví,
státní správy a samosprávy, bankovnictví a mají dobrou průpravu pro podnikání.

pro žáky z 5. ročníku ZŠ
79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné (osmileté)
pro absolventy ZŠ čtyřletý maturitní obor
78-42-M/002 – Ekonomické lyceum
a 79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné (kvinta – oktáva)

OBCHODNÍ AKADEMIE – 5letý stud. obor ukončený maturitní zkouškou, podmínka
přijetí – ukončené základní vzdělání.
ŠKOLNÉ: 1.200,- Kč/měsíčně (12.000,- Kč/ročně)

Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov
Jednoty 1620, 356 11 Sokolov
tel.: 352 603 825
e-mail: isste@isste.cz

• Škola nabízí internetovou klasifikaci a přehled docházky tzv. ŠKOLU ON LINE.
• Studenti denního studia jsou zapojeni do DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU, který hlásí
rodičům formou SMS zprávy odchod a příchod ze školy.

SC-80061/1

SC-80055/1

DÁLKOVÉ STUDIUM:

INFORMACE: Tel. 352 628 728, email:soas10@volny.cz, www.e-soas.com

www.isste.cz

UČEBNÍ OBORY: (bez přijímacích zkoušek)
• automechanik • elektrikář • obráběč kovů • zámečník
• obkladač • klempíř-stavební výroba • instalatér • malíř
• montér suchých staveb • zedník •

Rozhodujete se pro budoucí povolání?
Přijímací řízení pro školní rok 2008/2009 se blíží
MOSER, a.s. ve spolupráci
se Střední průmyslovou školou keramickou a sklářskou nabízí :

STUDIJNÍ OBORY: (bez přijímacích zkoušek)

Maturitní obory
Umělecko řemeslné zpracování skla – hutní tvarování (82-51-L/017)
Umělecko řemeslné zpracování skla – broušení a rytí ( 82-51-L/018)

• elektrotechnika • silniční doprava • management obchodu
• strojírenství • veřejnosprávní činnost • technické lyceum
• mechanik strojů a zařízení • řízení jakosti ve strojírenství
• mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
SC-80058/1
SC-71995/1

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

- teoretickou výuku zajišťuje SPŠK Karlovy Vary
- praktickou výuku zajišťuje MOSER, a.s.
- po skončení studia 100% pracovní uplatnění
- firma podporuje studenty po dobu studia (možnost stipendia, příspěvky
na školní pomůcky, kurzy PC
dovedností nad rámec výuky, jazykové kurzy)
- firma poskytuje náborové příspěvky po podpisu pracovní smlouvy

Učební obory tříleté
Brusič skla (28-61-H/005)
Sklář (28-58-H/005)
- teoretickou výuku zajišťuje SPŠK Karlovy Vary
- praktickou výuku zajišťuje MOSER, a.s.
- po skončení studia 100% pracovní uplatnění
- firma podporuje studenty po dobu studia (možnost stipendia, příspěvky
na školní pomůcky, kurzy PC dovedností nad rámec výuky, jazykové kurzy)
- firma poskytuje náborové příspěvky po podpisu pracovní smlouvy

SC-80062/1

• podnikání (2leté denní a 3leté dálkové)
• elektrotechnika (2leté denní)
• provozní technika (2leté denní)
Na přihlášku lze uvést i více oborů, které škola nabízí.
Prohlídka školy je možná po předchozí telefonické
domluvě (tel.: 352 466 199 – PaedDr. Ondrová).

Přihlášky se podávají do 15. 3. 2008
Střední průmyslová škola keramická, Nám, 17. listopadu 12, Karlovy Vary, tel.: 353 563 875,
e-mail: spskk@volny.cz, event. fax č. 353 563 887

Soukromá střední škola drogistická
Mariánské Lázně ve školním roce

Návštěvu sklárny Moser si můžete domluvit na adrese:
MOSER, a.s., paní Dana Delinčáková, Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary,
tel.: 353 416 127, e-mail: delincakova@moser-glass.com, event.fax č.353 416 199.

2008–2009 otevírá tyto obory:

tříleté učební obory s výučním listem
• Aranžér (66-52-H/001)
• Fotograf (34-56-H/001)
• Prodavač-drogistické zboží (66-51-H/006)
čtyřletý studijní obor s maturitním vysvědčením
• Management v obchodě (64-42-M/036)
tříleté dálkové nástavbové studium zakončené maturitním
vysvědčením
• Vlasová kosmetika (69-41-L/502 ),
• Propagace (66-42-L/503).
Podrobné informace na tel.čísle 607 758 452, 354 62 63 86, nebo
návštěva na adrese školy: Ke Kostelu 83, Mariánské Lázně

SC-80054/1

SC-80059/1

další informace a kontakty:
PO Box 20, Smetanova 738, 357 35 Chodov 1
tel. 352 665 081
oachodov@oachodov.cz
www.volweb.cz/oachodov
G&OA Chodov není soukromá škola – neplatí se žádné školné

ŠKOLNÉ: 1.700,- Kč/měsíčně (17.000,- Kč/rok)
SC-80052/1

Střední odborné učiliště Toužim,
Plzeňská 330, 364 11 Toužim
nabízí vyučení v tříletých učebních oborech
23-68-H/001 automechanik
26-57-H/001 autoelektrikář
23-51-H/001 zámečník
65-51-H/002 kuchař-číšník
23-66-H/001 mechanik opravář
pro lesní stroje a zařízení
41-52-H/001 zahradník(-ce)
přednostně pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami:
v dvouletém učebním oboru
69-53-E/001 práce v autoservisu
v tříletých učebních oborech
41-55-E/002 opravářské práce
41-51-E/006 farmářské práce
41-52-E/008 květinářské a aranžérské práce
pro žáky s neukončenou ZŠ v dvouletých učebních oborech
23-68-E/501 technické služby v autoservisu
41-52-E/510 zahradnická výroba
informace o studiu na www.souz-touzim.cz a na tel. číslech:
353 312 190 (775 268 179) Ing.Nykodym 353 311 476 Bc. Rudolfová

SC-80057/1

www.logistickaskola.cz

(3 roky)
(3 roky)
(3 roky – dálková
forma)

SC-80053/1

Tříleté nástavbové dálkové studium
zakončené maturitou

Kuchař
Číšník, servírka
Kuchař
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Situace v krajské nemocnici se uklidnila
Jednání kolem Karlovarské krajské nemocnice dostalo po 28 dnech uklidňující impuls. Zástupce primářů Stanislav Kubín s hejtmanem kraje Josefem Pavlem se po dlouhých hodinách
a dnech intenzivního rokování dohodli. „Dozorčí rada odvolá dosavadní představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a schválí nové. Sama pak rezignuje. Primáři se vrátí do funkcí
a výpovědi personálu zůstanou v právní úschově až do 24. ledna, kdy problematiku krajské nemocnice projednají zastupitelé kraje na mimořádném zasedání,“ vyhlásili společně hejtman
Josef Pavel a mluvčí primářů Stanislav Kubín.
Předsedou nového tříčlenného představenstva Karlovarské krajské nemocnice, a.
s. je Jiří Fojtík, který je zároveň jejím novým
ekonomickým ředitelem. Představenstvo
dále tvoří výkonný ředitel nemocnice Jan
Ferenc a krajský radní Luboš Orálek. Management společnosti zahrnuje zdravotního ředitele společnosti, Stanislava Kubína
a ředitele nemocnic v Karlových Varech,
Sokolově a Chebu – Jiřího Štefana, Věru
Procházkovou a Kamila Kastnera. K novému složení orgánů společnosti se vyjádřil její zdravotní ředitel, primář Stanislav Kubín.
„Po složitých a náročných jednáních došlo k
dohodě. Nechci být dál kontroverzní.“

bylo jmenováno 17. ledna. Členové dozorčí
rady rezignují. Kraj se nebrání přehodnocení optimalizačních opatření novým managementem nemocnice, pokud se některá
z nich ukáží být neefektivní. V odpovědi
na poslední požadavek, kterým byl příslib
hejtmana, že krajská nemocnice nesměřuje k privatizaci, hejtman uvedl: „Důkazem
opaku je 700 milionová investice do nového
pavilonu krajské nemonice. Chceme konkurenčně obstát mezi krajskými nemocnicemi Ústeckého, Plzeňská kraje a Prahy,
a tato investice se jeví jako nezbytná podmínka. Já, ani žádný orgán kraje nikdy
o privatizaci krajské nemocnice nejednal,“
uvedl v odpověď hejtman Josef Pavel.

Hejtman se se zástupcem karlovarských
primářů dohodl na zeštíhlení představenstva na tři osoby.
Na společné mimořádné tiskové konferenci hejtman sdělil, že vedení kraje splnilo
pět ze šesti požadavků lékařů a zaměstnanců nemocnice.
Kraj zadal provedení požadovaného auditu hospodaření nemocnice, a to za roky
2004–2007. Kraj akceptoval změny ve složení představenstva Karlovarské krajské
nemocnice – nové tříčlené představenstvo

Dohodli jsme, potvrdili na závěr vyjednávání hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel a mluvčí primářů Stanislav Kubín.

Na oplátku stáhli primáři požadavek na
zrušení fúze nemocnic v Chebu, Sokolově
a Karlových Varech do jedné velké krajské
nemocnice. Ten byl pro hejtmana i vedení
kraje nepřijatelný. O tak zásadní změně
by museli v každém případě rozhodnout
zastupitelé kraje. „Nešlo nám o zrušení
krajské koncepce, ale o přehodnocení optimalizace,“ upřesnil primář Stanislav Kubín
a dodal: „Je nám jasné, že práce na kvalitní
koncepci zdravotnictví kraje si vyžádají
nejméně rok.“
(RED)

Nemám rád nátlakové akce

Jan Ferenc
výkonný ředitel KKN
místopředseda představenstva

Byl jste v konkurzu vybrán
jako ekonom zvenčí. Je to
výhoda?
Nejsem žádný zelenáč. Vedl jsem
deset let nemocnici v Třinci a dokázal její hospodaření udržet
vždy v plusu. Za deset let jsme
proinvestovali více než půl miliardy korun. A nešlo jen o peníze
ze státního rozpočtu. Z vlastních
zdrojů jsme investovali 180 milionů korun. Hodně jsem se tam

Zchlaďme hlavy

Karlovarská krajská nemocnice se vrací opět do normálu.

Rozhodující je profesionalita
manažerů i personálu
o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Můj pohled je tudíž veskrze
profesionální, a to jako zástupce
účastníka ve smluvním vztahu
s tímto subjektem, který bedlivě
sleduje, aby smluvní podmínky
byly oboustranně naplňovány
v rozsahu a kvalitě poskytované
zdravotní péče v zájmu pojištěnců VZP.

Jan Christoph
ředitel krajské pobočky VZP

Můj názor na současné mediální dění okolo Karlovarské
krajské nemocnice je předurčen
mým postavením ve VZP ČR jako jejího krajského představitele, který zajišťuje poskytování
zdravotní péče jejím pojištěncům
prostřednictvím zdravotnických
zařízení v souladu s pravomocemi a kompetencemi stanovenými zák. č. 551/1991 Sb.,
o VZP ČR, ve znění pozdějších
předpisů, a zák. č. 48/1997 Sb.,

S Karlovarskou krajskou
nemocnicí, a. s., má VZP ČR
uzavřenou Smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče
s účinností od 1. 1. 2008, a to
pro všechny tři okresy Karlovarského kraje. Rozsah a podmínky
poskytování zdravotní péče jsou
dány rozsahem poskytování zdravotní péče v Karlovarské krajské
nemocnici a vyhl. č. 618/2006
Sb., kterou se vydávají rámcové
smlouvy, vydanou MZ ČR. Právní forma zdravotnického zařízení
pro uzavření smlouvy o poskytování zdravotní péče v intencích
citované vyhlášky není rozhodující. Rozhodující je profesionalita

naučil a chtěl bych to ve Varech poskytování zdravotní péče, její
zúročit.
dostupnost a kvalitu a nikdo tu
zodpovědnost z kraje nesejme.
Kolik lidí si z Třince přivede- Neznám nemocnici, kde by si léte do vedení?
kaři nebo sestry vybírali vedení.
Nikoho. Stačí se podívat na ma- Já mám zájem na dohodě. Emoce
pu naší republiky a odpověď je by měly jít stranou. Požadavky
nasnadě. Nikomu se nechce tak typu, kdo bude ve vedení společdaleko. Pro mne je to však výzva, nosti, jsou záležitost akcionáře,
chtěl bych dokázat, že správným a jsou definovány ve stanovách.
řízením může být každé zdravot- Požadavek na prověření hosponické zařízení soběstačné, neza- daření je správný a jsem rád,
dlužené, prosperující.
že kraj již rozhodl o provedení
forenzního auditu.
Co víte o situaci v KarlovarJaké metody chcete v nemocské krajské nemocnici?
Nemám rád nátlakové akce. nici zavést?
Nejdříve je třeba využít všech Mezi mé trvalé hodnoty řízení
možností k jednání. Pokud čtu patří týmová práce, dobré mepožadavky uveřejněné v tisku, zilidské vztahy, komunikace,
tak se hlavně jedná o zpětné roz- pravidelné porady na úrovni
dělení nemocnice na tři samo- primářů, vrchních sester, klást
statné subjekty. Já se domnívám, důraz na střední management,
že tady nelze měnit každý rok delegovat pravomoci k lékařům,
koncepci zdravotnictví kraje jako stanovení rozpočtu a limitů na lé100 % vlastníka, který založil Kar- ky a materiál a mzdy primářům,
lovarskou krajskou nemocnici, pravidelné rozbory hospodaření,
a. s. a to hlasy jak levice, tak pra- logistika a výběrová řízení a také
vice. Kraj nese zodpovědnost za motivace.

managementu, zdravotnického
personálu a úroveň technického
vybavení odborných pracovišť.
Právní forma zdravotnického zařízení je však určující s ohledem
na jeho podnikatelskou činnost.
Nelze nevidět, že poskytování
zdravotní péče bude v budoucnu
pro zdravotní pojišťovny zajišťováno podnikatelskými subjekty v daném předmětu činnosti,
přičemž zdravotní pojišťovny
se taktéž podnikatelskými subjekty v daném oboru stanou.
Předpokládaná transformace
VZP ČR na akciovou společnost od r. 2009 tento trend jen
potvrzuje. Lze důvodně předpokládat, že zdravotní péče pro
klienty zdravotních pojišťoven
bude poskytována ve vyšší kvalitě i větším rozsahu. Zdravotní
pojišťovny jako podnikatelské
subjekty budou moci selektovat
kvalitu zdravotní péče poskytované zdravotnickými zařízeními
a uzavírat smlouvy jen s těmi,
která svým závazkům při poskytování zdravotní péče pojištěncům lege artis dostojí.

oproti roku 2005 zvýšilo průměrné hrubé mzdy lékařů.Platy
se zvyšovaly v celé společnosti a meziroční nárůst osobních
nákladů činí 62 milionů! Možná
byla taková velkorysost chyba,
ale je-li vyčíslená ztráta 50 milionů, je tady jeden nezpochybnitelný argument. Pokud se jedná
o platy zdravotních sester, jsem
si plně vědom toho, že tyto platy
Jiří Mutinský jsou nízké, a v této věci jsme
krajský radní pro zdravotnictví deklarovali, že je nutné je navýšit
v průměru o 1000 až 1500 Kč již
Jedna věc je mi na celé takzva- v roce 2008.
né karlovarské nemocniční krizi záhadou. Špičkoví lékaři naší
Ztráta v hospodaření mě vůbec
nemocnice vytáhli do boje proti netěší, ale uznávám, že lékařský
údajným tunelářům. A hlavní ar- a zdravotnický odborník musí
gument? Spojení nemocnic byl být za svou práci ohodnocen.
omyl, protože ztráta společnosti A právě proto bych všechny pov loňském roce činila 50 milionů prosil, aby svým jednáním nesnikorun! V zemi, kde se ztratilo už žovali svou odbornou autoritu.
leccos, to zní náramně líbivě. Ale Chci lékaře i pacienty ujistit, že
teď k té záhadě. Lékaři a zdra- nemáme v úmyslu naše klíčové
votnický personál sice bijí na zdravotnické zařízení privatizopoplach, ale já nemám na stole vat. Důkazem budiž plánovaných
jedinou stížnost lékaře, že by mu 500 milionů z krajského rozpočtu
vedení bránilo ve zvyšování kva- na dokončení rekonstrukce karlifikace, nemám na stole jediný lovarské nemocnice. Podobně,
náznak, že by se omezovala do- byť v menších částkách, budeme
stupnost lékařské péče, dokonce investovat i v Sokolově a v Chenemám ani stížnost lékařů na bu. Pokud situaci pomůže uklidnízké platy. Mám však k dispozi- nit audit, bude proveden! A přici tabulky, které naopak ukazují, nese-li průkazné sdělení viny,
že vedení nemocnice v roce 2007 ať viníci nesou následky! Ale na

www.kr-karlovarsky.cz

druhé straně chci se vší autoritou upozornit, že je ve výlučné
kompetenci vlastníka rozhodovat, jak bude nakládat se svým
majetkem. Zastupitelé se přiklonili k fúzi. Na rozdíl od lékařů,
kteří mají zejména zodpovědnost
co nejlépe léčit, my zase máme
zodpovědnost co nejlépe spravovat majetek. K tomu máme
mandát obyvatel i potenciálních
pacientů.
Tak jako já plně respektuji autoritu lékařského odborníka a nikdy s ním nebudu polemizovat
o tom, jak operovat slepé střevo
nebo nádor, prosím, nechte i nás
řídit a rozhodovat.
České zdravotnictví prochází
největší změnou za posledních
17 let. Lidé jsou zmatení, neorientují se, někdy se i bojí a já
nevěřím, že lékaři v našem kraji
by v takové situaci bezohledně
přilévali olej do ohně a místo
trpělivosti by celou transformaci
ještě komplikovali. Připadá mi to,
jako kdybychom konečně začali opravovat starý dům a někdo
nám v noci rozebíral lešení.
Zchlaďme hlavy a věřte, že za
špatné rozhodnutí jsme připraveni nést politickou odpovědnost.

F irmy a podnikatelé kraje
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Firma kraje

Bruselské okénko

LIPED, s. r. o., velkoobchod
s obaly – Karlovy Vary

Krajský program na
evropské dotace spuštěn

V prosinci to bylo deset let, co
jsme vystavili první fakturu. Začínali jsme malým skladem a jednou kanceláří. Sídlo firmy bylo až
do roku 2003 v Sokolovské ulici
v prostoru bývalých domácích
potřeb. Tam, v době, kdy jsme
byli v nájmu, proběhla tři stěhování, a to vždy do větších prostor.
V roce 2003 jsme se
přestěhovali do vlastních objektů. Dnes
sídlíme na Mattoniho
nábřeží, kousek za křižovatkou
na Prahu, z níž je vidět náš billboard začínající nápisem LIPED
velkoobchod…
Náplní naší práce je zajištění
kvalitního balení výrobků nebo
strojů, překrytí materiálu a staveb. Prodáváme veškeré obaly

z mikrotenu, polyetylenu a papíru.
V našem skladě najdete všechny
druhy lepicích i signálních pásek
ale i nástroje na jejich uchycení.
Dalším naším zbožím jsou sáčky
a pytle s uzávěry i bez uzávěrů,
od centimetrových velikostí až po
paletizační. Jsme schopni zajistit
výrobu každého obalu na míru
dle přání zákazníka.
Máme potravinové
i průmyslové stretch
fólie, polyetylenové
hadice i polohadice síly i délky
dle přání zákazníků. Žádané jsou
plachty všech velikostí, kašírované i s úchytnými oky.
Papír u nás nakoupíte v arších i rolích od „kloboučku“ až
po papír ozdobný. Samozřejmostí jsou proklady, kartony i vlnité

Regionální operační program Severozápad (ROP SZ) je hlavní programový dokument popisující priority regionu soudržnosti Severozápad,
tedy Karlovarského a Ústeckého kraje, které určují, do jakých oblastí
budou směřovat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU.

lepenky. Každý měsíc prodáme
i velké množství bublinkové fólie,
do které se balí například okna,
nábytek a vše, co je třeba uchránit proti oděru a nárazu, včetně
prken na windsurfing, která putují až na ostrovy v Karibiku.
Podle přání zákazníka zavážíme
zboží vlastním autem, přepravní
službou nebo posíláme na dobírku.
Kvalifikovaně poradíme vhodný

obal na veškeré zboží, rádi předvedeme, co všechno u nás můžete
koupit. Mezi naše zákazníky patří
průmyslové, ale i potravinářské
firmy, hotely a lázeňské domy.
Jsme zapojeni v systému Eko-kom,
prodáváme certifikované zboží od
známých výrobců, jsme výhradními dodavateli některých z nich.
Některým našim zákazníkům dodáváme zboží už celých 10 let.

746 mil. eur během programového období 2007–2013 představuje
nejvyšší alokaci ze všech Regionálních operačních programů v ČR.
ROP SZ se zaměřuje na zlepšování podmínek k životu ve městech,
obcích a na venkově prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální
a zdravotnické infrastruktury, dále se zaměřuje na zlepšení dopravní
dostupnosti a propojení regionu a podporu rozvoje infrastruktury
a služeb cestovního ruchu.
V současné době je ROP SZ již schválen, a je tak nastartován proces pro čerpání peněz. ROP Severozápad však sám o sobě nemůže
přispět k rozvoji regionu, přispět mohou především žadatelé, kteří
vytvoří kvalitní projekty. Je proto důležité, aby se dozvěděli dostatek
informací potřebných k vytvoření takového projektu.
Základní informace může zájemce o dotaci nalézt na webových
stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad www.
nuts2severozapad.cz, kde je k dispozici veškerá dokumentace potřebná k vypracování projektu.

Sokolovská uhelná upraví krajinu po těžbě
Sokolovská uhelná, a. s., jako těžební
společnost chce za 150 milionů korun revitalizovat území bývalého dolu Boží požehnání
v západní části regionu. Zajímavý a potřebný
projekt, který nyní projednává vládní meziresortní komise, má být hrazen z programu
a fondů k odstraňování starých důlních
zátěží. Termín dokončení akce je předběžně
plánován na rok 2012.
Těžba uhlí v dole Boží požehnání skončila

už v roce 1946. I po 62 letech je však nutné
nepřetržitě čerpat vodu z tzv. zbytkové jámy
u Kynšperku. Pokud by totiž její hladina
stoupla až nad kótu 399 metrů, mohla by
být ohrožena stabilita uhelného pilíře, na
kterém vede frekventovaná železniční trať
mezi Sokolovem a Chebem. „Čerpání vody
stojí naši společnost ročně kolem tří milionů
korun. Je to velmi drahá záležitost. Proto
projekt na revitalizaci dolu vítáme,“ říká

ředitel divize Družba SUAS František Kastl.
V první fázi počítá projekt s vybudováním
ochranných pilířů, které by vznikly ze 400
tisíc m3 lomového kamene. Hladině v jámě
by se pak mohla zvýšit na úroveň přepadu
ve výšce 416 metrů. Odtud by voda tekla
samospádem do Ohře. Revitalizací území by
vznikla městu Kynšperk klidová zóna, navazující na síť cyklostezek.
(KÚ)

Nejúspěšnějším exportérem byla chemička
Za Exportéra roku 2007 Karlovarského kraje vyhlásili sokolovskou
společnost Hexion Speciality Chemicals. Byl to nejhezčí dárek k 90.
narozeninám této akciové společnosti. Vavříny získala za nejvyšší
objem exportu v předchozím roce.

V hodnoceném roce dosáhl objem exportu sokolovské chemičky – výrobce produktů akrylové
chemie (kyseliny akrylové, jejích
esterů a polymerů s obchodním
názvem AXILAT®), hodnoty
3 337 054 tisíc Kč. Export činil
více než 90 procent z celkové produkce. Byl směrován za zákazníky
do dvaceti převážně evropských
zemí, přičemž největší objem byl
určen odběratelům v Německu.
Společnost s necelými 500 zaměstnanci, kde průměrná mzda
na konci loňského roku dosáhla
28 176 Kč, je držitelem certifikátů
za zavedení a používání managementu jakosti – ISO 9001:2000
a environmentálního managementu ISO 14001 ve svém oboru. Má

právo používat logo Responsible
Care/Odpovědného podnikání
v chemii a označení Safe Enterprise/Bezpečný podnik a Internal
Control.
Výsledky 13. ročníku soutěže
Exportér roku 2007 v kategorii
kraje, kterou už tradičně vyhlásily
Střední podnikatelský stav a Asociace pro podporu podnikání v ČR
a nad níž převzala záštitu Hospodářská komora ČR, byl oznámeny
před zástupci firem v pražském
Kaiserštejnském paláci. „Ocenění
za naši společnost Hexion Specialty Chemicals, a. s., převzal

předseda představenstva a výkonný ředitel Ing. Alois Zach. Dosáhli
jsme pozoruhodných výsledků
i v rámci firem celé České republiky. Objemem exportu jsme zaujali

celkové 25. místo. Nárůstem exportu a jeho objemem za období
let 1993–2006 jsme dokonce na
18. místě,“ pochlubil se mluvčí
společnosti Pavel Kočí.

Hlavním dokumentem je v tomto ohledu Prováděcí dokument ROP
SZ a dále Příručka pro žadatele, která je průvodcem přípravou projektu i zdrojem podstatných informací ohledně hodnocení a výběru
žádostí o dotaci. Nezbytnou součástí této příručky jsou její přílohy,
např. příručka k vyplňování webové žádosti BENEFIT7, pokyny pro
zadávání veřejných zakázek, osnovy pro studii proveditelnosti atd.
V Karlovarském kraji je možné konzultace obecného charakteru,
ale i konzultace ke konkrétním projektům uskutečnit vždy po telefonické domluvě v sídle územního pracoviště Úřadu Regionální rady
Severozápad, které se nachází v areálu Krajského úřadu v Karlových
Varech, v budově C, číslo dveří 146 C a 147 C. Konkrétně na oddělení administrace projektů, kde jsou k dispozici odborníci (kontakty
jsou k dispozici na výše uvedených webových stránkách).
V prosinci 2007 byla vyhlášena 1. výzva pro předkládání žádostí
o dotace, která je zaměřena na rozvoj dopravní infrastruktury. Výzvy
týkající se rozvoje obcí a cestovního ruchu lze očekávat v březnu
2008. Žádost o dotaci BENEFIT7 se bude vyplňovat on-line ve
webovém rozhraní, což je zásadní vylepšení oproti minulému programovému období.
Aby se z žadatelů stali úspěšní příjemci o dotaci, a přispěli tak
k rozvoji našeho regionu, je zapotřebí, aby se řídili aktuální dokumentací, dostatečně konzultovali svůj projekt, a vyvarovali se tak
zbytečným chybám a dodržovali pravidla poskytování dotace. (KÚ)
Kontakty pro Karlovarský kraj:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Budova Krajského úřadu Karlovy Vary
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Tel.: 353 502 353, www.nuts2severozapad.cz

Cyklotrasy v kraji

Napříč Ašským výběžkem
CYKLOTRASA 2060 (SELB–AŠ–VERNÉŘOV–BRAMBACH)
Poměrně lehká a krátká cyklotrasa (11 km) začíná na hraničním přechodu Aš–Selb.
Městečko Selb je od hraničního
přechodu vzdáleno jen 6 km a je
známé jako město porcelánu.
Firmy Hutschenreuther nebo
Rosenthal, známé i u nás jako
výrobci kvalitního porcelánu,
tvořily téměř polovinu německé produkce. Po určité období
historie patřil Selb k Chebsku
a teprve od roku 1810 byl začleněn do Bavorska. Jižně od města

Aš rozhledna Na háji.

se nachází zalesněné romantické
údolí Ohře, kde je řada historických objektů. Cyklotrasa z hraničního přechodu vede po hlavní
silnici do Aše. Na okraji města,
v části Lipový dvůr (Lindenhof),
dříve býval hospodářský dvůr
Gustava Geipela, nejvýznamnějšího ašského průmyslníka před
2. světovou válkou. Za totality
tímto místem procházela signálka a dnes je tu asijská tržnice.
U nádraží Aš–město protínáme
cyklotrasu ICG – Iron Curtain
Greenway, která kopíruje signálku. Je značená červenou pásovou značkou pro horská kola
a začíná na hraničním přechodu
v Trojmezí a pokračuje podél
bývalé signálky až do Břeclavi.
Ze zastávky Aš-město jezdíval
tzv. „Hranický Kozlík“ (Roßbacher Bockerl) do Hranic a později až do německého Adorfu.
Nedaleko odtud, v Okružní ulici
(dříve Gustav Geipel Ring), je památník již zmiňovaného průmyslníka. Sponzoroval opravy ulic
a chodníků, přenechal městu
hospodářství na Lipovém dvoře,
věnoval mu pozemek na výstavbu gymnázia a také naplňoval
městskou pokladnu. Ze zastávky
nás cyklotrasa provede až do

centra Aše. V místě, kde je nyní
supermarket stávala Geipelova
barvírna. Dál pojedeme z centra
ulicemi Dlouhou a Vernéřovskou
směrem na Vernéřov. U hřbitova
je odbočka k rozhledně, která
stojí nad městem na vrchu Háj
v nadmořské výšce 758 m. Je
nejvyšším vrcholem Smrčin na
české straně. Rozhledna je 34 m
vysoká a postupem času se z ní
stala charakteristická dominanta
města. Říká se, že kdo nebyl na
Háji, nebyl na Ašsku. Rozhledna
je jednou ze tří Bismarckových
věží v ČR. V roce 1913 byl nad
vedlejším vchodem do rozhledny
připevněn bronzový Bismarckův
reliéf. Reliéf a nápisy i všechny
další odkazy na Bismarcka byly
po roce 1945 z věže odstraněny.
V roce 2004 oslavila rozhledna
sté narozeniny. Ku příležitosti
tohoto výročí byla rozhledna
opravena. Pod ní byla později postavena restaurace, kde si dnes
můžeme vypůjčit klíče. Od rozhledny sjedeme kolem hřbitova
zpět na silnici a pokračujeme po
cyklotrase do Vernéřova.
Obec byla po rozpadu vrchnostenské správy samostatná
a skládala se ze čtyř vsí, pěti
samot, dvou mlýnů a hostince.

Paseky – celnice.

Mezi válkami zde žilo kolem tisíce obyvatel. Po 2. světové válce
se ale odsunuté obyvatelstvo již
nepodařilo nahradit. Obec byla
připojena k Aši a na konci 20.
století už zde žilo pouhých 104
obyvatel. Z původní zástavby se
zachovalo jen několik novějších
domků a původní hostinec Gustava Beilschmidta „Zur Schimmel“. Ten dokázal přežít všechny
režimy a jen název se změnil na
hostinec U Špreňarů. Od něho
pojedeme lesní cestou na Horní Paseky. Sídlila tu pohraniční
stráž až do ukončení střežení
hranice s NDR v roce 1966. V té
době už v Horních Pasekách
nestály žádné obytné domy a ves
byla vylidněná. Po roce 1968 se

www.kr-karlovarsky.cz

2x Foto Miroslav Landa

zde usídlila na necelé čtvrt století ruská vojska. Ruští vojáci
si zde postavili panelák a šest
finských domků. Naši lidé sem
nesměli. Když ruská armáda
odešla, zůstaly prázdné domy.
Ašská radnice je v roce 1997
opravila, aby se sem mohli nastěhovat lidé a obec opět ožila.
Leží ve výšce 680 m nad mořem a je nejvýše položenou obcí
Ašska. Cyklotrasa dál pokračuje
směrem k přechodu do Brambachu. Asi kilometr před ním je
odbočka na kopec Stráž. Na jeho
vrcholu ve výšce 717 m stojí železná pozorovatelna. Je využívaná mysliveckým sdružením jako
posed. Věž je volně přístupná, ale
vstup na ni je dost nebezpečný.

Původní, dnes zaniklá obec se
nacházela těsně před hraničním
přechodem do Bad Brambachu.
V terénu jsou patrné zbytky původních domů a hřbitov. V obci
byl celní úřad, cihelna a vápenný
lom a počet obyvatel byl kolem
450. Už tehdy lidé využívali kratší cestu do Plesné přes německý
Brambach. Když 21. května 1917
obec postihl požár, shořelo 29
domů (polovina vesnice) a mnoho obyvatel se odstěhovalo. Domy tehdy zapálil 17 letý mladík,
který skončil v psychiatrické
léčebně. Po požáru byly obnoveny jen některé chalupy, většina
obyvatel se do obce už nevrátila.
V roce 1947 zde žilo již jen 63
lidí, převážně dosídlenců, a po
vzniku hraničního pásma obec
zanikla úplně. Z bývalých Horních Pasek je už jen kousek do
konce naší cyklotrasy. V minulosti bylo v Pasekách oddělení finanční stráže a poštovní ohlašovna pro přepravu zboží z Aše přes
německý Brambach do Plesné.
Tato trasa podstatně zkracovala
čas přepravy. Po našem území by
se jinak musel objíždět německý
brambašský výběžek přes Hazlov a Starý Rybník.
Více informací o trase naleznete též na cykloportále Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.
cz/Cyklo nebo v programu Cyklotrasy na www.cyklotrasy.info.
TAK HODNĚ ZDARU, BYE-BIKE.
MÍRA LANDA
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Kraj přidal peníze na kulturu
Téměř o 300 tisíc korun více dá v porovnání s loňským rokem
Karlovarský kraj na kulturní zájmové aktivity, na pořádání velkých
kulturních akcí a pro profesionální soubory. Mezi žadatele tak rozdělí přibližně 10,4 milionu korun.

Profesionální soubory v regionu získají letos od kraje přes 2,1
milionu korun. Je to stejná částka
jako loni. Nejvíce peněz, shodně
po 600.000 korunách, si mezi sebou opět rozdělí Karlovarský symfonický orchestr a Západočeský
symfonický orchestr v Mariánských Lázních. Peníze dostanou
i přesto, že jejich zřizovatelem
není Karlovarský kraj. „Vzhledem
k jejich významu a reprezentaci
regionu je kraj jejich tradičním
podporovatelem,“ vysvětlil náměs-

K ultura a kontakty

HEJTMANSKÉ LISTY

tek hejtmana Jiří Behenský. Mezi
projekty z kulturní sféry, které
jsou už zapracovány v rozpočtu
kraje na letošní rok, je například Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, festival
Loketské kulturní léto, Chopinův
klavírní festival v Mariánských
Lázních, Dětský filmový festival
Oty Hofmana v Ostrově či festival dechových orchestrů FIJO. „Jsou to tradiční akce s nadregionálním významem. Přispějeme na ně téměř šesti miliony

Kontakty
na Krajský úřad

Publikaci pokřtilo
šampaňské

korun,“ řekl náměstek. Podle
Jiřího Behenského je nejtěžší rozdělit peníze na rozličné zájmové aktivity související s kulturou.
Z této oblasti se sešlo 195 žádostí
za přibližně 14,4 milionu korun.
Komise pro jejich posouzení nakonec vyhodnotila jako úspěšné
97 žádostí. Kraj na ně přispěje
částkou 2,2 milionu korun, uvedl
Behenský. Tyto žádosti i ty v dalších dvou kategoriích musí ještě
posoudit krajští zastupitelé.
Přestože letos kraj navýšil dotace o 300 tisíc korun, na řadu
uchazečů se příspěvek nedostane. Celková hodnota jejich požadavků totiž překročila 24,6 milio(KÚ)
nu korun.


Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Úřední hodiny: Po, St 800–1700
Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400
(po předchozí domluvě)
E-podatelna:
epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Telefon: 353 502 111
tel.: 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)


ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek
tel.: 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz


Zástupce ředitele Krajského úřadu,
pověřen zastupováním vedoucího
odboru správních agend a dozoru,
Krajský živnostenský úřad
Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

Na vítěze soutěže čeká Křesadlo


vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel.: 353 502 141
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

Zajímavou akci s názvem Křesadlo 2007 pořádá v Karlovarském kraji Mateřské centrum Karlovy Vary,
o. s. – středisko Dobrovolnické centrum Vlaštovka. „Cílem je ocenit a zviditelnit dobrovolníky, vzbudit
v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají,“ vysvětluje radní kraje pro
sociální oblast Ellen Volavková, která nad akcí převzala záštitu. Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001 na mezinárodní konferenci
o dobrovolnictví v Kroměříži.

Podobné ceny se udělují
v USA, existují i v některých
dalších zemích, například v Maďarsku, kde je předává každoročně prezident. V České republice ocenili dobrovolníky poprvé
v roce 2001. Kromě Prahy (10
Křesadel) to bylo ještě v Havlíčkově Brodě (3x) a v Kroměříži.
V letech 2003–2006 dostali Křesadlo dobrovolníci zatím v devíti
krajích a městech. Vítězné křesadlo jako předmět je autorský
originál Jaroslava Zívala, kováře
z hradu Křivoklát, který podle
starých vzorů vyrobil opravdové a funkční křesadlo. Křeše se
o pazourek, který používali staří
Slované a před nimi Keltové.
Znáte někoho, kdo dobrovolně

věnuje svůj volný čas a energii ve
prospěch někoho jiného? Někoho, kdo umí vykřesat jiskru dobra a lidství pro své okolí, kdo si
zaslouží cenu KŘESADLO 2007?
Pak sedněte a pište!
Návrh musí obsahovat: jméno

a kontakt na kandidáta ceny, název města a organizace (je-li organizován), kde působí, a důvody
pro jeho navržení (popis činnosti,
konkrétní činy, nápad, netradiční
činnost, přínos pro organizaci,
délka dobrovolné činnosti. Dále kontakt na navrhovatele (je-li
navrhovatelem právnická osoba
– název, místo působiště a jméno zástupce, je-li navrhovatelem
fyzická osoba – jméno, adresa,
kontakt). Návrhy mohou občané
zasílat nejpozději do 10. února
2008 na adresu: MCKV, Východní 6, 360 20, Karlovy Vary, nebo
e-mailem na mckv@seznam.cz.
Slavnostní vyhlášení výsledků
proběhne v březnu.
(KÚ)



Publikaci společně pokřtili hejtman Josef Pavel a náměstek hejtmana
Jiří Behenský

Pr vní ucelená publikace
věnovaná lázeňství v regionu
vyšla v nákladu 10.000 kusů
a v šesti jazykových mutacích
včetně arabštiny. Součástí je
i DVD, které knihu doplňuje
a podtrhuje přírodně léčivý ráz
a krásy Karlovarského kraje.
Obsah publikace je rozdělen
do tří částí, kromě obrazového
DVD se jedná o všeobecnou
část, která čtenáře seznámí
s lázeňstvím v regionu i všeobecně. Seznamová část pak
představí poskytované lázeňské služby i aktuální kontakty.
„Důraz je kladen na přehled indikací v jednotlivých městech,

popis léčivých zdrojů a základních procedur,“ řekl náměstek
hejtmana Jiří Behenský.
Publikace bude dostupná veřejnosti a její cena by neměla
přesáhnout 100 korun. Náklady na vydání publikace dosáhly téměř dvou milionů korun.
Z toho podstatnou část, přibližně 1,4 milionu korun, získal
kraj jako dotaci z projektu Evropské unie. Na přípravě knihy se podílela řada lázeňských
lékařů z regionu a balneologů.
Graficky knihu zpracovala Eva
Rundová a fotografie jsou dílem
Jiřího Hubatky.
(KÚ)

vedoucí odboru
kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová
tel.: 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda
tel.: 353 502 190
bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru kontroly
Mgr. Jaromír Kruták
tel.: 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz


vedoucí ekonomického odboru
Ing.Dagmar Divišová
tel.: 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí majetkoprávního odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel.: 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz



O vzdělávací kurzy je zájem
Od září loňského roku se do projektu Nová šance aneb pomozme
si navzájem zapojilo v našem kraji okolo 70 zájemců, někteří z nich
už absolvovali závěrečné zkoušky.

Projekt realizuje občanské
sdružení Studnice ve spolupráci
s Nadací Charty 77, Mateřským
centrem Karlovy Vary a Centrem
pro zdravotně postižené Karlovarského kraje. Sdružení se podařilo
získat grant Evropské unie, díky
němuž může vzdělávat například
dlouhodobě nezaměstnané občany, matky na rodičovské dovolené, lidi se zdravotním postižením
nebo absolventy bez praxe.
Vzdělávací kurzy probíhají
v karlovarské učebně Centra pro

zdravotně postižené Karlovarského kraje. Největší zájem je o výuku práce na PC, o ekonomický
blok, kurzy komunikačních dovedností a jazyků. Účastníci ale
využívají i možnost poradenství
v oblasti trhu práce a knihovnu
s odbornou literaturou. Zájemci
o přihlášení do kurzů najdou
bližší informace na stránkách
(KÚ)
www.nova-sance.eu.

Knihovníci vystavují

vedoucí odboru investic
a grantových schémat
Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432
radek.havlan@kr-karlovarsky.cz

inzerce
SIMPLY CLEVER



Na první splátku vozu
ŠkodaFabia totiž potřebujete
pouze 1 korunu.
A počítejte dál: prostorný vůz s bohatou výbavou (včetně 4 airbagů, ABS
a posilovače řízení), s měsíční splátkou 3 790 Kč po dobu 72 měsíců.
Že už se vidíte za volantem? A to si
můžete financování upravit klidně
podle svého – akontace může být 1 Kč
až 70 %, délka splácení 36–72 měsíců
a zůstatková hodnota od
119 Kč do 20 % z ceny vozu. Navíc
jsme pro vás připravili velmi výhodné
pojištění, které lze započítat do splátek. Přijďte co nejdříve na zkušební
jízdu, těšíme se na vás.

vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Ing. Milan Novák,
tel.: 353 502 461
milan.novak@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil
tel.: 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

TEĎ STAČÍ PRACOVAT
JEN PŮL MINUTY


vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy
Ing. Martina Klánová
tel: 353 502 443
martina.klanova@kr-karlovarsky.cz

ŠkoFIN RPSN 8,11 %. Nabídka je limitovaná.


vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
Jan Prudík
tel.: 353 502 230
jan.prudik@kr-karlovarsky.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km



Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejcŃ vozŃ Škoda:
Chodov 357 35
AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská 140
Tel.: 352 666 987
Fax: 352 665 795
e-mail: prodej.chodov@sael.cz
www.sael.cz

Karlovy Vary – Bohatice 360 04
CARS BAD, s.r.o.
Jáchymovská 53
Tel.: 355 329 831, 833, 835
Fax: 355 329 810
e-mail: autosalon.skoda@carsbad.cz
www.carsbad.cz

Sokolov 356 05
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Křižíkova 1624
Tel.: 352 621 059
Fax: 352 350 920
e-mail: skoda@autoschoner.cz
www.autoschoner.cz

Vstupní halu krajské knihovny
oživuje expozice výtvarných děl
knihovníků. Jde o umělecké předměty z domácích dílen zaměstnanců krajské knihovny. Expozice
zahrnuje obrazy, dřevořezbu, drátované a malované kameny. Vzhledem k omezeným prostorám dostali možnost vystavovat jen někte-

ří z knihovníků, umělecké činnosti
se jich ovšem věnuje mnohem víc.
Návštěvníci mohou zhlédnout půvabné drátované kameny – ryby
Kateřiny Plaché, malované kameny aranžované spolu s hoblinami
a dřevem z dílny Romany Vlčkové,
obrazy a plastiku Martina Grubera a dřevořezby Pavla Vítka. (KÚ)

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


vedoucí odboru zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
vedoucí odboru
tel.: 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz



Karlovy Vary – Tašovice 360 01
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Česká 225
Tel.: 353 361 710
Fax : 353 361 719
e-mail: autoschoner.kv@volny.cz
www.autoschoner.cz

Cheb 350 02
AUTO SAEL s.r.o.
Truhlářská 14
Tel.: 354 431 551-2
Fax: 354 438 830
e-mail: prodej.cheb@sael.cz
www.sael.cz

vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Bc. Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz



Cheb 350 02
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Pražská 159/50
Tel. : 354 547 830
Fax: 354 547 833
e-mail: skoda.cheb@autoschoner.cz
www.autoschoner.cz

www.kr-karlovarsky.cz

Mariánské Lázně 353 01
AUTOSPEKTRUM 2000, s.r.o.
Plzeňská 608/17
Tel./fax: 354 624 263
e-mail: info@a2000.cz
www.autospektrum.cz

Mariánské Lázně 353 01
Václav Červený – prodej – servis
Hlavní 384
Tel./fax: 354 625 422
e-mail: info@autocerveny.cz
www.autocerveny.cz
SC-80043/1

vedoucí oddělení interního auditu
Ing. Drahomíra Stefanovičová
vedoucí odboru
tel.: 353 502 460
drahomira.stefanovicova
@kr-karlovarsky.cz

U dálosti měsíce
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Kraj se blýskl atrakcemi

8 | L eden

Tuhnický most je unikát

Jak jinak než becherovkou a lázeňskými oplatkami se uvedli zástupci Karlovarského kraje na dvojici veletrhů GO a RegionTour v Brně. Tak,
aby tradiční hosté našli podle nosu rychle a spolehlivě cestu do naší krajské expozice. Vlastně do dvou expozic, neboť novinkou letošního
ročníku byl projekt M.I.C.E., představující možnosti kongresové turistiky v ČR. Karlovarský kraj se tak představil na ploše 171 m2 s dominantou lázeňského pavilonu společně se 24 spoluvystavovateli z řad měst a obcí regionu a pak ještě expozicí na ploše 50 m2 v rámci M.I.C.E.
Mariánské Lázně zvaly hosty na své 200. výročí, Karlovy Vary na oslavu 650 let města. Sokolov se blýskl jako ráj golfových grínů na
rekultivované Měsíční krajině a řada obcí kraje jako ideální místo pro rodinnou dovolenou nebo alespoň malý výlet.

Před výstavním pavilonem Karlovarského kraje se střídala jedna
významná návštěva za druhou.

K Becherově fontáně u lázeňského pavilonu šli mnozí hosté podle
vůně oplatek a becherovky.

Spojnicí mezi karlovarským
průtahem na Dolní Kamenné
v Rybářích a Tuhnicemi se stal
nový, 128 metrů dlouhý most. Stál
150 milionů korun a je unikátní
v tom, že jeho 15 metrů široká
mostovka je zavěšena na 32 táhlech, zakotvených do dvou pylonů.
Díky tomu je most pouhých 6,75
metru nad hladinou Ohře. V pořaExpozice Karlovarského kraje se moc líbila ředitelce Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Blaženě Křížové.
Náměstek hejtmana Jiří Behenský si její skvělé hodnocení rád
vyslechl.

dí 11. zavěšený most v ČR zkrátí
cestu z Rybář do Tuhnic. „Podle
dopravních výpočtů ušetří denně
řidičům trasu šest a půl tisíce
kilometrů. Denní časová úspora
je 450 hodin cesty,“ spočítal projektant mostu Jan Procházka. Při
zatěžkávací zkoušce unesl most
osm tater o hmotnosti 180 tun.
(RED)

Sokolov má další obchvat

Na 200. výročí Mariánských Lázní zvali s dívkou v místním kroji prStarostce Velichova Markétě Moravcové přišli složit poklonu
Albrecht z Valdštejna a jeho majordomus. Cestou do Chebu se u ní ezident Royal Golf Clubu Oldřich Tobrman (vlevo)a ředitel Infocentra
(KÚ)
Petr Doležal.
prý zastaví.

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC
KARLOVARSKÉHO KRAJE 2007

Nový čtyřkilometrový úsek silnice mezi obcí Královské Poříčí
a Sokolovem začal 7. ledna sloužit řidičům. Ušetřil jim zajížďku
a zdržení při průjezdu centrem města.

Výzva pro všechny sportovní subjekty působící v Karlovarském kraji k podání návrhu
na vyhlášení nejlepšího sportovce v roce 2007.

Severní obchvat Sokolova je
součástí koncepce, která řeší
ekologické škody vzniklé těžební činností. „Jedná se o první
krok. Následovat bude připojení
chemických závodů a dobudování komunikace kolem Svatavy,
která zabezpečí dostupnost budoucího jezera Medard,“ uvedl
při zprovoznění silnice náměstek
hejtmana Jan Zborník.

Vyhlašované kategorie:
• mládež – jednotlivci, sportovní kolektiv do 19 let (dívky, chlapci)
• dospělí – jednotlivci, sportovní kolektiv
• handicapovaní sportovci – jednotlivci, sportovní kolektiv (mládež, dospělí)
• trenér – jednotlivci
• sportovní legenda – bývalý vynikající sportovec, trenér, funkcionář
• sportovní osobnost – nejúspěšnější sportovec roku 2007
Důležité údaje:
umístění jednotlivců a sportovních kolektivů na mistrovství ČR, ME, MS, účast na významných mezinárodních soutěžích; u jednotlivců i sportovních kolektivů uvést: OS,TJ, sportovní klub, oddíl atd., příjmení, jméno, datum narození, kategorii, sportovní odvětví, disciplínu, kontakt a nejlepší
umístění v roce 2007; vyplněný formulář musí mít razítko a podpis kompetentní osoby OS, TJ, klubu, oddílu, svazu atd.


Nominace – kategorie – důležité údaje
………………………………………………………….………………………………………………………….…………
……………………………………………….………………………………………………………….……………………
…………………………………….………………………………………………………….……………………………
…………………………….………………………………………………………….………………………………………
………………….………………………………………………………….…………………………………………………
……….………………………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………………………….………………………………………………………….…………………..
Návrhy zasílejte do 1. února 2007
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary,
e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, Informace: Josef Kočí, tel. 353 502 491, mobil 736 650 340, www.kr-karlovarsky.cz

www.kr-karlovarsky.cz
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Za stavbu zaplatilo ministerstvo financí 140 milionů korun.
Kraj zajistil přípravu projektu,
technický dozor a výkup pozemků celkem za 14,5 milionu korun.
Na novou trasu obchvatu je na
dvou místech ze severu a z jihu
napojena obec Královské Poříčí.
V Sokolově stavba ústí na ulici
Kraslickou.
(KÚ)

měsíčník Karlovarského kraje
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