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Ředitelka krajského muzea: peče 
nejlepší štrúdl v Chebu.
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Zdravotnictví

Nový ekonomický ředitel krajské 
nemocnice: Chci lépe motivovat lidi.
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Dovolená 2008

Více naleznete v inzerci .
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Fotohádanka

Nová rubrika pro naše čtenáře.
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Noviny jsou součástí projektu                   www.ceskydomov.cz

 Aktualita

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

Sloupek hejtmana
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Nedošly vám tyto 
noviny do schránky? 
Stěžujte si u svého 

pošťáka, distribuci zajiš-
ťuje Česká pošta, s.p. 

Nebo nás informujte na 
tel.: 224 816 821.

Vážení 
čtenáři,
vítejte nad 
stránkami 
únor ové -
ho vydání 
Hejtman-
ských lis-
tů. V tom-
to čísle 

najdete aktuální zajímavosti 
z vašeho kraje. Za důležitý 
moment považuji to, že po 
letech příprav jsme společně 
s bavorskou stranou podepsa-
li ujednání o spolupráci při vý-
stavbě nového přeshraničního 
silničního spojení Lipová–Mý-
tina/Neualbenreuth. Jedná se 
o mimořádnou akci, která na 
svou realizaci spotřebuje na 
obou stranách hranice přes 
čtvrt miliardy korun. Zároveň 
však obnoví propojení mezi 
Bavorskem a Českou repub-
likou, které historicky vždy 
existovalo a které bude mimo-
řádným přínosem pro rozvoj 
této příhraniční oblasti. Kraj 
ve spolupráci s bavorskou, 
ale i saskou stranou plánuje 
i další podobná přeshraniční 
spojení.

Velikým tématem tohoto 
čísla jsou informační techno-
logie. Začátek letošního roku 
přinesl podstatnou inovaci 
krajského portálu umístěné-
ho na známé adrese www.kr-
karlovarsky.cz. Méně je však 
známo, že kraj provozuje ce-
lou řadu dalších webů, napří-
klad tematických krajských 
portálů pro turistiku a cyk-
loturistiku, nebo že nabídl 
svůj internetový prostor i pro 
webové stránky některých, 
především menších obcí. 

Věřím, že hlavním účelem 
informačních technologií je 
především rychlejší a dostup-
nější komunikace. Uvědomují 
si to jednotlivci i firmy a vě-
řím, že si to musí uvědomovat 
i instituce veřejné správy na 
všech úrovních.  

Těším se na shledanou s vá-
mi nad příštím, březnovým 
číslem tohoto měsíčníku.

VÁŠ HEJTMAN JOSEF PAVEL 

Dvojnásobně zabodoval karlo-
varský krajský úřad na 4. Národ-
ní konferenci kvality ve veřejné 
správě, která se konala od 23. do 
25. ledna ve SPA hotelu Impe-
rial. Poprvé jako pozorný hostitel, 
kterého si 300 pozvaných sta-
rostů, tajemníků a dalších hostů 

z veřejné správy ČR nemohlo 
v prostorách noblesního lázeň-
ského hotelu Imperial vynachvá-
lit. Podruhé jako jeden ze čtyři-
ceti oceněných úřadů, které na 
letošní konferenci sbíraly vavříny. 
V minulosti pořádaly podobnou 
konferenci krajské úřady v Os-

travě, Plzni a Liberci. Tu v pořadí 
pátou bude hostit  Olomouc.

Třídenní konference hodnotila 
kvalitu a nápaditost metod prá-
ce úřadů, snižování byrokracie 
a přínos nových projektů, finan-
covaných ze strukturálních fon-
dů EU. Byla užitečnou burzou 

nápadů, jak služby občanům 
přiblížit a zkvalitnit. V hitparádě 
nejlepších se karlovarský kraj-
ský úřad rozhodně neztratil. Za 
co sbíral vavříny? „Za kreativitu, 
s níž získáváme zpětnou vazbu 
a podněty od občanů,“ netajil spo-
kojenost ředitel krajského úřadu 

Roman Rokůsek. Na stříbrné 
plaketě, kterou převzal z rukou 
ministra vnitra Ivana Langera, 
stálo: Za aplikaci modelu CAF. 
Úředníci krajského úřadu mohou 
být spokojeni. Stříbrná plaketa je 
vyznamenáním organizace dobré 
veřejné služby.                       (KÚ)

Náš kraj patří k nejlepším úřadům v Česku

Místem významného rokování 600 zástupců cestovních kanceláří 
z celé Jižní Ameriky se stanou od 20. do 22. února 2008 Karlovy Vary. 
To, že 29. Grand Encuentro, organizované společností Atom Om-
vesa, se koná právě v našem krajském městě, je obrovský úspěch 
a výsledek úsilí zástupců Karlovarského kraje společně s Českou 
centrálou cestovního ruchu. Akce určitě přispěje ke zviditelnění 
našeho regionu a celé země v srdci Evropy.         Pokračování na straně 2

Hrdinkami policejního zátahu 
proti pašerákům drog na česko-
-německé hranici mezi Potůčky 
a Bärensteinem se staly služeb-
ní feny cizinecké policie Rhea 
a Porta. O pomoc psovodů Karlo-
varského kraje požádalo policejní 
ředitelství Chemnitz–Erzgebirge 
prostřednictvím styčného důstoj-
níka společného centra česko-
-německé policejní a celní spolu-
práce Schwandorf. Potřebovali 
zásah v okrsku  Annaberg, kde 
psovody a psy cvičené na drogy 
nemají. Byl to případ bleskové  
přeshraniční pomoci mezi dvě-
ma kraji uvnitř Evropské unie.

„Naše dvoučlenná hlídka cizi-
necké policie z Karlových Varů se 
dvěma služebními psy se přesu-
nula k Bärensteinu, kde německá 
policie asi sto metrů od hranice 

zadržela dva muže v osobním vo-
zidle. Byli podezřelí z držení drog. 
Služební feny Porta a Rhea ihned 

označily ve voze přítomnost drog 
v prázdné igelitové tašce, na vo-
lantu a klikách dveří. V tašce byly 

nalezeny zbytky marihuany, stěry 
z volantu a klik byly pozitivní na 
amfetamin. Při osobní prohlídce 
německé posádky vozu bylo zjiš-
těno, že oba muži jsou pod vlivem 
drog,“ uvedla k zásahu mluvčí 
cizinecké policie Ilona Vaníčko-
vá. Podle ní došlo k podobnému 
případu rychlé pomoci karlovar-
ských psovodů na německé straně 
hranice v posledních týdnech už 
podruhé. Němečtí policisté by bez 
pomoci českých psovodů a jejich 
vlčáků cvičených na drogy těž-
ko dealery usvědčili. „Dobře, že 
máme za hranicí v Karlovarském 
kraji spojence a partnery,“ pochvá-
lil rychlou akci styčný důstojník 
česko-německé policejní a celní 
spolupráce ve Schwandorfu. Obě 
feny si vysloužily věnec  buřtů.  

(RED)

Čeští vlčáci pomohli v Sasku usvědčit pašeráky drog

Hrdinky zátahu na německé straně společné evropské hranice Porta 
a Rhea. U Bärensteinu pomohly usvědčit dva německé pašeráky drog.

Spokojenost zářila na tvářích hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla a ředitele kraj-
ského úřadu Romana Rokůska při převzetí stříbrné ceny za kvalitu ve veřejné správě. V hit-
parádě úřadů České republiky patří náš kraj k těm nejlepším!

Karlovarský kraj je oblíbeným cílem mých služebních cest, prohlásil ministr vnitra Ivan Langer. 
Hejtmanovi kraje Josefu Pavlovi zněla tato lichotka jako samozřejmá. Kde jinde by se panu 
ministrovi mohlo víc líbit než v našem kraji?

Nová recepce za pět milionů 
korun vznikla v rámci projektu 
P1000, jehož cílem je proměna 
interiérů policejních služeben. 
Podle architekta projektu by nové 
prostředí mělo pomoci  k budo-
vání trvalé důvěry mezi občany 
a policisty. V moderním interiéru 
dominuje bílá a modrá barva, sa-
mozřejmostí jsou nové komuni-
kační technologie nebo bezbarié-
rový přístup a sociální zařízení pro 
handicapované občany. Rodiče 
s dětmi budou moci při čekání na 
vyřízení svých záležitostí využít 
dětský koutek. Jediným pracov-
níkem nové recepce bude býva-

lý náměstek okresního ředitele, 
který odešel do důchodu v hod-
nosti plukovníka, má právnické 
vzdělání a mluví rusky a německy. 
Karlovarská policejní recepce je 
zatím první v kraji, ale celkově už 
padesátá prvá v republice. V le-
tošním roce má být podobně zre-
konstruováno 80 až 130 dalších 
policejních služeben. Na projekt 
P1000 bylo na roky 2007 až 2010 
celkem vyhrazeno 3,6 miliardy 
korun. Část nákladů je hrazena 
z odprodeje přebytečného majet-
ku policie, část z fondů EU a část 
z rozpočtu ministerstva vnitra 
a Policie ČR.                          (RED)

Ministr otevřel recepci
Šampaňské a zánovní kancelářské nůžky byly rekvizitami slavnost-
ního otevření nové vstupní recepce ředitelství policie v Karlových 
Varech. Aktéry byli ministr vnitra Ivan Langer, policejní prezident 
Oldřich Martinů, krajský ředitel policie Správy Západočeského 
kraje Miloslav Maštera a hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.

Významné kooperační ujednání 
mezi Karlovarským krajem a svo-
bodným státem Bavorsko stvr-
dili podpisy hejtman Josef Pavel 
a přednosta Stavebního úřadu 
Amberg-Sulzbach Hermann Glä-
ser. Dokument, který je podmín-
kou k získání evropských peněz, 
zavazuje obě strany ke spolupráci 
při přípravě a realizaci silničních 
staveb na regionálních silnicích. 
Konkrétně jde o vytvoření nového 
přeshraničního spojení mezi ob-
cemi Mýtina-Neualbenreuth. „Pro 
náš kraj je dopravní infrastruktura 
velkým tématem. A to především 
na hranicích s Bavorskem a Sas-
kem,“ uvedl hejtman Josef Pavel 
a dodal, že náklady na stavbu přes-
hraniční silnice  jsou odhadovány 
na více než 253 milionů korun. 
Podle slov přednosty okresního 
úřadu Tirschenreuth Karla Ha-
berkorna jde o jednu z prvních 
česko-německých kooperačních 
dohod, které předznamenávají 
upevnění sousedských vztahů. 
Finančně náročná stavba si vyžádá 
u Karlovarského kraje investice 
160 milionů korun, Bavorsko by 
mělo investovat necelé 4 miliony 
eur. Až 85 procent nákladů na 
stavbu by mohly pokrýt prostřed-
ky ze strukturálních fondů EU. 

Nositelem projektu bude bavor-
ská strana a se zahájením realiza-
ce projektu se počítá v letech 2011 
až 2012. Podpisu ujednání byl pří-
tomen také starosta Neualbenreu-
thu Albert Köstler, který potvrdil, 
že už v minulosti obec podporo-
vala otevření přechodu pro pěší. 
Nyní lidé vítají rozšíření přechodu 
i pro vozidla do 3,5 tuny jako pří-
ležitost ke sblížení obou regionů. 
Na české straně bude kvůli tomu 
však nutné zrekonstruovat 5,7 km 
silnice od státní hranice k obcím 
Mýtina, Doubrava a Lipová. 

(KÚ)

Hosty z Ameriky dopraví airbusy

Do Bavorska trvale zelená

Hotovo! Podepsáno! Hejtman Josef 
Pavel a přednosta Stavebního 
úřadu Amberg-Sulzbach Hermann 
Gläser podepsali kooperaci na 
další silnice z Karlovarského kraje 
do příhraničí Bavorska a Saska

HEJTMAN V DOZORČÍ 
RADĚ CHCE I OPOZICI
Kluby koaličních stran ODS 
a ČSSD se na svém ponděl-
ním setkání 11. února dohodly, 
že umožní opozičním stranám 
ze zastupitelstva Karlovarského 
kraje, tedy KSČM a Evropským 
demokratům, účast jejich zástup-
ců v dozorčí radě Karlovarské 
krajské nemocnice, a.s. „Chceme 
tak usnadnit opozičním politic-
kým stranám přístup k informa-
cím o dění v nemocnici a dát jim 
příležitost, aby mohly kontrolo-
vat činnosti managementu spo-
lečnosti. Všichni pochybovači, 
kteří vyslovili obavy ze zatajování 
informací nebo z nekalých úmys-
lů vedení kraje směřujících k pri-
vatizaci nemocnice, tak dostanou 
odpovědi na své otázky,“ vysvět-
lil hejtman Josef Pavel. Složení 
Dozorčí rady KKN, a. s.by mělo 
být následující: 1 zástupce ODS, 
1 zástupce ČSSD, 1 za KSČM, 1 
zástupce Evropských demokratů 
a 2 představitelé zaměstnanců 
nemocnice (což je dáno legisla-
tivní normou). 



www.kr-karlovarsky.cz
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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: 602 853 757, 353 223 560 www.antikmasek.cz 

Přijímáme do aukčního 
prodeje obrazy 
a starožitnosti
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Jedná se o nebytový prostor v objektu E o velikosti
120 m . Úpravy dispozice možné.

Možné využití - ordinace lékaře, kancelářské
prostory, obchod, služby apod.

Volný nebytový prostor 120 m
Zbrojnická ulice, Karlovy Vary

Prodej zajišťuje a bližší informace získáte na:

Recom reality

Baustav

- tel.: 353 228 545, 353 223 516
e-mail:  recom@recomreality.cz

, společnost s ručením omezeným
tel.: 353 561 343

e-mail:  flek@baustav.cz

www.baustav.cz www.recomreality.cz
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První návštěva směřovala do 
Chebu, kde radní v doprovodu 
hlavní sestry Marie Bártíkové 
absolvoval zevrubnou prohlídku 
interny, jednotek intenzivní pé-
če, dětského oddělení, onkologie, 
operačních sálů a dalších oddě-
lení včetně skladových prostor 
a sociálních zařízení pro personál 
i pacienty. „Chebskou nemocnici 
tíží především nedostatek prosto-
ru, zázemí pro skladování léků 
a materiálu a stav sociálních zaří-
zení, který je konkrétně v případě 
interny tristní,“ konstatoval Lu-
boš Orálek. Poslední větší rekon-
strukce budov proběhly na počát-
ku 70. let minulého století, chybí 
propojení budov koridorem pro 

převoz pacientů. Podle Orálka je 
nutné vybudovat v nemocnici pa-
vilon centrálního příjmu, který by 
zajistil soustředění všech ambu-
lancí do přízemí a uvolnění dal-
ších prostor na odděleních s vy-
sokou obložností. Situaci by mělo 
pomoci řešit i plánované zřízení 
multioborové jednotky intenzivní 
péče, protože v současnosti jsou 
pacienti ve vážném stavu převáže-
ni mnohdy neprůchodnými chod-
bami do různých pater.

Nejvyšší využití lůžek mezi 
odděleními má interna, chirur-
gie a permanentně obsazena je 
i porodnice. K navštíveným od-
dělením patřila i chebská onko-
logie, kterou projde ročně okolo 

500 nových pacientů. Jak uvedl 
primář Norbert Vosátka, příliv 
lékařů do zařízení je závislý na 
dobrém jménu nemocnice, které 
se tu snaží budovat. „V chebské 
nemocnici jsem se přesvědčil, že 
nejde o skomírající zdravotnic-
ké zařízení, které zachrání od 
zániku jen obrovské investice. 

Je to kvalitně fungující součást 
krajské nemocnice s velmi zku-
šeným a obětavým týmem lidí,“ 
míní Orálek. Teď je nutné pro-
vést plánované stavební úpravy 
a změny, které povedou  k lepší-
mu využití prostor a logickému 
rozvoji základních oborů. 

       (KÚ)

Radní: prošel nemocnici od sklepa po střechu
Po svém jmenování členem představenstva Karlovarské krajské 
nemocnice se krajský radní Luboš Orálek zavázal, že projde 
nemocnice v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. „Abych zmapo-
val úroveň a vybavení oddělení a diskutoval se zdravotníky o jejich 
potřebách. Jedině tak mohu posoudit, v jakých podmínkách posky-
tují zdravotní péči  a  jaké mají představy o nutných investicích a  
zázemí ke své práci,“vysvětlil radní.

V jakých zařízeních jsou kraj-
ské úřady povinny inspekci 
provádět?

Inspekce jsou prováděny  u po-
skytovatelů sociálních služeb, 
kterým bylo vydáno rozhodnutí 
o registraci, a ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče, která po-
skytují sociální služby dle § 52 
zákona. Výjimku tvoří poskyto-
vatelé, vůči nimž vykonává kraj 
funkci zřizovatele nebo zaklada-
tele (v těchto případech náleží po-
vinnost provádět inspekce minis-
terstvu práce a sociálních věcí). 

Na co se inspekce soustředí 
a kdo ji vykonává?

Předmětem inspekce u posky-
tovatelů sociálních služeb je pl-
nění podmínek stanovených pro 
registraci poskytování sociálních 
služeb,  plnění povinností poskyto-
vatelů a kvalita služeb. Postup při 
provádění inspekce se řídí záko-
nem, vnitřními pravidly krajského 
úřadu a doporučením MPSV ČR. 

Samotnou inspekci provádí 
vždy v místě poskytování sociál-
ních služeb zpravidla tříčlenný in-
spekční tým. Alespoň jeden člen 
inspekčního týmu musí být za-

městnancem kraje. Žádný z čle-
nů inspekčního týmu nesmí být 
v pracovně právním vztahu k žád-
nému z poskytovatelů sociálních 
služeb v kraji, v němž je vyko-
návána inspekce. V zájmu od-
borného posouzení věci mohou 
být k účasti na inspekci přizváni 
i další specializovaní odborníci. 
O výsledku inspekce se pořizuje 
inspekční zpráva, na kterou se 
vztahují ustanovení o protokolu 
podle zákona o  státní kontrole.

Kolik inspekcí musí inspekč-
ní tým celkem provést?

Krajský úřad Karlovarského 
kraje vydal registrace, které 
opravňují k poskytování sociál-
ních služeb, 61 žadatelům (po-
skytovatelům sociálních služeb) 
a do registru zapsal 3 zdravotnic-
ká zařízení poskytující sociální 
služby (dle § 52 zákona). Z toho 
u 13 z těchto zaregistrovaných 
poskytovatelů vykonává kraj 
funkci zřizovatele, a nenáleží mu 
tudíž provádět v nich inspekce 
poskytování sociálních služeb.  
Celkem je tedy krajský úřad po-
vinen provést inspekce u 51 po-
skytovatelů.

S jakými typy inspekcí by 
měli poskytovatelé počítat?

V plánu inspekcí se počítá ne-
jen s ohlášenými inspekcemi,  
které budou provedeny u všech 
poskytovatelů v kraji, ale také 
s tzv. následnými inspekcemi, 
které jsou prováděny u poskyto-
vatelů, u nichž byla učiněna zjiště-
ní, která vyžadují určitá opatření. 
V plánu inspekcí je ponechán pro-
stor i pro předem neplánovanou 
a zpravidla neohlášenou inspekci. 
Ta se koná  v případě, kdy odklad 
inspekce by mohl znamenat vý-
razné zhoršení kvality poskytova-
ných služeb.  

Kde proběhly inspekce nej-
dříve?

Mezi první byla do plánu vy-
brána zařízení poskytující sociální 
služby seniorům a osobám se 
zdravotním postižením, a to nejpr-
ve v domovech pro seniory a v do-
movech se zvláštním režimem.  

Proto první inspekce, kterou 
Krajský úřad Karlovarského kraje 
provedl, se uskutečnila až v listo-
padu 2007, neboť do konce září 
probíhal proces registrací soci-
álních služeb, a to v domově pro 
seniory. V prvním pololetí roku 
2008 má odbor sociálních věcí 
Krajského úřadu Karlovarského 
kraje naplánováno dalších 11 ohlá-
šených inspekcí  v pobytových za-
řízeních na území kraje. 

Kdy se dozvíme výsledky 
inspekcí a čím by se posky-
tovatelé měli řídit? 

Lze předpokládat, že po prvním 
půl roce prováděných inspekcí již 
bude odbor sociálních věcí, do je-
hož působnosti na Krajském úřadu 
Karlovarského kraje agenda inspek-
cí náleží, schopen analyzovat první 
zkušenosti nabyté při prováděných 
inspekcích a začne je vyhodnocovat. 
Souhrnné vyhodnocení výsledků 
provedených inspekcí za rok 2008 
bude v souladu s Kontrolním řá-
dem Krajského úřadu Karlovarské-
ho kraje provedeno do 31. 1. 2009. 
Kvalita poskytovaných služeb by 
měla být dána základními zásadami 
v souladu se zákonem. Patří mezi 
ně zachovávání lidské důstojnosti, 
pomoc vycházející z individuálně 
určených služeb, podpora rozvoje 
samostatnosti, posilování sociální-
ho začleňování nebo dodržování 
lidských práv a svobod.             (KÚ)

Před více než rokem vstoupil v platnost zákon o sociálních službách. 
Ten mimo jiné ukládá krajským úřadům povinnost provádět inspekce 
poskytování sociálních služeb u  těch subjektů, které se zmíněnou 
činností zabývají. Na první zkušenosti z inspekcí poskytování sociál-
ních služeb v kraji jsme se zeptali ředitele KÚ KK Romana Rokůska:

Roman Rokůsek

Už počtvrté spustí kraj spolu 
se společností EKO-KOM od 1. 
dubna kampaň na třídění odpadu. 
Zatím v této činnosti nijak ne-
vynikáme. V loňském roce bylo 
v našem kraji vytříděno jen 22,7 
kilogramu odpadu na osobu. Je 
to sice o 1,6 kilo víc než v roce 
předchozím, ale pořád žádná slá-
va. Letošní projekt by měl pomoci 
obcím formou poskytnutí sběr-
ných nádob určených ke třídění 

odpadu a znovu se také chystá 
soutěž Liga odpadu 2008. Loni 
zvítězily z 35 měst a obcí Tuřany 
a Skalná na Chebsku. V letoš-
ním roce rozešle kraj do 51 ti-
síc domácností a škol startovací 
balíček s informacemi o třídění 
odpadu a s vyhlášením soutěže, 
v níž lze získat televizor. Kraj 
a EKO-KOM věnují na projekt 
pět milionů Kč. 

(KÚ)

Také Karlovarský kraj se zapojil do programu Natura 2000, mapu-
jícího chráněná území evropského významu. Díky ní chráníme nej-
vzácnější a nejvíce ohrožené druhy živočichů a rostlin a nejcennější 
přírodní stanoviště. Příslušné orgány ochrany přírody jsou povinné 
zabezpečit ochranu těchto stanovišť tak, aby byla ošetřena nejen dle 
evropské, ale i národní legislativy. Letošním rokem začíná proces, 
který by měl požadavek Evropské unie naplnit. Řešení tohoto po-
měrně složitého úkolu počítá také se  zapojením vlastníků pozemků 
nacházejících se v jednotlivých evropsky významných lokalitách 
(EVL), a to především formou tzv. „smluvní ochrany“. Krajský úřad 
Karlovarského kraje proto bude ke konci února a začátkem března  
zveřejňovat výzvu pro zájemce o smluvní ochranu. Ta by měla za fi-
nanční kompenzaci řešit zachování předmětu ochrany dané lokality. 
V případě, že o smluvní ochranu nebude zájem, dojde dle zákona 
o ochraně přírody a krajiny k vyhlášení příslušných EVL, popřípadě 
jejich částí za zvláště chráněná území. Možnost smluvní ochrany ke 
každé z 21 EVL v kraji bude zveřejněna prostřednictvím veřejných 
vyhlášek a na úředních deskách.                                                  (KÚ)

Hosty z Ameriky dopraví airbusy
Dokončení ze strany 1

Delegáty dopraví na karlovar-
ské letiště airbusy z Madridu, 
další přistanou na Ruzyni a do 
Karlových Varů je dopraví po 
silnici. Ubytováni budou v Pup-
pu a Imperiálu. Během tří dnů 
si prohlédnou Mariánské Lázně, 
Prahu, Český Krumlov, hrad Lo-
ket a zámek Bečov. „Původně 
se rozhodovalo mezi Českou re-
publikou a Egyptem. Po skvělé  
české prezentaci v březnu 2007 
ve španělském Badajozu  bylo 
rozhodnuto o uspořádání kon-
gresu v naší zemi, konkrétně 
v Karlovarském kraji. To pova-
žuji za mimořádnou příležitost, 

jak kraj ukázat světu,“ uvedl ná-
městek hejtmana Jiří Behenský. 
Rozhodnutí o konání akce v Kar-
lovarském kraji padlo loni v lis-
topadu v Buenos Aires. Původně 
měla být hlavním jednacím měs-
tem Praha, ale lobbistům kraje 
se nakonec podařilo získat dí-
ky kongresovým a ubytovacím 
kapacitám a ojedinělým krásám 
regionu lázeňství hlavní část 
jednání do Karlovarského kraje. 
Nebude to poslední pocta kraji. 
V době českého předsednictví 
EU se v příštím roce plánuje 
vrcholné zasedání ministrů EU 
v Mariánských Lázních.

(KÚ)  

Ochranu lokalit kraj podpoříSběr odpadu zachraňují školáci

Termín pro podání přihlášky do bakalářského 
studia v Karlových Varech

Česká zemědělská univerzita 
v Praze a Karlovarský kraj

Vám oznamují termín pro podání přihlášky 
do bakalářského studia v Karlových Varech 
v oboru Územní technická a správní služba

Přijímací zkoušky se uskuteční 
ve dnech 16.–20. června 2008 

na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze

Bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách
 fakulty a Karlovarského kraje 

www.fzp.czu.cz a www.kr-karlovarsky.cz 

Přihlášky ke studiu je nutné podat do 31. března 2008 
na studijní oddělení děkanátu Fakulty životního prostředí ČZU, 

Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol
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Maturitní obory

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

- 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

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

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.

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 :
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Významná česká hotelová společnost, působící v Karlovarském kraji,
p ř i j m e

nové spolupracovníky nebo spolupracovnice na pozice:

RECEPČNÍ
Požadujeme:  • SŠ vzdělání s maturitou • znalost práce na PC
 • aktivní znalost NJ, RJ, znalost AJ vítána

HOTELOVÝ ZŘÍZENEC
Požadujeme: • základní znalost RJ, NJ • spolehlivost

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Požadujeme:  • vyučení v oboru • praxe v oboru vítána
 • znalost AJ, RJ

KUCHAŘ
Požadujeme: • dokončené odborné vzdělání v oboru
 • praxe vítána

Nabízíme:  • zajímavé platové ohodnocení
 • příjemné a moderní pracovní prostředí

Výběr pracovníků bude probíhat formou výběrových řízení.

Kontakt: Imperial Karlovy Vary a.s., Generální ředitelství,
 k rukám personálního ředitele Ing. Robina Čejky,
 U Imperialu 31, 361 21 Karlovy Vary,
 e-mail: personal@imperialgroup.kv.cz 
 telefon: 353 206 406, 353 206 407, www.imperial.kv.cz

Jsme zaměstnavatelem již 300 let

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary a.s.
Hledá do svého kolektivu

Vrchního číšníka 
Číšníky, servírky
Hotelového zřízence
Požadujeme:
odbornost, znalost angličtiny, němčiny
pracovitost, komunikativnost, flexibilitu, loajalitu

Nabízíme:
Adekvátní platové ohodnocení
Možnost profesního růstu
Benefitní a věrnostní programy pro zaměstnance
Stravování zdarma, možnost ubytování

Bližší informace Vám rádi podáme na uvedených kontaktech.
Mírové nám. 2, K. Vary, tel.: 353 109 529, 507
Vedoucí odd. lidských zdrojů: Mgr. Leona Preňková 
e-mail: leona.prenkova@pupp.cz
www.pupp.cz
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Chtěli jste si splnit 
svůj sen… 
nyní máte příležitost

PŮJČKY až 150 000 Kč
ZAMĚSTNANCŮM, DŮCHODCŮM do 75 let, OSVČ

Tel.: 721 83 94 83

Více než deset let žije Eva Dit-
tertová s rodinou v Pramenech 
v srdci Slavkovského lesa. Ro-
dačka z Nepomuka, která chtě-
la od dětství pracovat v muzeu. 
Prošla Muzeem jižního Plzeň-
ska v Blovicích, v Praze vydava-
telstvím historické literatury, až 
zakotvila v tomhle kraji. 

„Při denním dojíždění do Chebu 
a objíždění muzeí jsem nepřestala 
vnímat  barvy a podoby kraje. 
Rozčiluje mě nezájem o památky 
a dějiny těchto míst, a naopak 
mě těší zájem turistů i místních 
lidí. Mám ráda kytky a kytičky, 
mým koníčkem jsou zahrada 
a psi. V domě s námi žijí kočka, 
kocour a erdelteriér Sára. Do-
nedávna i Andy, skutečný erdálí 
lord. V březnu se zabydlí další.

Jsem Beran, a to je znamení, 
které si prý nenechává mnoho 

líbit. Možná mě to v mnohém 
vystihuje, a snad i proto jsem se 
mohla loni pustit do tak složité-
ho úkolu, jakým je  řídit muzea 
Karlovarského kraje,“ svěřila se. 
Nejen známí o ní tvrdí, že peče 
výtečný štrúdl a vánoční štoly. 
To ostatně znají i návštěvníci 
chebského muzea, kde se snaží 
muzejní akce pečením a vaře-
ním zkrášlovat. Právě dopsala 
a vydala první česky psanou 
chebskou kuchařku Kuchyně 
starého Chebu. Je skoro roze-
braná a na jaře chystá dotisk. 
Psala ji o víkendech a dovolené. 

A co by nabídla nejsympatič-
tější návštěvě? Svoji vyhlášenou 
kulajdu. Kolem Pramenů do ní 
nasbírala hříbky, neboť správná 
kulajda musí být z pravých bí-
lých hřibů!        

                  (RED)

Ředitelka muzea, která peče nejlepší štrúdl v Chebu

Myslím, že naprostá většina lidí 
chce ve své profesi hledat vyšší 
smysl než jen prostý zdroj obživy. 
Mám zcela konkrétní představy, jak 
ve střednědobém výhledu mohu 
tato očekávání naplnit. Jedná se 
především o realizaci akreditačních 
programů, které představují jakési 
optimální standardizované postupy 
minimalizující jak možnost lidského 
pochybení, tak i přispívající k vyšší 
ekonomické efektivitě. Jejich cílem 
však není prostá racionalizace čin-
ností, ale právě vytvoření bezpečné-
ho prostředí pro pacienty i personál. 
Vše má i forenzní rozměr. 

Kdybych to měl přiblížit, tak jde 
např. o jednotné metody a postupy, 
jednoznačnou identifikaci pacientů, 
o významný podíl výpočetní tech-
niky jako prostředku kontroly např. 
kontraindikací podávaných léků 
a doby jejich exspirací včetně krev-
ních produktů a derivátů, o kontro-
lovaný pohyb pacientů, personálu 

a ostatních osob v prostorách ne-
mocnic apod.

V krátkodobém výhledu mezi 
hlavní úkoly patří stabilizace za-
městnanců, ekonomiky a zlepše-
ní stávající kvality zdravotní péče. 
Z hlediska stabilizace zaměstnanců 
musí dojít k „nastartování“ proce-
sů řízení lidských zdrojů a s tím 
spojeného otevřeného jednání, 
lepší komunikace, zajištění dalšího 
rozvoje a vzdělávání lékařů, sester 
i dalších zaměstnanců společnosti. 
Významným prvkem je i vytvoření 
motivačního systému. Společnosti, 
které v minulosti přehlížely vlastní 
zaměstnance a zaměřily se pouze 
na své vlastníky a jejich cíle, jsou 
dnes v konkurenční nevýhodě vůči 

„otevřeným“ společnostem, které 
akcentují, že ve společnosti pracují 
tvořiví a aktivní lidé. V oblasti eko-
nomiky chceme v relativně krátké 
době zavést jednotnou obchodní 
a nákupní politiku a také revido-

vat oblast služeb s cílem dosažení 
úspor. Z ekonomického hlediska 
si uvědomuji, že záporný výsledek 
hospodaření za rok 2007 kombi-
novaný s vnějšími negativními eko-
nomickými podmínkami pro rok 
2008 (např. tlak na růst osobních 
nákladů, růst inflace a cen ener-
gií, zvýšení sazby DPH u nákupu 
zdravotnického materiálu a léků) je 
výrazným faktorem, který působí 
proti těmto snahám. 

Přesto však věřím, že provede-
ná ekonomická opatření přinesou 
úspory, které zmírní tyto tlaky a ne-
umožní další prohlubování výrazné-
ho trendu negativního hospodář-
ského vývoje společnosti. V oblasti 
zdravotní péče je to úkolem přede-
vším pro zdravotního ředitele, kte-
rý musí začít ve stále omezenějším 
počtu zdravotnického personálu 
budovat odborné týmy napříč ne-
mocnicemi, které jako jediné jsou 
schopny při využití synergie udržet, 
popř. i zvýšit stávající vysokou úro-
veň zdravotnické péče. 

Důležitým aspektem je i prostře-
dí, ve kterém se pacienti i personál 
pohybují. Věřím, že zásadní nehez-
ká místa ve všech třech nemoc-

nicích dokážeme odstranit velmi 
rychle. V současné době jsem již 
našel řadu míst jak v Chebu, Soko-
lově, tak i v Karlových Varech, kde 
za relativně nevýznamné náklady 
může dojít ke zlepšení tohoto pro-
středí, abychom se nemuseli stydět 
zde projít. 

Podnikám již kroky ke zlepše-
ní prostředí dětských oddělení ve 
všech třech nemocnicích a s pří-
chodem jara i jejich areálů. Mám 
tím na mysli představu „zelené 
nemocnice“, kde bude i možnost 
posezení na lavičkách, květiny 
a příjemná zákoutí, která budou 
příznivě působit na pacienty i jejich 
blízké v nelehké životní situaci vy-
volané nemocí nebo úrazem. Stejně 
tak se budu společně s ostatními 
snažit docílit co nejlepší komuni-
kace a vstřícného jednání všech 
zaměstnanců, aby pacient měl vždy 
pocit, že je cílem našeho snažení 
při naplňování v úvodu popsaného 
společného poslání a sdílené vize. 
To však bude mít úspěch pouze 
tehdy, pokud my jako vedení se 
sami budeme chovat podle těchto 
pravidel.       

                            (KÚ)

JIŘÍ FOJTÍK, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA A EKONOMICKÝ ŘEDITEL
Žije v Sokolově, je ženatý, má dvě děti ve věku 5 a 9 let. Pracoval na 
finančním úřadu, u policie, jako ředitel polikliniky a naposledy jako 
ekonomický náměstek ředitele karlovarské nemocnice. Má vystudova-
né právo, management, veřejné finance a ekonomiku. Poslední dva 
roky se zabýval managementem a ekonomikou ve zdravotnictví.

Těžkou vyprošťovací tat-
ru vyměnil za ultralehkou 
sovu. Po letech kdy se svou 
odtahovou službou pomáhal 
Zdeněk Bečvář u nejtěžších 
havárií, si konečně splnil 
klukovský sen – ultralight 
s motorem 80 koní. Dva živé 
hnědáky nedávno zachránil. 
Zlomyslný škůdce je vypus-
til z ohrady a do pátrání se 
zapojili i dva piloti se sovami. 

„Naváděli jsme pátrače na 
zemi z výšky podle čtver-
ců mapy. Koně se našli až 
po osmi hodinách v roklích 

u Svatošských skal. Koňáci 
je už málem obrečeli,“ ří-
ká Bečvář. Létá už šestým 
rokem, hangár vykoupil 
dřinou a léty brigádničení 
v aeroklubu za pár minut 
létání. Teď už má na kon-
tě 900 hodin a půdu plnou 
časopisů o létání. Nejdelší 
let? Osm set kilometrů do 
Chorvatska. „Teď chystám 
Francii a Skandinávii. Bude 
to prémie za rok nonstop 
práce silničního anděla,“ ří-
ká muž, který volant tatry 
vyměnil za knipl sovy.

Splnil si klukovský sen

Klukovský sen létat si Zdeněk Bečvář splnil, až když mu firma 
začala vydělávat.                                                         (foto archiv)

Vypadá to na to, že si-
tuace v Karlovarské kraj-
ské nemocnici (KKN) se 
zklidnila a vše bude v po-
řádku. Asi nikdo z nás by 
si nepřál nic jiného u za-
řízení, jehož služby nikdy 
nevíme, kdy je budeme 
potřebovat. Obáváme se 
však, že zdání klame. Dá 
se to odvodit i z napro-
sto konstruktivních ná-
vrhů usnesení, které jsme předložili 
zastupitelstvu KK na jeho posledním 
jednání. Bohužel krajská koalice ODS 
a ČSSD nepřipustila jakýkoliv odklon 
od své nastoupené změny. Obě poli-
tické strany měly šanci ze sebe shodit 
nadutost a aroganci, s kterou doposud 
rozhodovaly o osudu KKN a potažmo 
o osudech nás občanů Karlovarského 
kraje, uživatelů krajských zdravotnic-
kých zařízení. Pro radní kraje bylo 
nejdůležitějším úkolem právě zklid-
nění situace v krajském zdravotnictví, 
a to v postatě za každou cenu. Povedlo 
se. Primářům, lékařům a zdravotnímu 
personálu byly ve výhledu slíbeny lep-
ší zítřky s předpokladem, že jejich re-
voluční elán ochabne, až se následov-
ně úplně vytratí. Radní pak provedou 
v KKN nějakou tu zásadnější změnu, 
jako např. že dozorčí radě KKN budou 
odňaty její řídící pravomoci a naopak 
budou zdůrazněny její kontrolní me-
chanismy. To byl i radou KK nevy-
slyšený požadavek našeho klubu Ev-
ropských demokratů. Další případné 

změny nebudou nikterak 
zásadní, budou spíš kos-
metické. Co však bude 
ze všeho nejdůležitější, 
lékaři budou léčit, zdra-
votní personál se bude 
starat o pacienty a politici 
za ODS a ČSSD si budou 
dál hrát svou rozehranou 
hru, v níž jde zas jen o pe-
níze a zřejmou privatizaci 
zdravotnických zařízení. 

Nechceme dmýchat žádné vášně, ale 
dle našich informací vše nasvědčuje 
popsanému scénáři. Pracovníci KKN 
a občané, nenechejme se vmanipulo-
vat do těchto kolejí, kde nás krajská 
ODS a ČSSD chtějí mít. Tito všemi 
mastmi mazaní političtí lišáci již nejed-
nou prokázali, že jim nelze věřit, a pro-
to buďme ve střehu a nenechejme 
se uchlácholit vyjádřeními hejtmana 
Josefa Pavla, jak to vlastně s námi vše-
mi myslí dobře a že mu jde především 
o spokojeného občana. To jsou jen nic 
neříkající fráze bez skutečných činů, 
kterými nás ODS a ČSSD budou čím 
dál víc opíjet s blížícími se volbami. 
Přemýšlejme o tom a hlavně se nedej-
me. Oheň v KKN je uhašen. Budoucí 
koalice ODS a ČSSD v našem kraji je 
nastartována i pro další volební obdo-
bí. A proč ne, když jim to tak dobře 
klapalo! Podlézání a škemrání o hlasy 
voličů může začít, když v KKN je již 
vše v naprostém pořádku!

JAN HORNÍK

KRAJSKÝ ZASTUPITEL
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 

Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km  

VYUŽIJTE ČASOVĚ 
OMEZENOU NABÍDKU 
NOVÝCH, SKLADOVÝCH 
A PŘEDVÁDĚCÍCH VOZŮ 
ŠKODA U VAŠICH 
PRODEJCŮ

Přijďte si například pro vůz 
Škoda Fabia Ambiente, 
ke kterému nyní dostanete 
sportovní styling kit  zdarma. 
Nebo si vyberte jiný vůz 
Škoda s cenovou výhodou 
od 30 000 Kč. Nenechte si ujít 
tuto skvělou nabídku, která 
platí do vyprodání zásob. 
Těšíme se na Vás.

LIMITOVANÁ NABÍDKA VOZŮ 
ŠKODA ZA VYNIKAJÍCÍ CENY

SIMPLY CLEVER

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejců vozů Škoda:

www.skoda-auto.cz

Ilust
račn
í

map
a

SC-80221/1

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

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

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 

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

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

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

Karlovy Vary – Bohatice 360 04
CARS BAD, s.r.o.
Jáchymovská 53
Tel.: 355 329 831, 833, 835
Fax: 355 329 810
e-mail: carsbad@carsbad.cz 
www.carsbad.cz
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1. PROJEKT: 
nový informační portál kraje

Cílem realizačního týmu bylo shromáždit co 
nejvíce informací o regionu jako celku a usilovat 
o maximální přehlednost. Stránky zahrnují web 
krajského úřadu, Hejtmanské listy s aktuálními 
informacemi o dění v regionu, stránky Občan 
a úřad s kontakty na obce a přehledem institucí 
s konkrétními agendami pro danou obec, cyklopor-
tál přinášející aktuální informace o cyklostezkách 
v kraji, kulturní a sportovní kalendář nebo stránky 
cestovního ruchu s tipy na výlety. Své místo má na 
portálu také vzdělávání, kde najdou rodiče i studen-
ti potřebné informace. Na rozvoji informačního por-
tálu Karlovarského kraje se stále intenzivně pracuje. 

„V horizontu jednoho roku bychom chtěli zpracovat 
informace z oblasti lázeňství a cestovního ruchu 
v potřebných jazykových mutacích, tedy v němči-

ně, angličtině, ruštině, španělštině a francouzštině,“ 
uvedl vedoucí odboru informatiky Ivan Kocmich.

2. PROJEKT: školský portál 

Byl spuštěn po roce a půl zkušebního provozu 
loňského 1. září na 27 středních školách zřizova-
ných krajem. Jedná se o kvalitní servis poskytovaný 
školou rodičům a žákům, ale na druhou stranu také 
učitelům, vedení škol a zřizovateli. Lze například 
zmapovat, kolik  a v jakých oborech studuje v kraji 
žáků, zjistit počty učitelů na jednotlivých školách 
a jejich úvazky nebo zvýšit informovanost rodičů 
pro výběr střední školy. Učitelé mohou prostřednic-
tvím portálu vést třídní knihu v elektronické podo-
bě, zapisovat do systému žákům známky, docházku 
a posílat vzkazy rodičům. Ti mají vlastní PIN, který 
jim umožní vstup do aplikace s chráněnými daty. 
Kdykoliv tak sledují rozvrh, školní výkony i absence 
své ratolesti. „Škola online nemá v žádném případě 
ambice nahradit komunikaci školy a rodiny, ale do-
káže ji usnadnit a ušetřit čas oběma stranám,“ uvedl 
krajský radní Kamil Řezníček s tím, že kraj v násle-
dujících letech plánuje získat evropské peníze na 
rozšíření systému do všech typů škol v regionu. 

3. PROJEKT: nákladové účetnictví

Bude zahájen v letošním roce. „Nákladové účetnic-
tví je způsob, jak efektivně hospodařit a vynakládat 
finanční prostředky kraje tak, aby to bylo co nejpře-

hlednější a  nejpřínosnější,“ hodnotí cíle projektu 
náměstek hejtmana Jiří Červenka. Dosavadní účetní 
systém kraje byl veden klasickým způsobem, v sou-
ladu se zákonem, takže poskytoval údaje o nákladech 
ve veřejné správě podle druhového a odvětvového 
členění, ne však podle účelu. Záměrem KÚ je proto 
vybudování systému účetnictví, založeného na pro-
cesním řízení nákladů. Tento systém bude poskytovat 
detailní  informace o tom, při jakých procesech jsou 
náklady spotřebovány a na poskytování jakých  služeb 
obyvatelům se podílejí. „Například budeme-li chtít 
evidovat majetek, od budov přes zemědělskou plochu 
nebo lesy, tak k nim budeme moci zpracovat v rámci 
systému nákladového účetnictví analýzu, která ukáže, 
kolik nás stojí jednotlivé položky v majetku, nakolik 
se vyplatí je vlastnit nebo se jich zbavovat,“ dodal Jiří 
Červenka.  Tímto způsobem bude také možné přesně 
zjistit, kolik stojí  každý jednotlivý zaměstnanec nebo 
provoz konkrétního služebního auta a v nejmenších 
podrobnostech se rozkryjí náklady na činnosti, které 
úřad provádí, a na věci, kterými disponuje.

4. PROJEKT: provozní agendy 
příspěvkových organizací

Vznikl na krajském úřadu počátkem roku 2003  
a jeho cílem bylo s nízkými náklady na realizaci a s mi-
nimální personální náročností poskytnout radě a zastu-
pitelstvu kraje efektivní informace pro řízení a kontrolu 
příspěvkových organizací. Jde o integrovaný informač-
ní systém, který díky moderním technologiím umož-
ňuje řídit a kontrolovat jednotlivé organizace a součas-
ně  zjednodušuje výkaznictví příspěvkových organizací. 
Dochází tak ke  zlepšení podmínek pro jejich vlastní 
práci a přenos informací. Zásadním a z technologic-
kého hlediska nejnáročnějším prvkem projektu bylo 

vybavení všech příspěvkových organizací (PO) kraje 
jednotným softwarem. U všech PO došlo ke sjedno-
cení programového vybavení v účetnictví, v evidenci 
došlých faktur, v pokladně, evidenci majetku a dalších 
oblastech. Údaje z těchto okruhů činnosti jsou shro-
mažďovány prostřednictvím internetu v centrální da-
tabázi krajského úřadu. „Díky tomu můžeme využívat 
řadu nástrojů ke zlepšení přehledu o úrovni hospoda-
ření příspěvkových organizací ve vybraných oblastech, 
ať už se to týká kontroly dotací, přípravy rozpočtu nebo 
správy majetku organizací,“ vysvětlil ředitel krajského 
úřadu Roman Rokůsek. Systém motivuje samotné 
příspěvkové organi zace k hledání způsobů, jak své 
činnosti zefektivnit a najít zdroje úspor.

5. PROJEKT: 
Geografický informační systém

Jde o technologii a nástroj, který používá a zpra-
covává údaje polohově vázané k povrchu země. Je 
schopen pracovat s digitálními mapami i s popis-
nými databázemi, propojit prostorové (grafické) 
a popisné (negrafické) databázové údaje. Pro-
střednictvím GIS se vyhodnocují požadavky, které 
kombinují klasické databázové dotazy s geografic-
kými údaji, vyhledávají se a analyzují databázové 
údaje prvků. Především je však možné výsledky  
přehledně zobrazit ve formě mapových výstupů 
nebo sestav. V nejbližší době bude spuštěna ino-
vovaná webová stránka, která se bude zabývat 
geografickým informačním systémem Karlovar-
ského kraje jako součást krajského informačního 
portálu. Naleznete zde jak základní informace 
teoretické, tak především služby a aplikace, které 
bude možné využívat. 

(KÚ)

Jaké pocity ve vás zanechalo 
jednání mimořádného Zastu-
pitelstva Karlovarského kraje 
o dění v krajské nemocnici?

Odcházel jsem z jednání zastupi-
telstva s dobrým pocitem, protože 
jsme otevřeli problematiku krajské-
ho zdravotnictví v celé její šíři. Měli 
jsme možnost diskutovat o veš-
kerých věcech, které nás potkaly, 
a řekli jsme si, jaká jsou východiska 
a možnosti řešení. Odprezentoval 
jsem před zastupiteli dohodu, jež 
byla učiněna s primáři a lékařským 
odborovým klubem. Také k tomu 
byla pochopitelně otevřena debata. 
V této chvíli je pro mě rozhodující, 
že se neobjevily zásadní odmítavé 
názory proti koncepci spojení ne-
mocnic do jedné společnosti, proti 
fúzi. Ta nebyla zpochybněna.Jdeme 
dál podle vize, kterou jsme nastavili, 
což znamená, že chebská nemocni-
ce zůstane nedílnou  součástí jed-
noho celku, stejně jako nemocnice 
v Sokolově. Pro občany je to signál, 
garance, že zmíněná zdravotnická 
zařízení budou fungovat i nadále. 

Není tedy na místě ani obava 
z možné privatizace KKN, a. s.?

Žádný orgán kraje, ani já osob-
ně, jsme o žádné formě privatizace 
nejednali. Proto zásadně odmítám 
spekulace o tom, že podnikáme 
jakékoliv kroky směřující k privati-
zaci krajské nemocnice. Věřím, že 
chystaná půlmiliardová investice do 
nového pavilonu urgentní medicíny 
a centrálního vstupu v Karlových 
Varech a plánované finance na zlep-
šení infrastruktury a technického 
vybavení do nemocnic v Sokolově 
a Chebu, přesvědčí všechny o jedi-
né věci: byl by nesmysl takové sumy 
alokovat někam, kde bychom chtěli 
privátního partnera.

Jaké byly reakce zdravotníků 
na mimořádné jednání zastupi-
telstva?

Mé informace jsou takové, že 
díky potvrzení našich dohod se 
zdravotníky na zasedání krajského 
zastupitelstva pominuly důvody 
k hrozbám výpovědí či k organizo-
vání jakýchkoliv nátlakových akcí. 

Věřím tomu, že se situace zklidnila 
a stabilizovala a není potřeba ji v tu-
to chvíli jakkoliv komplikovat.

V souvislosti s demonstracemi 
zdravotníků se objevily signály, 
že na pozadí těchto akcí stojí 
určitě politické síly?

Není žádným překvapením, že se 
na organizaci mítinku zdravotníků 
před krajským úřadem podíleli Ev-
ropští demokraté vedení senátorem 
Janem Horníkem. Těm destabili-
zace krajské nemocnice posloužila 
k sebepropagaci a k možnosti hodit 
kamenem po konkrétní osobě, po 
hejtmanovi. Dohoda s lékaři těmto 
politickým silám vůbec nevyhovuje, 
protože znamená klid k práci, zatím-
co oni se za každou cenu budou stá-
le snažit udržovat napětí a znejistit 
veřejnost i zdravotníky, situaci jitřit 
až do krajských voleb.

V závěru loňského roku se 
potvrdilo, že nemocnice hos-
podařila v uplynulém období 
s vysokým schodkem, jaká 
opatření kraj učiní k nápravě 
tohoto stavu?

Je pravda, že jsme si na samém 
počátku existence akciové společ-

nosti stanovili dost vysoké cíle v hos-
podaření, které mimo jiné směřovaly 
k udržení našich ztrátových nemoc-
nic. Zmiňuji to z toho důvodu, že 
chebská a sokolovská nemocnice 
byly na rozdíl od karlovarské vždy 
v určité ztrátě. Vytyčili jsme si plán, 
že budeme hospodařit s nulou. Nic-
méně v okamžiku, kdy přišly dopady 
zákoníku práce a úhrady ústavních 
pohotovostí, stouply velmi dramatic-
ky mzdové náklady. To je evidentní 
i z výsledku hospodaření, nárůst 
mzdových nákladů tvoří kolem 60 
milionů korun za rok. Měli jsme 
přehodnotit finanční plán a připravit 
prostor pro určitou výši ztráty už 
proto, že se zároveň se mzdovými 
náklady navýšily finanční prostředky 
v oblasti spotřeby materiálu a ener-
gií. To dohromady vytvořilo částku 
dosahující více než 85 milionů korun, 
čili podstatnou část tvoří skutečně 
náklady na mzdy. Objevily se i ná-
znaky, že došlo k nesrovnalostem při 
nákupech zboží a materiálu. Proto 
kraj zadal důkladný forenzní audit 
za čtyři roky zpět, abychom viděli 
do všech transakcí, které v krajské 
nemocnici proběhly. Audit musí tyto 
náznaky potvrdit nebo vyvrátit, aby 
se situace vyjasnila.

Už dříve jste proklamoval, že 
je potřeba lépe odměňovat 
střední zdravotní personál, 
platí to dosud?

Příslib střednímu zdravotnímu 
personálu, který jsem dal v uply-
nulém roce, jsem dodržel. Zno-
vu opakuji, přidáme na platech 
sestrám a ostatnímu střednímu 
zdravotnímu personálu celkem 
26 milionů korun, protože jejich 
ohodnocení v současnosti neod-
povídá zátěži a náročné práci, jež 
vykonávají. Jedním dechem zá-
roveň dodávám, že i tyto peníze 
nám zvýší současnou ztrátu. Platy 
zdravotníků na schodek v hospo-
daření nemocnice rozhodně mají 
vliv a tvrdit opak je falešné. Jsem 
přesvědčen, že i když ztrátu zvýše-
ním platu sester prohloubíme, jde 
o krok správným směrem a kraj-
ská nemocnice si s tím poradí, byť 
se to neodrazí v hospodářském 
výsledku tohoto roku, ale až v le-
tech následujících.

Můžeme tedy uklidnit pacien-
ty i v nejzápadnějším výběžku 
regionu, že nemocnice zůstá-
vá jednotným, silným celkem?

Věřím, že nastává období klidu, 

tolik potřebného pro plné pracov-
ní nasazení. Na zasedání zastupi-
telstva jsem řekl, že v karlovarské 
nemocnici nebyla krize. To, co se 
tam odehrálo, neneslo znaky krizo-
vé situace. Byl dostatek finančních 
prostředků na platy i nákupy ma-
teriálu, neomezovala se zdravotní 
péče. Proto odmítám tvrzení, že 
zdravotnictví v Karlovarském kraji 
prošlo krizí. Vznikly pochybnosti 
o bývalém managementu krajské 
nemocnice a ty jsme vyřešili. Šlo 
spíše o určitou krizi důvěry přede-
vším v bývalý management a také 
neefektivní přenos informací me-
zi lékaři a vedením kraje. Situaci 
ještě rozbouřily zvěsti o předra-
žovaných nákupech a zvýhodně-
ných podmínkách pro některé 
dodavatele. To vše je samozřejmě 
nutno prověřit, a ukončit tak do-
hady. Chtěl bych tedy zdůraznit: 
byla to krize v komunikaci a důvě-
ře, která dohodami se zdravotníky 
pominula. Pro větší informovanost 
zastupitelů kraje navíc připravuji 
zařazení bodu na každé jednání 
zastupitelstva, kde bude manage-
ment krajské nemocnice pravidel-
ně podávat zprávu o krocích, které 
v daném období realizuje.

Informatici kraje pracují na nových projektech 
Na Krajském úřadě Karlovarského kraje zajišťuje bezproblémový chod jednotlivých částí informačního 
systému, funkčnost počítačové sítě úřadu, činnost databází, programových aplikací a všechny formy 
instalace a údržby programového vybavení odbor informatiky. Ten stojí za realizací řady projektů, 
které slouží veřejnosti i samotným zaměstnancům úřadu.

24. ledna 2008 proběhlo mimořádné zasedání krajského zastu-
pitelstva, které mělo na programu jednání o situaci v Karlovarské 
krajské nemocnici, a. s. K závěrům zasedání zastupitelstva se vra-
címe v rozhovoru s hejtmanem Josefem Pavlem.

Rozhovor s hejtmanem

PRAHA | Vodičkova 25
110 00 Praha 1
tel.: 221 592 592
rezervace@alexandria.cz

BRNO | Josefská 16 
602 00 Brno
tel.: 542 424 000
brno@alexandria.cz

OSTRAVA | Nádražní 15 
702 00 Ostrava
tel.: 596 127 346
ostrava@alexandria.cz

další destinace:

| Řecké ostrovy |

| Španělsko | Itálie | Malta | Chorvatsko |

| Tunisko 

Odlety z Karlových Varů 

na Krétu, Rhodos

do Turecka a Egyptu

| až dvě děti letí zdarma
|  dětský all inclusive 

zdarma
| dětské kluby zdarma SLEVY V ÚNORU

12 %

www.alexandria.cz

Největší touroperátor 
na Bulharsko

...letecky od 6990 Kč

KARLOVY VARY | CA KAWEX 
Zeyerova 15, Karlovy Vary
tel.: 353 224 594
travel@kawex.cz

AX_INZ_HEJTMANSKE_LISTY_KV.indd   1 11.2.2008   13:33:43
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Cyklotrasy v kraji

Firma kraje Fotohádanka

Požadavky:  
> minimálně SŠ vzdělání > komunikativnost
> samostatnost > min. 2 roky praxe v inzerci

Nabízíme: 
> si lné zázemí > pevný plat plus provize
> možnost profesního růstu

MANAŽER INZERCE

Své životopisy zasílejte na e-mail: z.cizkova@consultants.cz

Přední  vydavatelství novin pro krajskou a místní 

samosprávu přijme vhodného kandidáta na pozici

www.consultants.cz
www.ceskydomov.cz
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inzerce

Společnost vznikla roku 1992, 
během let došlo k několika trans-
formacím. Od roku 1999 se za-
bývá recyklací opotřebovaných 
pneumatik a také se intenzivně 
věnuje rozvoji a výzkumu v této 
oblasti. Ve svém provoze RECYK-
LACE Vřesová zajišťuje ekologic-
ké zpracování opotřebovaných 
pneumatik. Zpracovává všechny 
druhy pneumatik a ostatní pry-
žový odpad. Svým dodavatelům 
zajišťuje možnost odběru k eko-
logické recyklaci v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpa-
dech. Získané suroviny jsou dále 
zpracovávány a plnohodnotně vy-
užívány. Společnost MONTSTAV 
CZ, s. r. o. v této oblasti dlouho-

době a úspěšně spolupracuje i na 
mezinárodní úrovni. Spolupracu-
je i s výrobci recyklačních zaříze-
ní na vývoji a dalším výzkumu.

Kromě recyklace opotřebova-
ných pneumatik se firma zabývá 
i dalšími ekologickými aktivitami 
zaměřenými na další využití pro-

duktů. Například materiály z re-
cyklované pryže slouží ke zvý-
šení estetického vzhledu hřišť 
a sportovních areálů a umožňují 
snížit riziko úrazů při pádech. 
Díky svým vlastnostem jsou tyto 
produkty z pryže vhodné pro 
úpravy povrchů v okolí bazénů 

a plaveckých stadionů, dětských 
hřišť a pískovišť, na sportovní 
plochy, zejména ve skate-parcích, 
na cyklostezky, hřiště pro mini-
golf apod. – jedná se o pryžové 
obrubníky, polovegetační roho-
že, protipádové desky a rohože. 
Pryžové produkty napomáhají 
díky svým vlastnostem zvyšovat 
bezpečnost bezbariérových cest 
a zařízení, jako jsou nemocnice, 
lékárny, lázeňské domy, sana-
toria, rehabilitační pracoviště, 
ozdravovny i domovy důchodců. 
Vyráběné produkty jsou vhodné 
i jako protihlukové stěny v okolí 
silnic. Ke snížení otřesů z kole-
jové dopravy vyrábíme antivib-
rační rohože. Máme certifikát, 
že jsou zdravotně i ekologicky 
nezávadné. 

(KÚ)

Růžový zámek z ptačí perspek-
tivy. Ve stylu pozdně renesanč-
ním vznikl po roce 1663 na půdo-
rysu starší šlikovské vodní tvrze 
ze 13. století a gotického hrádku. 
V roce 1622 po bitvě na Bílé hoře 
získali zámek Nosticové, kteří jej 
přestavěli. Z této doby je kašna 
na nádvoří s erby J. H. Nostice 
a jeho druhé manželky Marie 
Eleonory Popelové z Lobkovic. 
Zámek měl původně dvě brány 
a na věžích báně, obklopoval ho 
vodní příkop, park se sochami 
a obora s daňky a jeleny. V první 
polovině 18. stol. bylo upraveno 
okolí zámku na zahradu podle 
francouzského způsobu. V le-
tech 1800–1805 nechal hrabě 
Bedřich Nostic opravit zámek 

v klasicistním stylu. V součas-
né době zámek tvoří čtyřkřídlá 
budova s uzavřeným nádvořím 
a čtyřmi nárožními věžemi. Se-
verní věže jsou válcovité, zatím-
co jižní věže hranaté s okrouhlou 
spodní částí.

Poznali jste, o jaký zámek 
jde? 

Odpovědi zašlete na e-mail:  
hejtmanskelisty@seznam.cz 
nebo na tiskové oddělení Kraj-
ského úřadu, Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary. Tři vyloso-
vané správné odpovědi odmění-
me. Můžete připsat, co se vám 
na Hejtmanských listech líbí, 
a co naopak v nich postrádáte. 

(RED)

Mezi extratřídu 28 lázní z ce-
lé Evropy zařadili letos v lednu 
Léčebné lázně Jáchymov. Evrop-
ská lázeňská asociace ESPA jim 
udělila prestižní certifikát kvali-
ty EurospaMed. Ocenění získaly 
po důkladném auditu, který ově-
řil veškeré aspekty kvality láz-
ní. Certifikát přijel řediteli lázní 
Eduardu Bláhovi osobně předat 
generální sekretář ESPA Joa-
chim Lieber. K získání ocenění 
bylo třeba splnit zhruba 400 pa-
rametrů. Jako první prošla certi-
fikací lázeňská sanatoria Akade-
mik Běhounek, Radium Palace 
a Curie. V České republice má 
certifikát pouze 13 lázeňských 
objektů. Z toho tři jsou nyní z Já-

chymova. Evropská asociace láz-
ní zastupuje více než 1200 léčeb-
ných míst z 25 zemí. Lázeňské 
služby poskytuje v Evropě více 
než tři tisíce společností a firem. 
Aby se v záplavě lázeňských 
služeb především lékaři a od-
borníci vyznali, uděluje ESPA 
po splnění nejvyšších nároků 
a auditu služeb svůj certifikát. 
Léčebné lázně Jáchymov jsou 
dnes čtvrtou největší lázeňskou 
organizací v ČR s kapacitou 1177 
lůžek. Kromě zmíněného oceně-
ní a certifikátu ISO9001 se lázně 
pyšní také profesním certifiká-
tem kvality komplexní lázeňské 
péče Medispa. 

(RED)

Poměrně lehká a krátká, ale 
zajímavá cyklotrasa dlouhá 10 km, 
s odbočkami až 28 km. Začíná na 
hrázi přehrady Skalka, na roz-
cestí s cyklotrasou č. 36. Skalka 
byla uvedena do provozu v roce 
1964. V současnosti jsou trvalým 
problémem sinice, které znemož-
ňují koupaní. V době před posta-
vením přehrady bylo údolí Ohře 
(Egerthal) oblíbeným místem 
pro procházky a cyklistiku. Pod 
hradem na louce tehdy nazývané 
Brühlwiese se již počátkem sto-
letí konaly zahradní výstavy. Na 
tuto tradici navázala v roce 2006 
Krajinná výstava bez hranic. Při 
té příležitosti město upravilo pra-
vý břeh pod hradem, byla posta-
vena Vávrova lávka s vyhlídkou 
a vznikly nové cyklostezky. Na 
opačné straně řeky je příkrá skála 
s pamětní deskou J. W. Goetha, 
který kolem roku 1822 navštívil 
Cheb. Cyklotrasa vede od hráze 
k sídlišti Skalka a hned na jeho 
okraji odbočuje vpravo a prochá-
zí lesem na rozcestí u Myslivny.
Před bývalým motorestem Mys-
livna je rozcestník, kde cyklotrasa 

odbočuje přes silnici na Horní 
Hraničnou. Původně tady bývala 
stará myslivna, nedaleko od ní 
chorobinec (Siechenhaus) a kap-
le sv. Štěpána. Myslivna byla poz-
ději přestavěna na motorest a by-
la tu oblíbená restaurace do doby, 
než se otevřel severní obchvat 
Chebu. Odtud pokračujeme dál, 
přetneme hlavní silnici a po 200 
m, na staré cestě do Pomezí, od-
bočíme vpravo. Stará silnice sice 
po chvíli končí, ale my odbočíme 
vlevo pod viadukt k odbočce na 
střelnici. Stará vojenská střelnice 
tu byla již za dob Rakouska-Uher-
ska, tehdy Militär Schiefsstätte. 
Od rozcestí u střelnice stoupá sil-
nice na rozcestí pod Vodárnou sv. 
Anny. Pokračujeme stoupáním až 
do bývalé obce Horní Pelhřimov. 
Byla sice malá, ale měla záme-
ček s poplužním dvorem, v němž 
vznikla výletní restaurace U Že-
lezného rytíře. Díky rozhledně, 
kostelu a vyhlášeným hostincům 
se z Pelhřimova stalo vyhlášené 
výletní místo. Po vzniku hranič-
ního pásma byla obec zrušena. 
Zachovala se jen stará stodola. 

Na její půdě je velký holubník 
a v okolní zahradě můžeme vidět 
nezvyklý psí hřbitov.

Z Pelhřimova určitě stojí za to, 
udělat odbočku na Svatou Annu 
a Bismarckovu rozhlednu. Od-
bočka je hned na okraji obce a je 
označená směrovkami. Cesta 
vede přes pole s úchvatným vý-
hledem na Zelenou horu a v ná-
sledujícím lesíku již narazíme na 
pozůstatky po slavném poutním 
kostele svaté Anny. Město Cheb 
postavilo v roce 1518 na tomto 
místě nejdříve kapli, v roce 1691 
pak byla přestavěna na kostel, 
přilehlá poustevna na faru a poz-
ději byl u kostela zřízen i hřbitov 
a škola. Po válce se Svatá Anna 
ocitla v hraničním pásmu a školu 
i faru obsadili pohraničníci. Ti 
zde sídli do roku 1960, a když 
Svatou Annu opustili, začala její 
devastace. Během 60. let byly 
všechny domy i kostel zbořeny. 
Jediné, co dodnes zůstalo po bý-
valé osadě, je sloup z památníku 
padlých v 1. světové válce, na 
němž byla původně socha kle-
čícího vojáka. V roce 1992 by-
lo místo bývalého hřbitova Sv. 
Anny pietně upraveno. Cestou, 
která nás dovedla ke Svaté Anně, 
budeme pak pokračovat dál na 
vrchol Zelené hory. Na okraji 
lesa před vrcholem narazíme 
na závoru a zanedlouho se nám 
v průseku po levé straně cesty 
vztyčí kamenná krasavice – Bis-
marckova rozhledna. V historii 
Zelené hory se na jejím vrcho-
lu objevily postupně čtyři věže. 
První z nich byla 14metrová 
dřevěná vyhlídková věž, kterou 
nechal postavit chebský okrašlo-
vací spolek v roce 1891. Věž zde 
stála 18 let a 3. 10. 1909 ji nahra-

dila nová 18metrová kamenná 
rozhledna. Pojmenována byla 
na počest sjednotitele německé 
říše Otty Bismarcka. Po roce 
1848 byla Zelená hora začleněna 
do zakázaného hraničního pás-
ma a na rozhlednu se na dlou-
hých 40 let zapomnělo. Znovu 
objevena byla po revoluci 1989 
a v roce 2005 byla provedena její 
rekonstrukce. Od té doby opět 
slouží pro potěchu ducha všem 
příchozím a v příštím roce bude 
slavit 100. výročí své existen-
ce. Ze Zelené hory se vrátíme 
zpátky do Horního Pelhřimova 
a odtud dál po značené cyklotra-
se do Horní Hraničné. Patřila 
klášteru Waldsassen a stala se 
nejvýše položenou obcí Chebska. 
Rod chebských Junckerů prodal 
roku 1485 ve finanční tísni hrad 
Seeberg a za své hlavní sídlo si 
zvolil Horní Hraničnou. Juncke-
rové přestavěli starou gotickou 
tvrz na renesanční zámek, který 
později přešel do rukou města 
Chebu. Zámek byl využíván od 
roku 1905 až do konce 2. sv. vál-
ky jako letní dětská ozdravovna. 
Po roce 1945 zámek převzal stát, 
který ho pak po vzniku hranič-
ního pásma poskytl pohraniční 
stráži, která zde sídlila do roku 
1970. Pak nastala jeho rychlá 
zkáza a v roce 1977 byl celý zá-
mek beze zbytku zbořen. Dnes 
už najdeme z původní vsi jen dva 
obecní rybníčky a zchátralý areál 
pohraniční roty. Několik let je tu 
v provozu psí útulek, který tady 
zřídilo město Cheb. Od psího 
útulku pokračujeme na Pomezí. 
Tam na rozcestí cyklotrasa končí. 
Zajímavý je zde farní kostel sv. 
Jakuba staršího, který je asi už 
jediná kulturní památka v obci. 
Kostel je velmi starý, vznikl již 
v 10. století a byl postaven v ro-
mánském slohu. V letech 1618 
a 1625 kostel vyhořel a nově po-
staven byl v až roce 1700. Na štítě 
kostela bývaly sluneční hodiny. 
Za socializmu byl kostel uzavřen 
a pomalu chátral. Kostel i s oko-
lím se začal v roce 2006 opravovat. 
Více informací o trase naleznete 
též na cykloportále Karlovarské-
ho kraje www.kr-karlovarsky.cz/
Cyklo nebo v programu Cyklotra-
sy na www.cyklotrasy.info.
TAK HODNĚ ZDARU, BYE-BIKE. MÍRA LANDA

MONTSTAV CZ, s. r. o.

Jáchymov získal certifikát kvality

Generální ředitel Léčebných lázní Jáchymov Eduard Bláha je na získaný 
certifikát kvality léčby patřičně hrdý.

Na Zelenou horu
Cyklotrasa 2164 (Cheb–Horní Hraničná–Pomezí)

Zelená hora – pohled od Svaté Anny

Kostel svatého Jakuba
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Kontakty
na Krajský úřad
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

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel.: 353 502 141

lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

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

vedoucí odboru investic 
a grantových schémat
Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432

radek.havlan@kr-karlovarsky.cz

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

vedoucí odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy
Ing. Martina Klánová

tel: 353 502 443 
martina.klanova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kultury, památkové 
péče, lázeňství a cestovního ruchu

Jan Prudík
tel.: 353 502 230

jan.prudik@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková

tel.: 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
tel.: 353 502 420

joza.lokajicek@kr-karlovarsky.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

vedoucí oddělení interního auditu
Ing. Drahomíra Stefanovičová

pověřená zastupováním 
vedoucího oddělení
tel.: 353 502 460

drahomira.stefanovicova
@kr-karlovarsky.cz

Co je Czech POINT? 

Český Podací Ověřovací Infor-
mační Národní Terminál je pro-
jektem, který by měl zredukovat 
přílišnou byrokracii ve vztahu 
občan – veřejná správa. Bude 
sloužit jako asistované místo vý-
konu veřejné správy, umožňující 
komunikaci se státem prostřed-
nictvím jednoho univerzálního 
místa tak, aby obíhala data, a ne 
občan. Cílem projektu je vytvořit 
garantovanou službu, kde bude 
možné získat a ověřit data z ve-
řejných i neveřejných informač-
ních systémů, úředně ověřit do-
kumenty a listiny, převést písem-
né dokumenty do elektronické 
podoby a naopak, získat informa-

ce o průběhu správních řízení ve 
vztahu k občanovi a podat podá-
ní pro zahájení řízení správních 
orgánů. Jde tedy o maximální 
využití údajů ve vlastnictví státu 
tak, aby byly minimalizovány po-
žadavky na občany.

V konečné fázi projektu by ob-
čan mohl své záležitosti vyřizo-
vat i z domova prostřednictvím 
internetu.

Co Czech POINT 
poskytuje?

V současné době  poskytuje 
čtyři druhy ověřených výpisů. 
To znamená, že každý, kdo za-
platí příslušný poplatek na mís-
tě Czech POINT, může požádat 
o ověřený výpis: 

1. Z obchodního rejstříku.
O výpis z Obchodního rejstří-

ku České republiky může požá-
dat anonymní žadatel. Výpis lze 
požadovat na základě znalosti IČ 
obchodní organizace. První stra-
na výpisu je zpoplatněna částkou 
100,- Kč a každá další strana 
částkou 50,- Kč.

2. Ze živnostenského rejst-
říku.

I v tomto případě může o výpis 
ze Živnostenského rejstříku Čes-
ké republiky požádat anonymní 
žadatel. Výpis lze požadovat na 
základě znalosti IČ obchodní or-
ganizace. I v tomto případě je 

první strana výpisu zpoplatněna 
částkou 100,- Kč a každá další 
strana částkou 50,- Kč. Žadatel 
není povinen předkládat průkaz 
totožnosti, neboť se jedná o ově-
řené výpisy pouze z veřejnosti 
volně přístupných registrů.

3. Z rejstříku trestů 
Výpis z evidence rejstříku tres-

tů lze vydat osobě, které se týká, 
pouze na základě písemné žádos-
ti. Osoba, které lze na pracovišti 
Czech POINT  výpis vydat, mu-
sí mít platný doklad totožnosti 
a musí mít přiděleno rodné číslo. 
To znamená, že výpis se může 
vydat  i cizincům, kteří mají na-
příklad trvalé bydliště v České 
republice. Tento úkon je zpo-
platněn správním poplatkem ve 
výši 50,- Kč za podání žádosti 
o výpis z rejstříku trestů. Od 1. 
1. 2008 zatím není možné na pra-

covištích Czech POINT vydávat 
výpisy zplnomocněncům, kteří 
žádají o výpis z rejstříku trestů 
na základě plné moci.

Čtvrtým výpisem bude výpis 
z katastru nemovitostí. Tento 
výpis prozatím nevydáváme, 
v současné době probíhá říze-
ní o přidělení účtu s Českým 
úřadem zeměměřickým a kata-
strálním. O zavedení vás bu-
deme včas informovat. Pátým 
výpisem, s nímž se pro letošní 
rok 2008 počítá, bude výpisu 
z karty řidiče, tedy o možnost 
zjištění počtu bodů udělených 
za dopravní přestupky. Czech 
POINT zajišťuje Krajský živ-
nostenský úřad Karlovarského 
kraje, který sídlí v budově B 
areálu Krajského úřadu Karlo-
varského kraje.  

(KÚ)

Bude jedním ze dvou velkých 
folklorních festivalů, které se 
v Karlovarském kraji pořádají.

Prvním je mezinárodní festival 
v Karlových Varech a druhým 
mladší festival Mariánský pod-

zim. Zatímco první zmíněný má 
již mnohaletou jasnou podobu 
a místo v kulturní nabídce kraje, 
druhý své místo v kulturním ka-
lendáři kraje našel teprve v roce 
2004. Oba festivaly jsou orga-

nizovány folklorními nadšenci 
z folklorních souborů: Dyleň 
a Marjánek.

Folklorní festival v Marián-
ských Lázních se koná třetí ví-
kend v září a tematicky se v roce 
2008 věnuje tradiční kultuře Slo-
venska, která bude představena 
rovněž na etnografické výstavě. 
Do lázeňského města se chys-
tá desítka folklorních souborů 
z České republiky i zahraničí. 
Celá akce trvá čtyři dny. Organi-
začně se nejedná o jednoduchou 
akci, o to víc těší, že kolektiv, kte-
rý ji v Mariánských Lázních při-
pravuje, je nejmladším organizač-
ním týmem v České republice ze 
všech více než padesáti festivalů 
pod hlavičkou Folklorního sdru-
žení České republiky. Přípravy 
vrcholí v srpnu a v září, ale již 
teď se roztáčí koloběh zařizování. 
Mezi počáteční přípravu festivalu 
patří i prezentace festivalu na 
dvou největších výstavách ces-
tovního ruchu Go a Regiontour 
v Brně a Holiday v Praze.

CZECH POINT zkrátí lidem cestu na úřady
Hned 7. ledna zahájilo na Krajském úřadě Karlovarského kraje 
svou činnost místo Czech POINT, které zajišťuje krajský živnosten-
ský úřad. Požádali jsme o základní informace k této novince, která 
ušetří občanům obíhání různých úřadů.

O rozšíření schengenského 
prostoru a o bavorské politice se 
zajímalo v Mnichově 26 českých 
studentů z Aše, Mariánských 
Lázní, Sokolova, Karlových Varů, 
Ostrova, Tachova a dalších měst, 
kteří navštěvují v tomto školním 
roce německá gymnázia v sever-
ním Bavorsku. Součástí výměn-
ného projektu byl i dvoudenní 

výlet do Mnichova, kde přijal 
studenty vedoucí Bavorské stát-
ní kanceláře ministr Eberhard 
Sinner. Odpovídal studentům na 
otázky, které formulovali  v něm-
čině. Projekt Česko-bavorský 
výměnný školní rok umožňuje 
Svobodný stát Bavorsko, Česko-
německý fond budoucnosti a EU-
REGIO EGRENSIS Bavorsko. 

Mateřské centrum Karlo-
vy Vary – středisko Vlaštovka 
připravilo 2. ročník předávání 
cen Křesadlo. Cílem je veřejně 
poděkovat všem dobrovolníkům 
působícím v Karlovarském kraji 
za jejich činnost a zviditelnit dob-
rovolnictví a neziskový sektor. 
Nominován na cenu mohl být 
každý dobrovolník, který svůj 
čas a energii věnuje nezištně 
druhým. V loňském roce byli 

mezi nominovanými dobrovol-
ní hasiči, vedoucí  zájmových 
a sportovních  kroužků a aktivit  
pro děti a mládež, lidé věnující se 
záchraně památek, dobrovolníci 
pečující o nemocné a další. 

Letošní nominace byly uzavře-
ny 10. února a předány porotě. 
Slavnostní předání 6 křesadel 
proběhne na hradě Loket 7. 3. 
2008 od 18:00 hodin.    

          (KÚ)

19. 2. 17.00 – sál 
Úvod do současné britské literatury  
Tajemno a nový historický román
lektor Pavel Vítek
vstup zdarma

20. 2. 17.00 – sál 
Britský filmový klub – Orlando
projekce v angličtině s anglickými titulky
vstup zdarma

26. 2. 17.30 – odd. pro nevidomé
Reading group
pro zájemce o britskou literaturu - Sarah Dunant: 
The Birth of Venus
lektorka M. Appeltauerová
vstup zdarma

3. 3. 17.00 – sál
Babička je OMA – Petr Mikšíček a Martin Janou-
šek
Projekce snímku a přednáška na téma Život 
v Krušnohoří v předválečném a poválečném obdo-
bí a problematika odsunu sudetských Němců.
vstupné 40 Kč

13. 3. 17.30 – A-klub
Jakub Krejča – autorské čtení
student Gymnázia Ostrov představuje novou kni-
hu 
EMA aneb kam zmizeli elfové
vstup zdarma

18. 3. 17.00 – sál
Úvod do současné britské literatury
Britský postmoderní román. Jak dál?
lektor Pavel Vítek
vstup zdarma

19. 3. 17.00 – sál 
Britský filmový klub – Trainspotting
projekce v angličtině s anglickými titulky
vstup zdarma

Herní klub – v A-klubu každý čtvrtek od 
15:00 

Pro zájemce o hraní strategických a logických 
deskových, společenských her.
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková 
hranice není omezena. 
Dětské verze her jsou k dispozici v dětském od-
dělení

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ – Dvory
odpolední akce (čtení pro malé i velké děti, turnaje 
ve společenských hrách) vždy od 15:00 hod.
výběr z  akcí:

21. 2. Turnaj ve stolních hrách
25. 2.–2. 3. Jarní prázdniny, hry
3. 3.  Výtvarná dílna - výroba kulis a loutek 

pro dramatickou dílnu
11. 3. Psychologické hry
14. 3. Dramatická dílna
17. 3.  Čteme pro malé děti - O človíčkovi - 

výročí narození Josefa Augusty
18. 3.  Příprava na Velikonoce - malování, 

soutěže
21. 3.  První jarní den - zahájení týdenní sou-

těže Poznáváme rostliny

Pro děti (6–15 let)
Každé pondělí 14:00–16:00 – pondělní hrátky
Každou středu  14:00–16:00 – Jak na to? (střída-

vě – témata: angličtina, ekoateli-
ér, zvířátka)

Každý čtvrtek  14:00–16:00 – domácí úkoly se 
studenty 

Svátek folkloru chystají Mariánské Lázně
Masopustní radovánky skončily Popeleční středou a začalo období půstu, které bude trvat až do 
Velikonoc. Ty se v letošním roce konají nezvykle brzo. I folklorní soubor Marjánek z Mariánských Lázní 
symbolicky zakončil masopust předáním žezla Půstovi a po plesové sezoně se vrací k přípravám na 
zářijový folklorní festival Mariánský podzim. 

Folklorní nadšenci svým příznivcům vzkazují: Těšíme se na vás 
v Mariánských Lázních.

Gymnazisté studují v Bavorsku

Na závěr poznávací cesty zapózovala s českými gymnazisty a jejich 
německým učitelem na schodech  Bavorské státní kanceláře v Mnichově  
prezidentka  bavorského EUREGIA EGRENSIS Birgit Seelbinderová. 

Ceny Křesadlo jsou připraveny Krajská knihovna Karlovy Vary

První ročník literární soutěže má své 
vítěze. Rozhodla o nich odborná porota 
v čele se spisovatelem Josefem Formán-
kem a také čtenáři při veřejném hlasová-
ní. Soutěž vyhlášená krajskou knihovnou 
v říjnu 2007 se setkala s velkým zájmem. 
Do konce prosince přišlo 54 příspěvků 
od autorů z různých částí Karlovarské-
ho kraje a ukázalo se, že i nejrůznějšího 
věkového složení. Porotci pak měli plné 
ruce práce, aby v průběhu ledna stihli vše 
důkladně pročíst, zhodnotit a nominovat 
pět povídek do „finále“. Budoucího držitele 
hlavní ceny, Ceny poroty, vybral patron 
soutěže a čestný porotce spisovatel For-
mánek. Slavnostní závěr prvního ročníku 
Literární soutěže se uskutečnil 8. února 
2008. Palmu vítězství v podobě umělec-
ké dřevořezby Pavla Vítka (na snímku) 
a knihy s věnováním Josefa Formánka si 
odnesla Samuela Jemon, autorka povídky 
Vůně snů. Ocenění převzali i další autoři: 
Ondřej Koláš za povídku Popis, Jaroslava Machačková za Lavičku,  Petra 
Novotná za Hemžení a Petr Thürr za povídku Pořád tak sama. Cenu 
čtenářů získala Ludmila Křivancová za povídku Všechno dobré i zlé až 
do smrti, které čtenáři ve veřejném hlasování dali nejvíc hlasů. Odměnou 
všem oceněným nebyl jen dárek z rukou členů poroty, ale také to, že svoji 
povídku mohli přečíst před publikem. Pět oceněných spolu s dalšími 
šesti povídkami bude zveřejněno ve sborníku, jehož vydání ve spolupráci 
s nakladatelstvím Fornica a Karlovarským krajem se připravuje.        (KK)

V soutěži zvítězila Vůně snů
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Ačkoliv krajská radní Ellen Vo-
lavková  má v referátu sociální vě-
ci a neziskové organizace, umí to 
znamenitě s celebritami a zpěvač-
kami. Mnohým radí jako zkušený 

psycholog, jak se vyrovnat s pokle-
sem popularity. Heidi Janků to však 
nehrozí, a snad proto si spolu dobře 
rozumějí a občas i zanotují Heidin 
šlágr Když se načančám…

Hned dvě hraběnky zavítaly 
na tři dny do Chebu. Margarete 
von Waldstein Wartenberg a Ele-
onory von Thun Hohenstein se 
ujal místostarosta Michal Pospí-
šil. Návštěva proběhla v rámci 
celorepublikového projektu Rok 
Albrechta z Valdštejna. 

Hraběnky byly Chebem i ce-
lým krajem uneseny. Obě patří 

do přímé větve Valdštejnova ro-
du, a tak pozvání do města, kde 
byl zabit jejich slavný předek, 
uvítaly. Paní Margarete patří 
mezi nejvýznamnější české že-
ny žijící v zahraničí, oceněné na 
podzim roku 2007 na Pražském 
hradě. Uznání se jí dostalo za 
dlouholetou humanitární a cha-
ritativní pomoc u nás i v Evropě.

Spokojenost vyzařovala na 4. 
Národní konferenci kvality ve 
veřejné správě v hudebním sa-
lonku hotelu Imperial z tváře ve-
doucí kanceláře hejtmana Lydie 
Stráské a náměstka hejtmana 

pro ekonomiku a informatiku 
Jiřího Červenky. K úsměvu měli 
oba dobrý důvod. Karlovarský 
kraj si odnesl vavříny a mezi úřa-
dy České republiky si vysloužil i 
pověst skvělého hostitele.   

Pobočku krajského soudu v Kar-
lových Varech otevřeli společně 
ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil 
a hejtman Josef Pavel. Pracoviš-
tě ve stávající budově Okresního 
soudu má zatím jen pět zaměst-
nanců a bude fungovat do doby, 
než v areálu hejtmanství postaví 
novou justiční budovu. „Jste prv-
ním místem, kde  kraj tak výrazně 

pomáhá zabezpečit chod krajské 
justice. Ministerstvo samo o sobě 
není schopno realizovat najed-
nou všechny investice,“ pochválil 
ministr Pospíšil snahy Karlovar-
ského kraje dobudovat všechny 
chybějící instituce. Krajská soud-
ní budova bude hotova do tří let 
a přijde na 200 milionů korun. 

(KÚ)

Krajská radní radí hvězdám Hraběnkám se líbil Cheb Vavříny kraji sluší

Soud bude do tří let

Začínající literární autorce 
Samuele Jemon se splnil malý 
sen. Vyhrála literární soutěž 
vyhlášenou krajskou knihov-
nou, svou povídku Vůně snů 
mohla přečíst před veřejností 

a do třetice cenu jí osobně 
předal spisovatel Josef Formá-
nek. Podle něho se smysl a cíl 
soutěže podchytit a povzbudit 
začínající autory podařilo beze 
zbytku splnit.

Vítězce popřál spisovatel

Perokresby zachycující pro-
měny našeho regionu v letech 
1955 až 1960 vystavuje až do 22. 
února ve vestibulu Krajského 
úřadu Jiří Krátoška. Význam-
ný regionální autor strávil 30 
let v Březové na Karlovarsku 
a okolní krajina a atmosféra  
obce ho uchvátily natolik, že 

se staly hlavními náměty jeho 
kreseb. Mnohá místa či stavby, 
které zachytil, už dávno neexis-
tují. Pamětníci si je mohou na 
obrázcích Jiřího Krátošky při-
pomenout. A mladší generace 
uvidí, jak se obec za půl století 
změnila. 

(KÚ) 

Výstava zachytila proměny 
Karlovarského kraje

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

Vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2007 se  koná 27. března 2008 od 
18,30 hod. ve slavnostním sále hotelu Richmond v Karlových Varech. Partneři slavnostního 
vyhlášení výsledků jsou Sklárna Moser, Becherovka Karlovy Vary a Česká umělecká agentura 

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC 
KARLOVARSKÉHO KRAJE 2007

Ověnčeni dvanácti medailemi 
se vrátili ze III. her zimní olympiá-
dy dětí a mládeže, které se konaly 
v lednu na Zlínsku mladí sportov-
ci Karlovarského kraje. Je to nej-
více v historii zimních olympiád 
a ziskem 80 bodů obsadili celko-
vé 9. místo mezi kraji ČR. Nejú-
spěšnější olympioničkou se stala 
ziskem zlaté a stříbrné medaile ve 
snowboardu Gabriela Matouško-
vá z Karlových Varů. Cenné kovy 

přidala do sbírky 
ke dvěma zlatým 
z minulé olympi-
ády z roku 2006. 
Michal Novák 
zvítězil v klasic-
kém lyžování, 
Tomáš Řehořek 
byl druhý v kla-
sickém lyžování 
a Michal Novák 
třetí. Pavel Bou-
da získal dvě 
medaile v rych-
lobruslení, Te-
reza Řeháčková 

rovněž dvě medaile v alpském 
lyžování a Tomáš Jaroš si při-
vezl medaili za závod v biatlonu. 
Na olympiádu odjela celkem 
73členná výprava. „Výsledky na-
šich mladých sportovců jsou vyni-
kající, odrážejí kvalitní sportovní 
přípravu a výbornou spolupráci 
závodníků s trenéry i vedením vý-
pravy,“ zhodnotil účinkování dětí 
a mládeže na olympiádě krajský 
radní Kamil Řezníček.

Slavnostní pásku k první po-
licejní služebně nové generace 
přestřihli v Karlových Varech 
ministr vnitra Ivan Langer a 
hejtman Karlovarského kraje 
Josef  Pavel. Policisté v celém 

kraji doufají, že ve stejném 
standardu a tak rychle jim zre-
novují také jejich obvodní slu-
žebny. Mnohé to už naléhavě 
potřebují.

(RED)

Už popáté udělilo Sdružení 
českých spotřebitelů ocenění 
podnikatelům a firmám v Kar-
lovarském kraji, které trvale 
poskytují své služby na vyso-
ké úrovni a v potřebné jakosti. 
Celkem bylo v kraji hodnoce-
no 30 firem. Pět oceněných 
společností sídlí v Chebu, čty-
ři v Karlových Varech a cena 
byla udělena také podnikateli 
z Chodova a Mariánských Láz-

ní. Z chebských firem to byl 
Algon Plus, společnosti Řánek, 
Optika Julia Věšínová, Bar Na 
lodi Milana Kukačky a Winfi-
eld College. Z Karlovarska G-
Mar Plus, Kadeřnictví Kinde-
lová Andrea, Manikúra Lenka 
Sklenářová a Sport studio Pri-
ma Petra Weinlicha. Do Cho-
dova si cenu odvezl Jiří Poživil 
a do Mariánských Lázní majitel 
restaurace Jiří Filip.

Mladí olympionici bodovali

Medaile přivezli i mladí karlovarští hoke-
jisté za 3. místo.

Přibudou další služebny Spokojených zákazníků přibývá

Oceněným blahopřál hejtman kraje Josef Pavel.


