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Jak se bude volit

Odborníci

Firma kraje

Vše, co potřebujete vědět
o průběhu nadcházejících
krajských a senátních voleb

Úvaha hejtmana Josefa Pavla
o významu pojmu
„odborníci“ ve zdravotnictví

Jaká je budoucnost černého řemesla?
Dozvíte se to
od šéfa Rotasu Rotava
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Noviny jsou součástí projektu
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pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Silnice z Varů do Chebu již roste
Ředitelství silnic a dálnic ČR významně pokračuje ve výstavbě
rychlostní silnice R6 mezi Karlovými Vary a Chebem. Osmého října
2008 byla zahájena výstavbu přibližně 5,5 kilometrů dlouhého
úseku R6 ze Sokolova do Tisové. Ke zprovoznění nového úseku má
dojít v létě 2011.

„Uvedený úsek R6 přispěje po
svém úplném dokončení vzhledem k rozšíření komunikace z
dvoupruhové na čtyrpruhovou
k výraznému zvýšení plynulosti
dopravy a dále i k podstatnému
zkrácení přepravní doby mezi
Chebem a Karlovými Vary,“ vysvětluje generální ředitel ŘSD
Alfred Brunclík. Stavba ze Sokolova do Tisové patří do souboru
staveb rychlostní silnice R6 v
Karlovarském kraji. K celkovému zkapacitnění kompletního
úseku dojde až realizací staveb
Kamenný Dvůr – Tisová (před
dokončením) a Nové Sedlo – Sokolov (ve fázi přípravy).
V rámci výstavby obchvatu mezi Sokolovem a Tisovou dojde
i k úpravám vedení stávajících

komunikací – silnic II. a III. třídy a místních komunikací města
Březová. Výstavba komunikace
a provoz na ní bude maximálně
šetrný vůči životnímu prostředí. V rámci přípravy, výstavby a
samotného provozu budou dodrženy požadavky dokumentace
EIA, která posuzuje vliv staveb
na životní prostředí a zasažená
zeleň tak bude v oblasti kompenzována náhradní výsadbou.
Pro vozidla, kterým platná legislativa neumožní užívání silnice
pro motorová vozidla, je v úseku
mezi mimoúrovňovými křižovatkami Tisová a Březová navržená
souběžná doprovodná komunikace, která bude začleněna do sítě
silnic Karlovarského kraje jako
silnice II. třídy II/606. Ve zbylém

MEDIÁLNÍ PAR TNER
K A R L O VA R S K É H O K R A J E

Kultura

U Tisové byla zahájena stavba chybějícího úseku silnice R6 mezi Karlovými Vary a Chebem.

úseku bude jako doprovodná komunikace sloužit stávající Březová – Dolní Rychnov, která bude
rovněž přeřazena do sítě silnic II.
třídy.
Stavba Sokolov – Tisková je

Foto archiv

dlouhá celkem 5,394 kilometrů. provodná komunikace, několik
Prochází v blízkosti obcí Tiso- přeložek silnic III. třídy a pět
vá, Rudolec, Březová a Dolní mostních objektů.
KÚ
Rychnov. Součástí stavby jsou
O silniční výstavbě
dvě mimoúrovňové křižovatky,
více na stranách 3 a 10
jedna 3,154 kilometrů dlouhá do-

Kraji jde o to, aby jeho kulturní
scéna byla pro jeho návštěvníky stále větším lákadlem, píše
náměstek hejtmana Jiří Behenský.
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Nemocnice

Co se podařilo za posledních pět let udělat
Karlovarský kraj v uplynulém období připravil a zrealizoval nespočet akcí, projektů a investic ze všech
oblastí života regionu. Jaké to má přínosy pro jeho obyvatele?

Miliony
do zdravotnictví
V oblasti zdravotnictví se nám
podařilo vybudovat kompletní síť
11 výjezdových stanovišť Územní zdravotnické záchranné služby KK. Rekonstruováno a nově
zbudováno bylo celkem 5 stanovišť s náklady ve výši 49,2
milionu korun. Přednemocniční
neodkladná péče do 15 minut

Sloupek hejtmana
Vážení
čtenáři,
letošní říjen
přinese v životě našeho
kraje důležité
rozhodnutí,
které učiníte
právě vy. Po
čtyři roky vám
současná reprezentace kraje
skládala účty ze svého počínání,
a vy rozhodnete v krajských volbách o tom, kdo bude váš kraj
reprezentovat v letech příštích.
Budete přitom hodnotit,
kdo vám nabízí nejlepší vizi
dalšího fungování kraje. Kraj
ovlivňuje dostupnost a kvalitu
silnic, spojů veřejné dopravy,
ústavů sociální péče, středních a vyšších škol, zdravotnické péče ve třech největších
nemocnicích kraje a celou
řadu dalších věcí, důležitých
pro život nás, jeho občanů.
Je však celá řada věcí, které
kraje neřídí – ceny potravin
či energií, základní školství,
policie, daňové a další zákony.
Jestli vám někdo bude slibovat, že bude v krajském zastupitelstvu měnit právě tyto věci,
lže vám. Věřte vlastním zkušenostem a vlastnímu rozumu.
Přeji vám hezký říjen a šťastnou ruku při volbě budoucnosti našeho kraje.
S ÚCTOU VÁŠ HEJTMAN
JUDR. JOSEF PAVEL

od přijetí tísňové výzvy se tak
stala dostupnou pro více než 99
procent obyvatel kraje. V roce
2004 byla zrekonstruována lůžková část Karlovarské krajské
nemocnice, v červenci 2005 jsme
otevřeli nové oddělení intervenční kardiologie tamtéž, na jehož
přístrojové vybavení kraj vynaložil 18 milionů korun. Ze svého
rozpočtu zaplatil kraj také necelých šest milionů korun za nové
záchranářské vozidlo se speciální
nástavbou. Nemocnice v Sokolově získala nový sítnicový laser za
více než dva miliony korun, který
slouží především pacientům diabetikům, kteří mají problémy se
zrakem. V sokolovské nemocnici
byla rovněž uvedena do provozu
nová iktová jednotka za tři miliony korun.

na rekonstrukce odbavovací haly
za cca 56 milionů, probíhá výstavba supermoderní nové haly, jež
bude sloužit cestujícím od dubna
2009. Obyvatelé kraje i turisté tedy mohou cestovat z Karlových
Varů do Řecka, Tunisu, Turecka
a dalších destinací, hojně využívané jsou linky z Ruska a zpět.
Intenzivně také jednáme o lince
do německého Frankfurtu.

Z Prahy
do Chebu pohodlněji
V oblasti dopravy byla zahájena výstavba několika úseků
rychlostní komunikace R6, která
by měla podstatně řidičům zkrátit a zpříjemnit cestu na trase
Cheb–Praha. V nedávné době
byly započaty práce na výstavbě úseku Nové Sedlo–Jenišov.
Probíhaly samozřejmě také rekonstrukce na silnicích II. a III.
třídy, které má kraj ve své správě,
do obchvatu mezi Královským
Poříčím a Sokolovem směřovala
investice ve výši 154,5 milionu
korun, nově byl zrekonstruován
také úsek silnice z Bečova do
Mnichova za 98 milionů korun
nebo most v Nových Hamrech
za více než šest milionů. Investu-

jeme tedy i do méně vytížených
úseků komunikací ve všech částech oblasti.
Zásadní proměnou prošlo a prochází mezinárodní letiště v Karlových Varech, které kraj převzal
v roce 2004 od státu a okamžitě zahájil rekonstrukci, nejprve
vzletové a přistávací dráhy a poté
kompletní rekonstrukci světelného zabezpečovacího zařízení, obě
etapy obnovy za 136 milionů korun. V současnosti byla dokonče-

Záchrana
studijních oborů
Kraj, který je zřizovatelem 51
škol a školských zařízení, provedl řadu důležitých stavebních
úprav a rekonstrukcí školských
objektů. V roce 2006 to byla
například modernizace školní jídelny Luna, o rok později jsme
nechali zrekonstruovat školní
jídelnu SŽŠ Sokolov.
Pokračování na straně 3

Jak vypadá tolik diskutovaná ekonomická realita v Karlovarské krajské nemocnici? Náměstek hejtmana Jan Zborník má odpověď.
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Ekokontejnery

Nemáte k dospozici sběrný dvůr?
Nevěšte hlavu, nové elegantní řešení je na cestě.
strana 9

Co máme v plánu od roku 2008 dále
V podpoře všech oblastí života
v regionu chceme pokračovat
i v dalším období, tedy na konci
roku 2008 a dále. Našimi prioritami zůstávají doprava, školství,
zdravotnictví, kultura a cestovní
ruch včetně turistiky.

z operačního programu Doprava. budeme v rekonstrukci, údržbě
Kromě zahájené stavby už v Kar- a opravách silnic II. a III. tříd,
lovarském kraji pokračuje od říj- kde letošní investice dosahují
na roku 2006 stavba trasy silnice 750 milionů korun.
R6 mezi Kynšperkem a Tisovou
V oblasti dopravy plánujeme
na Sokolovsku. Úsek dlouhý 7,5 také výstavbu nových dopravních
kilometru přijde na 2,42 miliardy terminálů, které bychom chtěli
korun a bude sloužit v polovině vybudovat do čtyř let v Chebu,
roku 2009. V říjnu 2008 byla za- Sokolově a Mariánských Lázních
Další
hájena stavba úseku R6 Sokolov za zhruba 190 milionů korun.
kilometry na Prahu
–Tisová. Rychlostní komunikace Terminály budou stát v místech,
V následujícím období se opět bude dokončena na hranice re- křížení železniční dopravy s auzaměříme na veškerou podporu gionu v roce 2011. Pokračovat tobusovou. Zajistí tedy cestujídostavby komunikace R6, která
je klíčovou spojnicí mezi Chebem, Karlovými Vary a Prahou.
V současné době se pracuje na
úsecích na Sokolovsku směrem
na Cheb. V únoru byla zahájena výstavba trasy dlouhé 4,4
kilometru mezi Jenišovem a Novým Sedlem. Úsek naváže na
průtah Karlovými Vary zprovozněný v závěru loňského roku.
Řidiči by po nové silnici měli
začít jezdit nejpozději v květnu
2010. Více než čtyřkilometrový
úsek bude stát kolem 1,6 miliarZdroj archiv
dy korun. Náklady jsou hrazeny Plánovaná podoba nové budovy karlovarské nemocnice.
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cím pohodlí při přestupování bez
dlouhých přejezdů mezi jednotlivými nádražími. Všechna města
chtějí na stavby získat peníze z regionálního operačního programu
Evropské unie, odkud bude možné letos na podzim požádat o 85
procent nákladů. O zbytek se
mají rovným dílem podělit kraj
a města, kde mají terminály stát.

Lepší cyklodoprava
Karlovarský kraj dlouhodobě
podporuje cyklistickou dopravu a turistiku. V následujících
letech chceme pokračovat s výstavbou sítě cyklostezek v čele
s páteřní cyklostezkou podél
řeky Ohře, protínající celý kraj
od hranic s Německem na západě a s Ústeckým krajem na
východě. Karlovarský kraj dokonce tento měsíc získal Evropskou známky kvality za podporu
cyklistické dopravy. Na rozvoj
cyklodopravy ročně přispíváme
tři miliony korun.

Na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK
238/09/08 ze dne 18. 9. 2008,
kterým byly schváleny Zásady
pro poskytování příspěvků na
sociální služby v roce 2009,
vyhlásil Karlovarský kraj dotační
řízení pro poskytování příspěvků
na sociální služby v roce 2009.
Žádosti o příspěvek je možné
předkládat do 31. 10. 2008 (rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu). Informace o dotačním řízení jsou zveřejněny na webových stránkách
Karlovarského kraje https://www.
kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/seznam_prispevku/soc_2009.htm.

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.

Pokračování na straně 2

Archiv měsíčníku Hejtmanské listy 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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Co máme v plánu od roku 2008 dále

inzerce

Oznámení
Karlovarského
kraje

Dokončení ze strany 1

Peníze do nemocnic
Zásadní investicí pro nás bude
výstavba nového pětipodlažního
pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu v areálu nemocnice v Karlových Varech za zhruba
půl miliardy korun. Dalších asi
300 milionů plánujeme rozdělit
mezi nemocnice v Karlových
Varech, Sokolově a Chebu na
zdravotnickou techniku a nákup
technologií pro specializované
výkony. V Sokolově a Chebu by
postupně měly být zrealizovány
pavilony centrálního vstupu. Ještě v tomto roce tak investujeme
v Sokolově osm a v Chebu šest
milionů korun. Výstavbou karlovarského pavilonu chceme zajistit nemocnici schopnost konkurovat sousedním regionům,
Plzeňskému a Ústeckému kraji,
i Praze, kam pacienti dojíždějí
za specializovanou péčí. Plánovaná výstavba by neměla ovlivnit Becherova vila bude novým prostorem Galerie umění Karlovy Vary.
chod krajské nemocnice a komplikovat běžný provoz v tomto školy budou moci využívat spor- Císařských lázní v Karlových
zařízení.
toviště nebo nově plánovanou Varech. Chátrající budova Císařaulu centra. Náklady na realizaci ských lázní se v minulosti stala
Stamiliony do škol
projektu by se měly pohybovat tvrdým oříškem pro nejednoho
okolo 400 milionů korun a stavba investora. Proto přišel před čaVelké projekty chystáme v ob- by měla být započata ve 2. čtvrt- sem Karlovarský kraj se zámělasti školství. Okolo tři čtvrtě letí 2009. Velká změna čeká také rem, který by měl objekt velké
miliardy korun bude stát výstav- stovky studentů v Integrované historické ceny zachránit a zába nového Centra technického střední škole technické a eko- roveň jej zpřístupnit občanům
vzdělávání v Ostrově a moderni- nomické v Sokolově. Namísto regionu a turistům. V objektu
zace Integrované střední školy dvou současných objektů by mě- vzniknou prostory pro krajské
technické a ekonomické v So- la vyrůst nová sedmipodlažní muzeum, kongresový sál pro
kolově. I v tomto případě bude- budova s tělocvičnou. Kapacita 500 lidí, přičemž Zanderův sál
me usilovat o získání finančních školy by se měla zvýšit a pokrýt zůstane zachován v původní poprostředků ze strukturálních zájem o jednotlivé obory studia době. Plánuje se také vytvořefondů Evropské unie. Centrum studentů z celého regionu. Stav- ní velkého informačního centra
technického vzdělávání v Ostro- ba si vyžádá náklady ve výši asi
vě vznikne ze základní školy, 250 milionů korun. Také sokokterá přestane existovat vzhle- lovská škola by měla nabídnout
dem ke snižujícímu se počtu žá- celoživotní vzdělávání tak, aby
ků. Objekt školy bude upraven si lidé mohli doplnit kvalifikaci,
a rozšířen a své místo v něm odbornost, a vyhověli tak potřenajde průmyslová škola s lyce- bám firem, které působí v našem
em a učiliště.
kraji.
Centrum bude sloužit nejen
Císařské lázně
středoškolským studentům, ale
i k vzdělávání lidí, kteří si chtějí
Evropské peníze bychom chtě- Proslulé karlovarské Císařské lázně
zvýšit svou kvalifikaci. Výhodou
je blízkost gymnázia, čili obě li získat také na rekonstrukci přešly do majetku kraje. Foto: archiv

Karlovarský kraj oznamuje, že je možno podávat žádosti o příspěvky
na pořádání regionálních a nadregionálních kulturních akcí v roce
2009. Žádosti je nutno doručit na předepsaných formulářích na adresu
Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu nejpozději do 10. listopadu 2008.
Žádosti došlé po tomto termínu nebudou do příspěvkového programu
Karlovarského kraje zařazeny.
Formuláře a bližší informace lze získat na odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu, tel. 353 502 328; nebo na internetových stránkách www.kr-karlovarsky.cz

Foto: archiv

města a kraje. V sousední zcela
nové budově by měl nalézt zázemí symfonický orchestr. Podle
zpracované studie jde o projekt
za tři čtvrtě miliardy korun.

Becherova vila
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Kam se má volič dostavit k volbám?
Tuto informaci získá na úřední desce, kde
starosta obce nejpozději 15 dnů před volbami zveřejní oznámení o době a místu konání
voleb, a pokud je v obci několik volebních
okrsků, tak uvede, které části obce náležejí
do jednotlivých volebních okrsků. Součástí
oznámení jsou i adresy volebních místností.
Jaké doklady jsou zapotřebí, aby mohli
lidé volit?
Volič musí po příchodu do volební místnosti prokázat svoji totožnost a státní občanství. K tomu potřebuje občanský průkaz
nebo cestovní pas. Také potřebuje hlasovací
lístky, které obdržel ještě před volbami. Ale
pokud je náhodou zapomene doma nebo je
poškodil, tak mu volební komise vydá novou
sadu hlasovacích lístků.

Co by voliči neměli opomenout po příchodu do volební místnosti?
Především by si každý volič po příchodu do
volební místnosti měl prohlédnout nástěnku,
kde jsou vyvěšeny vzory všech hlasovacích
lístků a také jsou zde vyvěšena oznámení
o změnách, které nastaly po provedených
registracích kandidátních listin a na hlasovacích lístcích se tyto změny již nemohly projevit. Může se jednat o vzdání se kandidatury,
o odvolání kandidatury zmocněncem, změna
příjmení kandidátky po sňatku apod.
Jakým způsobem se hlasuje?
Volič musí odejít za zástěnu, kde vloží
hlasovací lístek strany, které chce dát svůj
hlas, do úřední obálky, a tuto obálku vloží
do hlasovací schránky. Úřední obálku obdrží
volič až ve volební místnosti od volení komise
a je vždy jiné barvy, než ve které byly voliči
doručeny hlasovací lístky. Pokud nebude použita úřední obálka, tak se tento hlas nebude
počítat. Hlasovací lístek může volič před
vložením do úřední obálky upravit tak, že
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u
čtyř kandidátů vyjádří, komu z kandidátů dává přednost. Pokud probíhají v jednom okrsku i volby do Senátu,
tak musí být úřední
obálka jiné barvy než
úřední obálka pro volby do zastupitelstva
kraje, protože se hlasuje do jedné volební
schránky současně.
Hlasovací lístky u
těchto voleb se neupravují, pouze se vloží
jeden vybraný hlasovací lístek do úřední
obálky a následně do
hlasovací schránky.
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stávající právní úpravy obsažené v zákoně o
volbách do zastupitelstev krajů není možné
ve volbách do zastupitelstev krajů hlasovat
na voličský průkaz. Absence právní úpravy voličských průkazů ve stávající právní
úpravě znemožňuje hlasování těm voličům,
kteří se z jakéhokoliv důvodu nebudou moci
voleb zúčastnit ve volebním okrsku, v němž
jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů. To
znamená, že i voliči, kteří v době konání voleb do zastupitelstev krajů se například léčí
v nemocnici nebo jsou dlouhodobě umístěni
v sanatoriu v územním obvodu kraje, do jehož zastupitelstva jsou oprávněni hlasovat,
ale nemají trvalý pobyt ve volebním okrsku,
v němž se tato nemocnice, sanatorium nachází, nemohou v takovém případě volit.
Opačná situace je ale při volbách do Senátu.
Pro tyto volby může volič požádat příslušný
obecní úřad o vydání voličského průkazu, na
který může hlasovat pouze ve volbách do Senátu a jenom ve volebním obvodu č. 3, pokud
v něm má i trvalý pobyt. Například volič s trvalým pobytem v Aši se bude v době voleb
zdržovat v Tachově nebo v Chebu (všechna
města spadají do volebního obvodu č. 3), a
proto požádá o vydání voličského průkazu
pro volby do Senátu. Následně pak může hlasovat v kterékoli volební místnosti volebního
obvodu č. 3. Nebude mu však nikde umožněno hlasovat do zastupitelstva kraje.

Kdy obdrží voliči hlasovací lístky?
Každý volič obdrží nejpozději tři dny před
volbami obálku se všemi hlasovacími lístky.
To je proto, aby si každý v klidu mohl doma
pročíst informace o všech kandidátech a
mohl se svobodně rozhodnout, pro kterou
stranu bude hlasovat, případně kterému kandidátovi přidělí preferenční hlas. Tímto se Lze volit na voličtaké podstatně zkrátí doba, kterou by volič ský průkaz?
strávil ve volební místnosti studiem všech
V tomto případě je
Roman Rokůsek
hlasovacích lístků.
věc složitější:
podle

SC-81322/1

Kdy se konají volby v našem kraji?
Volby do zastupitelstva Karlovarského kraje
se budou konat ve dnech 17. až 18. října 2008.
Současně s těmito volbami se budou v části
Karlovarského kraje konat i volby do Senátu
Parlamentu ČR. Tuto část Karlovarského kraje
tvoří volební obvod č. 3, kterým je celý okres
Cheb, kromě obcí Mariánské Lázně, Mnichov,
Ovesné Kladruby, Prameny, Vlkovice a ZádubZávišín. Do volebního obvodu č. 3 je zařazen
rovněž celý okres Tachov. Pokud nebude
v prvním kole „senátních voleb“ zvolen senátor
nadpolovičním počtem hlasů, bude se konat ve
dnech 24.–25. října 2008 ve volebním obvodu č.
3 druhé kolo „senátních voleb“.

SC-81328/1

Dalším chátrajícím a historicky cenným objektem je Becherova vila, žádost o dotace na tento
projekt v rámci 2. výzvy ROP
byla kraji schválena koncem září
2008. Objekt jsme přičlenili ke
karlovarské Galerii umění, měla by tam být interaktivní galerie, vzdělávací pracoviště pro
mladé výtvarníky, ať už sochaře,
keramiky či malíře, zároveň by
tam měly být výstavní prostory
pro některé zajímavé expozice.
V přízemí bude sál pro pořádání
komorních koncertů se zhruba
padesáti místy. Náklady na rekonstrukci vily dosáhnou 89 milionů korun. Z toho 11,3 milionu
korun zaplatí kraj a zbytek bude
financován z evropských fondů.

Ředitel krajského úřadu informuje
Blíží se volby do krajských zastupitelstev a společně s nimi první kolo voleb senátních. Na
to, co by měli občané vědět, než se vydají k volbám, jsme se zeptali ředitele Krajského
úřadu Romana Rokůska:
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Roman Rokůsek
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www.kr-karlovarsky.cz
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Co se podařilo za posledních pět let udělat
proto kraj nechal zrekonstruovat
Domov se zvláštním režimem
Matyáš v Nejdku, v letech 2006
a 2007 byl rekonstruován domov
pro seniory v Hranicích za necelé tři miliony korun. Stavebními
úpravami za dva miliony zatím
prošla budova DPS v Kynšperku, na podzim roku 2008 byla
zahájena rekonstrukce budovy B
tohoto domova za 45 milionů korun. Pokračuje se ve stavebních
pracích v domovech pro seniory
v Chebu a Lubech. Podporujeme
také projekty zaměřené na integraci cizinců a menšin, jako je Rodina odvedle konaná pod záštitou
hejtmana Karlovarského kraje.

Ekologické aktivity

Kraj úspěšně rekonstruoval budovu domova pro seniory v Kynšperku. Foto: archiv
Dokončení ze strany 1

V roce 2007 proběhla 1. etapa
prací na rekonstrukci Prvního českého gymnázia v Karlových Varech,
další etapa bude následovat a celkově si tato akce vyžádá 100 milionů
korun. Stranou zájmu nezůstávají
ani další školská zařízení, například
v dětském domově v Aši proběhla
přestavba budovy na jednotky rodinného typu za 13,2 milionu korun.
Díky přestěhování houslařské
školy z Lubů do Chebu, které kraj
zafinancoval částkou zhruba milion korun, se podařilo zachovat
v regionu tradiční výuku výroby
hudebních nástrojů. Od roku 2007

jsme zprovoznili školský portál
na všech středních školách, jejichž je kraj zřizovatelem. Díky
jednotnému informačnímu systému tak mají učitelé, rodiče, žáci
a zřizovatel přesný přehled nejen
o docházce nebo o klasifikaci žáků, ale také o počtech vyučujících,
o oborech škol či jejich akcích.

Domovy pro seniory
V oblasti sociálních věcí se soustředíme především na zkvalitnění života seniorů a osob se zdravotním postižením. V roce 2004

V oblasti životního prostředí
má kraj už od roku 2004 vypracován krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší,
ročně také přispívá na obnovu
lesů zhruba devíti miliony korun. Velkou pozornost věnujeme
rekultivacím v oblastech zasažených těžbou, které hodláme
využít například ke zbudování
rekreačních zón s vodní plochou.
Obcím i dalším subjektům kraj
uděluje příspěvky na drobné
vodohospodářské akce, za uplynulé období to bylo více než
46 milionů korun. Podporujeme
i ekovýchovné akce a přispíváme sdružením zabývajícím se
ochranou přírody. Jsme také povinni zajistit ochranu Evropsky
významných lokalit na svém území. Ve spolupráci se společností
EKO-KOM ročně investujeme
do kampaně na zvýšení informovanosti občanů o třídění odpadu pět milionů korun.

Od festivalů po turistiku
Snažíme se o neustálé zvyšování atraktivity regionu lázeňství
a intenzivní rozvoj cestovního ruchu. Každý rok se v kraji koná 11
významných festivalů včetně Mezinárodního filmového festivalu
v Karlových Varech. Občané kraje si zvykli s oblibou vyhledávat
moderní multifunkční centrum
kultury a vzdělávání – Krajskou
knihovnu Karlovy Vary. Knihovna byla otevřena v listopadu 2005
a její součástí je nejen pestrá nabídka knih, časopisů a multimediálních nosičů, ale i počítačová
učebna se špičkovým vybavením
nebo víceúčelový sál. Cenné kul-

turní dědictví kraje tvoří řada významných památek, z nichž byly
některé zapsány do seznamu národních kulturních památek. Jedná se například o hrad a zámek
Bečov, relikviář sv. Maura nebo
středověký cínový důl Jeroným.
Ročně vydáme na obnovu památek 10 milionů korun.
V oblasti sportu a volného času
se kraj zaměřuje především na
rozvoj cyklodopravy a cyklostezek v regionu, na rozvoj vodácké
turistiky a volnočasové aktivity
dětí a mládeže. Od roku 2004
jsme investovali do vzniku značených cyklotras a cyklostezek
okolo 18 milionů korun. V současnosti disponuje náš region
zhruba tisícem kilometrů upra-

Krajská knihovna slouží tisícům čtenářů.

vených a značených cyklotras
a cyklostezek. Na základě zájmu
sportovní veřejnosti o vodácký
sport na řece Ohři vznikl projekt
Vodácká Ohře, který zahrnuje
kvalitní zázemí pro vodáky a především informace o jednotlivých
úsecích řeky. V roce 2006 byla
zrealizována tzv. Vodácká stezka s trojjazyčnými informačními tabulemi, přičemž do tohoto
projektu kraj investoval 90 tisíc.
Vodákům slouží také publikace
karlovarského kraje Vodácký
průvodce po řece Ohři. Co se
týče sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže, v posledních
letech je kraj podporuje ročně
částkou 11 milionů korun.
KÚ

Foto: archiv

inzerce

Chodovský silniční komplex je hotov
V Chodově stavaři dokončili komplex silničních staveb za 34 milionů korun. Jako poslední uvedli do provozu průtah mezi městem
a Starou Chodovskou za 17,2 milionu korun. Stejně jako předchozí
stavby i tuto dotovala Evropská unie z Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad.

je zkvalitnění strategické regionální silnice z Karlových Varů
přes Chodov do Kraslic a Německa. S tím, jak se zkvalitňuje
dopravní infrastruktura v Chodově, je starosta Josef Hora spokojen. Podle něho je to důležité
vzhledem ke značnému zatíže-

V září byla otevřena nová kruhová křižovatka v Chodově.

Foto: archiv
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Stavby začaly opravou silničního mostu v Chodově. Akce
z loňska stála čtyři miliony korun. Na přelomu září a října byla
ve městě otevřena nová okružní
křižovatka za 15,8 milionu korun.
Ředitel krajských silničářů Petr
Želechovský řekl, že cílem akcí

ní silnic nákladní dopravou ze
Sokolovské uhelné nebo Liasu
Vintířov. Stále to ale nestačí. „Silnice jsou sice lepší a bezpečnější,
ovšem prioritní je pro nás stavba
obchvatu města. Mohla by se
snad realizovat v letech 2010 až
2015,“ poznamenal Hora.
Opravený průtah v Chodově je
letos pátou stavbou v Karlovarském kraji, která vznikla s dotační podporou Evropské unie.

Dokončena byla rekonstrukce
mostů v Bečově, Černém Mlýnu
a v Chebu. Další stavby, například
silniční průtah Kraslicemi, budou
hotové do konce roku, uvedl
ředitel Krajské správy a údržby
silnic Karlovarského kraje Petr
Želechovský. „Letos vznikne v regionu deset staveb hrazených
z regionálního operačního programu. Jejich hodnota dosahuje
240 milionů korun,“ dodal. RED

Ellen Volavková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte mi ohlédnutí za čtyřletou
prací našeho klubu. Klub ODS
Zastupitelstva Karlovarského
kraje má 21 členů, čtyři ženy a sedmnáct mužů. Na zasedání klubu
jsme se sjížděli z celého kraje, od
Jáchymova po Aš. Vytvořili jsme
tým, který citlivě vnímal a řešil

potřeby celého našeho regionu.
Učili jsme se respektovat priority,
které se tvrdě vydiskutovaly. Každý přinesl do diskuse jiný úhel
pohledu. Debaty byly mnohdy
velmi bouřlivé. A výsledek – respekt k názoru většiny.
Velmi úsměvné se mi jeví
pravidelně se objevující sdělení médií, že rozhodují stranické
sekretariáty, které řídí hlasovací
mašinerii. Domnívám se, že to
je i pramen rozšířené představy
obyvatel členstvím v jakémkoli
zastupitelstvu dosud nepoznamenaných, že práce zastupitele
spočívá v tom, že dorazí jednou
za dva měsíce na jednání zastupitelstva, tam pronese pár duchaplných poznámek a hlasuje
a hlasuje. To je zásadní omyl.
Zastupitel pracuje v komisích

rady a výborech zastupitelstva,
kde mají své zástupce všechny
politické subjekty zastupitelstva.
Musí si prostudovat řadu zákonů,
zákon o krajích je minimum. Musí znát zákon o veřejných zakázkách, protože zasedá a rozhoduje ve výběrových komisích. Dle
členství ve výborech a komisích
by měl znát zákon o rozpočtu,
o sociálních službách, o památkové péči a mnoho dalších. To
představuje desítky hodin práce.
Klub ODS zasedal mimo čas
prázdnin každý měsíc. Zabývali jsme se materiály, které byly
na pořadu jednání zastupitelstva,
řešili jsme koncepční záležitosti, dopravní obslužnost, školství,
hospodaření s majetkem, ochranu přírody. V klubu byli zastoupeni obyvatelé krajského města,

Chebu, Sokolova, ale i malých
a těch nejmenších obcí. Nemuseli jsme zdůrazňovat, že se
budeme zabývat problematikou
malých obcí – naši členové z malých obcí by nikdy nedovolili se
tímto tématem nezabývat.
Záběr profesí i zájmů byl velmi široký. Lékař, stavitel, ekonom,
podnikatel i zaměstnanec, starosta, herec amatér, ochránce přírody,
sportovec. Řada z nás jsou členy občanských sdružení. Dobře
známe jejich práci, přínos i jejich
problémy. Podpora nestátních neziskových organizací byla a je pro
nás velmi důležitá. Na závěr mi dovolte poděkovat všem za podněty,
spolupráci, podporu, pomoc.
ELLEN VOLAVKOVÁ
PŘEDSEDKYNĚ KLUBU ODS ZASTUPITELŮ

www.kr-karlovarsky.cz

KARLOVARSKÉHO KRAJE
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Zastupitel není stroj na hlasování
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Zhodnocení volebního období: kultura, cestovní ruch
Pokusím se o krátké zhodnocení uplynulého volebního období na
úsecích kultury, památkové péče, cestovního ruchu a lázeňství. Jak
začít jinak než penězi.

V jednotlivých letech je na kulturu, památkovou péči, cestovní
ruch a lázeňství uvolňováno z rozpočtu Karlovarského kraje přes
120 milionů korun. Z toho je 88
milionů na provoz a údržbu krajských kulturních zařízení, kterými
jsou Krajská knihovna (slavnostně
otevřena v roce 2005), Krajské
muzeum se základními pracovišti
v Chebu, Sokolově, Karlových Varech, Galerie umění v Karlových
Varech a v Chebu a Galerie fotografie G4 v Chebu. Zbývající finance jsou rozděleny na podporu kultury – přes 12 milionů korun, na
podporu památkové péče – 10,5
milionu korun a na podporu cestovního ruchu a lázeňství – skoro
10 milionů korun.

Festivaly a spol.
Tyto prostředky jsou převážně
užity jako příspěvky na konání
konkrétních kulturních akcí, mezi
kterými je možné jmenovat Mezinárodní filmový festival a festival Tourfilm v Karlových Varech,
Festival uprostřed Evropy, Pěveckou soutěž Antonína Dvořáka,
Loketské kulturní léto, Chopinův
festival v Mariánských Lázních,
mezinárodní jazzové festivaly
v Karlových Varech a Chebu, přehlídku mládežnických dechových
orchestrů FIJO v Chebu a Dětský
filmový festival v Ostrově.
Kromě těchto největších a nejznámějších kulturních akcí Karlovarský kraj každoročně podporuje
skoro stovku drobnějších festivalů a kulturních projektů, které
se odehrávají v obcích na celém
území Karlovarského kraje. Jako
příklad je možné uvést Festival

baráčnických souborů, Den Ohře,
Chebské dvorky, folklorní festivaly v Karlových Varech a Mariánských Lázních, festival Mateřinka,
Boj o pohraničí v Krajkové a Habartově, Karlovarský hlas a celou
řadu dalších projektů.
Karlovarský kraj podporuje také činnost profesionálních divadel a symfonických orchestrů na
svém území. Na podporu těchto
souborů se každoročně rozděluje
přes dva miliony korun.
Za významný počin považuji
i vydávání kulturního kalendáře
Karlovarského kraje, jehož prostřednictvím se můžou naši občané seznámit s nejdůležitějšími Náměstek hejtmana Jiří Behenský vyhlašuje vítěze výtvarné soutěže.
kulturními událostmi nejenom
v Karlových Varech, ale na celém k záchraně konkrétní památky. ničním i k našim pojišťovnám, tak
Významná je i ta skutečnost, že pochopitelně i ve vztahu k lázeňúzemí kraje.
po šestiletém úsilí se v minulém ským klientům.
Karlovarský kraj se každoročně
roce podařilo docílit ustavení saPečujeme o památky
mostatného pracoviště Památko- velice výrazně podílí na prezentaci
Důležitou částí naší práce je vého ústavu pro Karlovarský kraj kraje, a to především na tuzemspoluúčast kraje při péči o zacho- se sídlem v Lokti.
ských i na zahraničních veletrzích
vání památkových objektů. Na
cestovního ruchu. Na tuto čintuto činnost je v rozpočtu ročně
Lázeňský trojúhelník nost má kraj v rozpočtu vyčleněny
uvolňováno 10 milionů korun. Tyskoro dva miliony korun a další
Za iniciativu zásadního významu prostředky jsme získali v rámci
to prostředky jsou rozdělovány ve
formě příspěvků jednotlivým žada- považuji započetí procesu zapsání jednotlivých projektů hrazených
telům, kterými jsou obce, právnic- „Západočeského lázeňského troj- Evropskou unií. Karlovarský kraj
úhelníku“ na indikativní seznam se každý rok účastní čtyř veletrhů
ké i fyzické osoby a církve.
Karlovarský kraj úzce spolupra- UNESCO. V tom kraj navazuje se svým stánkem: jsou to Regioncuje s Ministerstvem kultury ČR na završení mnohaleté snahy tour Brno, Holiday World Praha,
při vyřizování Programu regene- o zapsání kláštera premonstrátů Reisen Hamburk a TUC Lipsko.
race, což je každoročně dalších de- v Teplé, dolu Jeroným a Rudé vě- Na veletrhu v Praze v krajském
vět milionů korun, které doputují že v Dolním Žďáru mezi národní stánku se prezentuje kolem 30
ke konkrétním adresátům v měst- kulturní památky.
podnikatelských subjektů a měst.
Velice široké jsou aktivity Karloských památkových rezervacích
varského kraje při podpoře cestov- Počet návštěvníků roste
a zónách.
Již tradičně pořádá Karlovarský ního ruchu a lázeňství. KarlovarDále se Karlovarský kraj zúkraj oslavu Dnů evropského dě- ský kraj stál u zrodu organizace
dictví, která se odehrává vždy ve MEDISPA, jejímž hlavním cílem častňuje dvanácti zahraničních
významné památce a je spojena je garantovat kvalitu lázeňských veletrhů v rámci české expozice
se sbírkou, jejíž výsledek je určen služeb, a to jak ve vztahu k zahra- organizované Českou centrálou

jitelů cestovních kanceláří z Jižní
Ameriky OMVESA. Na podporu
cestovního ruchu má i v letošním
roce Karlovarský kraj připraveny
tři miliony korun, které budou
rozděleny mezi vítězné projekty
podávané jak městy, tak soukromými subjekty.

Evropa pomáhá

cestovního ruchu. Vedle účasti
na těchto veletrzích pořádáme
speciální prezentace Karlovarského kraje – v posledních letech
se tyto prezentace uskutečnily
v Drážďanech, v Mnichově, ve
Vídni, v Moskvě a v Římě. Účast
na všech prezentačních akcích
by nebyla možná bez celé řady
propagačních materiálů. Některé byly oceněny prvními cenami i v mezinárodních soutěžích.
O tom, že intenzivní propagační
činnost kraje a podnikatelské sféry je účinná, svědčí i meziroční
nárůsty počtu návštěvníků Karlovarského kraje, které se pohybují za poslední čtyři roky mezi
jedním a čtrnácti procenty.
Za významnou považuji i účast
Karlovarského kraje při konferencích mezinárodních organizací
cestovního ruchu, jakými bylo
RDA a FIJET v Karlových Varech
a ASTA v Praze. Na jaře letošního
roku se v Karlových Varech sešlo
přes 600 účastníků konference ma-

Ještě by bylo možné rozebrat
vliv nemalých finančních prostředků, které v našem kraji byly pro rozvoj cestovního ruchu
uvolněny v letech 2004–2006
z programu Evropské Unie
SROP (přes 140 mil. korun)
a zejména prostředky, které
jsou k dispozici z Regionálního
operačního programu v letech
2007–2013. Předpokládá se, že
pro rozvoj cestovního ruchu
a lázeňství v Karlovarském kraji
bude k dispozici kolem 1,3 miliardy korun.
Poděkování patří celé komisi Rady kraje pro kulturu a CR
a pracovníkům odboru Kultury
a CR KÚ. Věcné jednání nad
jednotlivými zadáními a problémy vytvořilo tvůrčí atmosféru,
ve které se dařilo stanovené cíle
naplňovat.
Jsem velice rád, že mohu konstatovat, že úkoly, které jsme si
v Programovém prohlášení Rady
Karlovarského kraje na období
2004–2008 stanovili, jsou splněny.
Je zřejmé, že Karlovarský kraj
dělá v rámci svých finančních
možností pro kulturu, památkovou péči i cestovní ruch poměrně hodně, a přispívá tak k tomu,
aby život obyvatel našeho kraje
měl kulturní rozměr, aby Karlovarský kraj byl stále větším lákadlem pro tuzemské i zahraniční
turisty a lázeňské hosty.
ING. JIŘÍ BEHENSKÝ
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Zdravotnictví: Poraďte se s odborníky?
Neuplyne jediný týden, abych neřešil připomínky: jak dál v krajském zdravotnictví, jak je budeme dále kapacity, ale ne u nás v nemocnici! samý problém: kdo jsou vlastně
rozvíjet? Přes všechny nastolené otázky se nikdo nezeptá odborníků, jak ho dál řešit!
Logické je postavit je někde jinde odborníci v našem zdravotnictví?

Skutečnost je, jak už to bývá,
trochu jiná. Naše nemocnice řeší
podobné problémy, jako drtivá
většina nemocnic v České republice, ale to jim nabrání v tom, aby
fungovaly a poskytovaly svým
pacientům potřebnou péči.
Trochu mě však překvapuje, že
se údajně nikdo neptá odborníků. Kdo vlastně jsou ti odborníci? V nedávné minulosti byly
zpracovány klinické audity našich
nemocnic, které konstatovaly to,
na čem se v teoretické rovině

shodnou všichni, kdo se zdravotnictvím zabývají: v Karlovarském
kraji je nadbytek standardních
lůžek a nedostatek lůžek intenzivních, stejně jako lůžek následné
péče. Ovšem ve chvíli, kdy management nemocnice navrhnul opatření pro řešení této situace, se
zvedla vlna vášnivých protestů ve
smyslu: optimalizace je naprosto
nutná, jen ne na našem oddělení!
Nikdo se nezeptal odborníků!

v kritickém stavu, kdy potřebují
okamžitou a špičkovou péči. Byla
posílena síť stanovišť záchranek,
vyvstala potřeba zajistit v našich
nemocnicích centrální příjem
a alespoň jedno pracoviště urgentní péče. Začal se proto zpracovávat
projekt pavilonu urgentní medicíny s novými operačními sály v nemocnici v Karlových Varech. Pod
tento projekt se podepsal i primář
karlovarské interny MUDr. Jaroslav Žák. Zároveň ale stejný
Kraj klade velký důraz na po- projekt popírá ve svém volebním
skytování kvalitní péče pacientům programu: ano, potřebujeme nové

Nový oční laser v slouží v sokolovské nemocnici.

Foto: archiv

v regionu, na zelené louce. Nikdo Je to snad schopný kardiochirurg
se nezeptal odborníků!
MUDr. Michal Paďour? Ne. Projektant, který se specializuje na
Od roku 2005 funguje v nemoc- stavbu zdravotních zařízení? Kdenici Karlovy Vary oddělení inter- pak. Jsou to snad odborníci pracuvenční kardiologie. Národní kar- jící pro lékařské fakulty? Nikoliv.
diovaskulární program deklaruje V Karlových Varech nikdo zvenčí,
kardiologii jako základní obor, kte- i kdyby ho uznával zbytek světa,
rý má čelit největší hrozbě dnešní „odborníkem“ prostě být nemůže.
doby – kardiovaskulárním chorobám, které mají na svědomí více
Respektuji všechny schopné lénež 50% všech úmrtí. Kardiologie kaře. Myslím si, že schopný člopatří k novým a zároveň k nejdy- věk se pozná také podle toho, že
namičtějším oborům v KKN. Ve- se nebojí spolupracovat s dalšími
dení nemocnice rozhodlo o zřízení schopnými lidmi, a že dokáže dislůžkové části kardiologického od- kutovat s kolegy ze svého oboru
dělení, v souladu s Národním kar- jinak než přes noviny či petice.
diovaskulárním programem. OkaVelice si proto vážím nového
mžitě vznikla petice šesti primářů,
kteří požadují zastavit rozvoj kardi- výkonného ředitele Karlovarské
ologie jako samostatného oddělení. krajské nemocnice, ing. Jana Ference, který vzešel z nezávislého
Nikdo se neporadil s odborníky!
výběrového řízení a nemocnici
Posledním případem, který chci řídí od počátku letošního roku.
vzpomenout, je úmrtí pacienta, Pod jeho zkušeným vedením se
hospitalizovaného po kardiologic- manažerskému týmu daří zlepšoké operaci na interním oddělení. vat hospodaření nemocnice. JestNemocnice o tomto úmrtí věděla liže finanční plán na letošní rok
dva měsíce, než se podařilo svo- původně počítal s kontroverzní
lat expertní komisi. Mezitím se ztrátou hospodaření ve výši 80
případ provalil, a kraj k prošetření milionů, nyní, po třech čtvrtletích,
případu okamžitě svolal územ- ji management nemocnice pření znaleckou komisi, složenou hodnotil na méně než 50 milionů.
z odborníků mimo Karlovarskou Daří se řešit i nedostatek persokrajskou nemocnici. Tato komise nálu v nemocnicích, do sokolovkonstatovala příčinnou souvislost ské nastupují tři noví lékaři a čtyři
mezi nesprávným postupem a po- další posílí nemocnici v Chebu.“
škozením zdraví pacienta s následVěřím, že budoucnost naší nekem smrti. Díky nedostatečné
pooperační péči na karlovarském mocnice leží právě v naslouchání
interním oddělení nebylo rozpo- skutečným odborníkům. V rozvoznáno vnitřní krvácení. Interní ji nových oborů zdravotní péče,
komise nemocnice, složená z ne- v nastavení správných vnitřních
mocničních lékařů, naopak pochy- mechanismů, a především v orientaci na občana a pacienta, na kvalibení v péči nezjistila.
tu této důležité veřejné služby.
JUDR. JOSEF PAVEL,
Podobných příkladů je bezpoHEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE
čet. Narážíme neustále na ten

Z ajímavosti
S peciál
Karlovy Vary: nové
kardiocentrum
otevírá
V karlovarské nemocnici byl zahájen provoz nového kardiostimulačního sálku. Od 1. listopadu začne
pracovat také samostatné lůžkové
kardiologické oddělení. Pacienti
z Karlovarského kraje tak nebudou muset hledat pomoc v jiných
regionech. Kardiocentrem v současnosti disponuje každá krajská
nemocnice v České republice.
V Karlových Varech od roku 2005
funguje výkonné katetrizační
centrum, kde jsou nemocným
s postižením srdečních tepen implantovány koronární stenty a srdeční tepny jsou takto rozšiřovány.
Od května 2007 pracuje v rámci
oddělení intervenční kardiologie
rovněž kardiostimulační středisko.
Za těmito specializovanými invazivními srdečními procedurami
museli dříve nemocní cestovat
do Prahy nebo do Plzně, výkon
je přitom velmi často nutné provést akutně (např. u nemocných
s akutním infarktem myokardu)
a časová prodleva může znamenat
i život pacienta. Angioplastiky se
stenty a implantace kardiostimulátorů byly doposud prováděny
na jednom sále. Jde o cca 1800
diagnostických srdečních katetrizací, 700 léčebných angioplastik
a 200 implantací kardiostimulátorů ročně. Toto množství výkonů
doposud tým 4 lékařů a 6 sester
prováděl bez zázemí specializovaného kardiologického oddělení.
Otevření nového kardiostimulačního sálku neznamená pouze
zvýšení komfortu pro nemocné
i lékaře při provádění implantací kardiostimulátorů, ale otevírá
též cestu k provádění speciálních
arytmologických výkonů. Navíc
nemocní po invazivních srdečních
procedurách budou nyní hospitalizováni na specializovaném patnácKÚ
tilůžkovém oddělení.
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Karlovarská krajská nemocnice, a. s. – ekonomická realita
Letošního patnáctého února jsem byl rozhodnutím Rady Karlovarského kraje (RKK) ve smyslu rozhodnutí jediného akcionáře zvolen za člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice, a. s. (KKN, a. s.) spolu
s dalšími 3 zástupci volebních stran zastoupených v Zastupitelstvu Karlovarského kraje (ZKK). V souladu s obchodním zákoníkem byla dozorčí rada doplněna o další 2 členy zvolené zaměstnanci KKN, a. s.,
a je tedy šestičlenná. Společnost řídí tříčlenné představenstvo, dva členové představenstva zastávají zároveň výkonné funkce, a to funkci ekonomického ředitele a výkonného ředitele celé společnosti.

a čeho vyrábět, každý bude
preferovat to „své“ a tvrdit, že
pouze jeho výrobek zákazník
chce a potřebuje, zkrátka se
bez něj neobejde, ať to stojí
cokoliv. Ono to ale většinou
není pravda.
4. Dozorčí rada má ze zákona
povinnost kontrolovat, jak
představenstvo plní úkoly
uložené mu jediným akcioNáměstek hejtmana Jan Zborník
nářem, a dávat o tom akciFoto: archiv
onáři zprávu. Pokud plněny
Třetí člen představenstva
nejsou, existují jen dvě možnemá žádnou výkonnou funknosti: představenstvo neumí
ci a zastupuje v představenstvu
či nechce, nebo akcionář žádá
Karlovarský kraj jako jediného
nemožné, možná i hloupost.
akcionáře. Členem vrcholového
Potom ale musí akcionář bezvýkonného vedení společnosti je
odkladně jednat. Dozorčí rai zdravotní ředitel, který není
da je dále povinna kontrolovat,
členem představenstva, a měl by
zda představenstvo hospodaří
jím být i personální ředitel, tato
s majetkem a finančními prodůležitá funkce ve společnosti
středky společnosti s péčí
zatím nebyla ustavena. Nejprve
řádného hospodáře a dodrse pokusím formulovat roli, zážuje všechny platné zákony
jmy a odpovědnost jednotlivých
tohoto státu. Tuto povinnost
aktérů tohoto velmi složitého
musí plnit nejen formálně, ale
procesu.
i na základě fyzických kontrol
prováděných vlastními členy.
1. Zákazníkem, tedy tím, pro koZákon neumožňuje dozorčí
ho se nemocnice zřizuje, je
radě řídit společnost, pokud
pacient. Má jasný a zřetelný
tak přesto učiní, přejímá za
zájem dostat službu, kterou
svá rozhodnutí plnou a nedílprávě potřebuje, v odpovídající
nou zodpovědnost a je povinkvalitě a čase a v potřebném
na uhradit případnou vzniklou
rozsahu. Je mu celkem jedno,
škodu.
kdo mu ji poskytne, chce ale
mít od počátku jasno, na koho
Jako člen dozorčí rady jsem si
se má obrátit a kde si případně dobře vědom, že nejsem a nikdy
účinně stěžovat. Nemá důvod už nebudu odborníkem na zdrase zajímat o to, jak složité je votnické funkce nemocnice. Je
mu někdy vyhovět a co tomu mi jasné, že u zdravotnických zabrání. Měl by se zajímat, zda to, řízení nelze jednoduše podřídit jeco dostává, odpovídá množství jich činnost pouze ekonomice. Je
peněz do systému vložených mi ale také jasné, že rozhodování
ať už formou zdravotního po- o tom, co se v nemocnici bude
jištění, které si sám platí, kte- nebo nebude dělat, nemůže proré za něj platí zaměstnavatel, bíhat bez respektování personáldotací z veřejných rozpočtů, ních a ekonomických souvislostí.
jedno, zda krajského, státního Vím, že vybalancování chtěného,
nebo obecního, a z plateb (le- tj. co bychom v nemocnici chtěli
gálních) hrazených z vlastní mít a dělat, s tím, na co v širším
kapsy.
slova smyslu opravdu máme, je
2. Zřizovatel (vlastník), Karlo- každodenní nelehký úkol, který
varský kraj, zastoupený radou nikdy neskončí.
kraje kontrolovanou zastupiPřes z principu mnohdy roztelstvem, je tu od toho, aby dílné až konfliktní zájmy jednotliformuloval základní požadav- vých aktérů celého procesu jsem
ky, co od systému očekává. přesvědčen, že žádoucího rovnoJe ve dvojím ohni, musí se vážného stavu nelze dosáhnout,
pokusit co nejlépe uspokojit budou-li jednotliví aktéři v perpotřeby svých občanů a ne- manentním „válečném stavu“.
zruinovat přitom krajský roz- Pokud se tohle nezmění, zřejmě
počet.
prohrají všichni. Následující řád3. Představenstvo a jednotliví ky věnuji tomu, co dělat mám,
odborní ředitelé se svými tý- kontrolovat hospodaření společmy jsou právě ti, na jejichž nosti. Znalí téhle práce dobře
schopnostech a umu záleží, vědí, že bez vytvoření určité čajak a zda vůbec budou naplně- sové řady nejsme schopni obny záměry z bodu 2. Nechci jektivně posoudit, jak si stojíme
se nikoho ani v nejmenším dnes, a odhadnout budoucí vývoj.
dotknout, jsem ale přesvěd- Proto začínám už v roce 2004.
čen, že tohle za ně radní ani
zastupitelé udělat nemohou.
Fakta
Neumí to, chybí jim buď vzděVšechny tři nemocnice, Karlolání v patřičném směru nebo
praxe, a i když disponují obo- vy Vary, Sokolov a Cheb samojím, nejsou profesionály v da- zřejmě existovaly už před rokem
ném oboru. K tomu je třeba 2004, formou hospodaření byla
tuhle práci dělat dnes a denně příspěvková organizace státu
a na plný úvazek. Nemocnice, a později kraje.
K 1. 1. 2004 zřídil Karlovarať se to komu líbí nebo ne, je
firma. S velice složitou tech- ský kraj tři samostatné právní
nologií a náročným know-how subjekty typu společnost s rupracující navíc s živými lidmi. čením omezeným a vznikla tak
Je velmi závislá, co se posky- Nemocnice Karlovy Vary, s. r. o.,
tování zdravotní péče týče, na Nemocnice Sokolov, s. r. o. a Nevýkonech a umu svých primá- mocnice Cheb, s. r. o.. Zřizovatel
řů, lékařů, sester a dalšího je navíc na radu expertů propopersonálu, o tom není pochyb. jil tzv. Smlouvou o strategické
Jejich názory prostě nelze ne- spolupráci. Očekával, že možné
slyšet. Na druhé straně ovšem synergické efekty v oblasti ponení možné, aby titíž lidé fir- skytování zdravotní péče, společmu řídili. Znám důvěrně pro- ných nákupů, sjednocení řídících,
středí velkého strojírenského účetních a informačních systépodniku. Jeho prosperita ta- mů, snížení fixních nákladů na
ké do značné míry závisí na podpůrné provozy, které mohou
schopnostech a umu vývojá- být společné, povedou i k vyšší
řů, projektantů a konstrukté- efektivitě hospodaření.
Smlouva však, alespoň pokud
rů. Necháte-li je ale firmu
přímo řídit, všechny finanční já mohu soudit, nikdy nebyla nazdroje spotřebují na výzkum plněna. Chyběla zřejmě schopa vývoj nových výrobků a ná- nost a možná ochota vedení
kup nových technologií, firma samostatných nemocnic a jejich
s výjimkou prototypů nebude týmů se na jakýchkoliv významnic vyrábět a tím ani prodávat, ných změnách dohodnout. Vznik
kolaps je neodvratný. Oni se jediné Karlovarské krajské netotiž nikdy nedohodnou, kolik mocnice, a. s., k 1. 2. 2006 (no-

Nemocnice v Karlových Varech.

Foto: archiv

vý subjekt se nepodařilo zapsat
do obchodního rejstříku k 1. 1.
2006) byla jen reakce zřizovatele
na nemožnost jakkoliv pohnout
se zakonzervovaným stavem. Že

se to nepodařilo ani v období
2006/7, jasně dokládají tabulky
Tab. 1 a Tab. 2 v dalším textu.
K Tab. 1. Nejvýznamnější položku v řádku Tržby za prodej zboží

jsou příjmy nemocniční lékárny
z prodeje léků veřejnosti. Položka
tržeb Výkony zahrnuje především
platby od zdravotních pojišťoven
za poskytnutou zdravotní péči,

Tab. 1 Výkaz zisku a ztráty
Název položky

2004

2005

2006

2007

2008
23 044

Tržby za prodej zboží

22 041

17 646

19 935

23 616

Náklady vynaložené na prodej zboží

17 746

14 217

16 784

19 776

Obchodní marže

4 295

3 429

3 151

3 840

Výkony

982 366

1 091749

z toho dotace kraje na činnosti nehrazené
pojišťovnami 1)

18 360

15 200

15 650

16 030

20 268

Výkonová spotřeba

497 127

507 709

528 658
(557 350)

635 302
(606 602)

594 014

Spotřeba materiálu a energie

354 046

409 654

414 581

497 680

1 214 551 1 273 105

Služby

143 081

98 055

114 077

137 622

Přidaná hodnota

489 534

587 469

689 044

641 643

Osobní náklady včetně odvodů

555 208

578 330

628 787

694 323

Daně a poplatky

323

932

1 404

1 897

Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

3 883

40 774

57 142

60 489

Tržby z prodeje dlouhodobého
majetku a materiálu

13 159

11 579

11 518

9 865

Zůstatková cena prodaného
dlouhodobého majetku a materiálu

13 703

13 192

11 600

11 257

Změna stavu rezerv a opravných položek
v provozní oblasti a nákladů příštích období

12 687

-9 198

-1 745

2 005

Ostatní provozní výnosy

30 950

32 663

11 034

19 245

Ostatní provozní náklady

8 114

13 049

7 347

11 063

19 724
19 205
16 293
3 839
3 431
1 331 466
1 331563

584 842
468 129
461 072
125 885
123 770

732 659
724 845
1 104
1 108
61 205
54 794
9 527
13 023
10 928
13 542
3 000
0
1 947
2 414
9 596
10 669
-65 727

Provozní výsledek hospodaření

-60 275

-5 368

7 061

-110 281

Finanční výsledek hospodaření

-1 689

-1 883

-4 939

-5 024

Mimořádný výsledek hospodaření

65 719

366

-479

619

Výsledek hospodaření před zdaněním

3 755

-6 885

1 643

-114 686

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

645

4 730

2 176

7 391

- splatná

25

-25

- odložená

620

4 755

2 176

7 391

Výsledek hospodaření za účetní období

3 110

-11 615

-533
(-29 233)

-122 077
(-93 377)

-79 446

Další dotace kraje, státu a měst včetně 1)
s dopadem na výkaz zisku a ztráty

226 394

77 656

20 650

26 378

50 268

Veškeré dotace poskytnuté nemocnicím

335 537

86 943

42 497

36 518

77 879

www.kr-karlovarsky.cz

-39 369
-4 684
-4 521
-35
-84
-70 446
-43 974
9 000
6 000

9 000
6 000
-49 974

platby kraje za poskytování služeb
nehrazených pojišťovnami (provozování onkologického registru,
archivu zdravotní dokumentace, veřejné zdravotní knihovny)
a nově od roku 2008 regulační
poplatky. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu představují především tržby za prodej
krve a krevních výrobků, zbytek
jsou tržby z prodeje nepotřebného majetku a materiálu. V položce
Ostatní provozní výnosy byla až
do roku 2007 jako nejvýznamnější
položka zúčtovávána krev od dárců, od roku 2008 došlo ke změně
metodiky, operace je z hlediska
výsledku neutrální, snižují se ve
stejné výši výnosy i náklady (ty
byly zúčtovávány ve výkonové
spotřebě de facto 2x).
Nejvýznamnějším nákladem
jsou Osobní náklady včetně odvodů zahrnující především mzdové
náklady, dále ostatní osobní náklady (např. dohody o provedení
práce), zákonné sociální a zdravotní pojištění placené organizací.
Druhou nejvýznamnější nákladovou položkou je Spotřeba materiálu a energie. Zahrnuje v prvé řadě léky a speciální zdravotnický
materiál, dále potraviny, prádlo,
pohonné hmoty atd. a náklady
na energii, elektřinu, vodu, páru, plyn. Služby tvoří především
opravy, údržba a ostatní služby – nájem, úklid, prádelenské
služby, služby spojů, IT, auditní,
poradenské a právní služby. Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku tvoří odpisy
movitého majetku, většina ho
byla do majetku nemocnic vložena až v roce 2005, nemovitý
majetek je ve vlastnictví kraje
a je nemocnici pronajímán.
Do položky Ostatní provozní
náklady je jako rozhodující položka zúčtováván koeficient DPH.
Podle finančních výkazů za
rok 2006 byl výsledek fyzické
inventury zásob na konci roku
(do r. 2006 se fyzické inventury
zásob vyjma nemocnice Sokolov vůbec nedělaly. Co se asi
dělo se zbylým zdravotnickým
materiálem a léky a zbyl vůbec
nějaký?) zúčtován jako náklady
příštích období, přičemž náklady
se snížily o stejnou částku 28,7
mil. Kč. Pokud by k této operaci
nedošlo, byla by vykázaná ztráta
za rok 2006 o 28,7 mil. Kč vyšší,
výkonová spotřeba a ztráta roku
2007 naopak o tutéž částku nižší
(v Tab. 1 uvedeno v závorce).
Další dotace kraje, státu a měst
včetně 1) s dopadem na výkaz
zisku a ztráty se skládají z čistě
provozních dotací 1) v celkové
výši 85,508 mil. Kč, další provozní dotace ve výši 30 mil. Kč realizované navýšením základního
jmění společnosti v roce 2008 (je
určena především k úhradě neuhrazených závazků společnosti),
investičních dotací většinou na
nákup přístrojového vybavení
v celkové výši 115,653 mil. Kč
(společnost by nákupy musela řešit formou úvěru, proto zcela jistě
ovlivňují výsledky hospodaření),
odpisu pohledávek v celkové výši 72,772 mil. Kč, kapitalizace
pohledávek v celkové výši 33,643
mil. Kč a ostatních dotací (státní
rozpočet, města) v celkové výši
63,77 mil. Kč. Sečteno a podtrženo jde o částku 401,346 mil. Kč.
Veškeré dotace poskytnuté nemocnicím v celkové výši 579,824
mil. Kč v sobě zahrnují předchozí částku, rozdíl 178,478 mil. Kč
jsou dotace na opravy a investice
do nemocničních budov vlastněných krajem.
Položky v Tab. 1 platné pro
rok 2008 jsou rozděleny do dvou
řádků, v horním jsou uváděny
plánované hodnoty schválené
jediným akcionářem 19. 5. 2008,
spodní řádek obsahuje hodnoty
ze změny plánu předložené ke
schválení představenstvem 1. 10.
2008. Změna výše odpisů vyplývá
ze sjednocení odpisových sazeb.
Přestože všechny 3 nemocnice
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pouze o 4,6 % jako letos, skončí hospodaření nemocnice se
ztrátou cca 37 mil. Kč, kterou
bude nutno pokrýt z rozpočtu
kraje. Celková dotace kraje neVýkony
11,1
11,2
4,8
4,6
4,6
mocnici by pak v roce 2009 činila 57 mil. Kč. Dovoluji si tvrdit,
Výkonová spotřeba
2,1
4,1
20,2
-6,5
-7,9
že to už je tak vysoká částka,
která, bude-li se každoročně
V.s. beze změny účtování zásob
2,1
9,8
8,8
-2,1
-3,6
opakovat nebo dokonce dále
poroste, přinutí kraj v krátké
Osobní náklady
4,2
8,7
10,4
5,5
4,4
Foto: archiv
době např. redukovat základ- Nový tomograf v sokolovské nemocnici.
ní
dopravní obslužnost, snížit
1)
Další dotace kraje, státu a měst včetně
-65,7
-73,4
27,7
90,6
90,6
nice a zdá se, že po více než
dotace obcím, stav krajských
společnosti, naopak, pouze
s dopadem na výkaz zisku a ztráty
dvou letech se fúze začíná
silnic se opět začne zhoršovat
požadavky na dotace porosnaplňovat i prakticky, alespoň
a o obměně počítačového vytou. Argument, že obchodní
byly sloučeny v jeden subjekt
co se řídících, informačních
Tab. 1 obsahuje všechny údaje 2008. Prudký meziroční nárůst
bavení středních škol si můspolečnosti jsou zakládány za
k 1. 2. 2006, používaly až do potřebné k tomu, aby si kaž- výkonové spotřeby v roce 2006
a účetního systému týče, nážeme nechat jen zdát. Klíčem
účelem tvorby zisku, neobstojí,
konce roku 2006 tři samostatné dý, kdo se alespoň trochu vy- pokračující v poněkud mírnějším
kupu léků a zdravotnického
k trvale udržitelnému rozvoji
i jedna koruna je zisk. Zákon
účetní systémy a vedly tři samo- zná v účetních výkazech, udělal tempu i v roce 2007. Ten se pomateriálu. Zda dochází k intekrajské nemocnice je tedy růst
umožňuje poskytovat invesstatná účetnictví.
graci toho nejdůležitějšího, tj.
vlastní představu o ekonomické dařilo zvrátit až v roce 2008 a za
Výkonů a kontrola nákladů.
tiční dotace nemocnicím typu
Při slučování finančních výka- realitě krajské nemocnice. Lze to bych chtěl novému vedení
poskytované péče, si netrouPokud to není možné proto,
obchodních společností. Ročzů za sloučené nemocnice se konstatovat, že s výjimkou roku osobně poděkovat.
fám soudit. Co na tom, že tato
že po těchto výkonech není
ní odpisy v KKN se pohybují
postupovalo tak, že se použily 2004 se trvale pohybuje ve ztrátě
jedna krajská nemocnice má
poptávka, nezbývá než reduZároveň ale musím konstatovat,
kolem 60 mil. Kč, nájemné činí
finanční výkazy jednotlivých ne- a nelze nevidět, že výše této ztrá- že možné úspory v této nákladopracoviště na třech místech,
kovat rozměr celého zařízení,
cca 25 mil. Kč, takže oč jde.
mocnic, které byly sečteny do- ty je v korelaci s předposlední vé položce byly již do budoucna
po dokončení R6 potrvá jízda
soustředit se na akutní medicíO ekonomiku určitě ne.
hromady. Údaje uvedené v Tab. položkou tabulky nazvanou Další prakticky vyčerpány. Totéž, co
z Chebu do K. Varů nějakých
nu a plánované výkony zajistit 4. Odborná veřejnost, i v našem
1 a platné pro roky 2004 a 2005 dotace kraje, státu a měst včetně bylo řečeno ohledně výkonové
30 minut. Argument o vysosmluvně např. ve fakultních
kraji, se zřejmě shoduje na tom,
byly získány stejným způsobem. 1) s dopadem na výkaz zisku spotřeby, se týká i růstů osobkých přepravních nákladech
nemocnicích.
že pro potřeby našeho kraje by
ve srovnání s ostatními náa ztráty. Za zmínku snad stojí ních nákladů s tím rozdílem, že 2. Často slýchám argument, že
stačila jedna nemocnice, jinak
klady neobstojí. V kontextu
ještě skutečnost, že v letech 2004 zde už nové vedení tak úspěšné
soukromé nemocnice jsou
by nemohl vzniknout návrh na
Komentář
s bodem 4. už ale vůbec nea 2007 byly osobní náklady do- nebylo. Pro pořádek uvádím, že
ziskové proto, protože na
stavbu nové nemocnice někde
Dříve, než se pokusím o vlast- konce podstatně vyšší než vytvo- poměr osobní náklady : výkorozumím tomu, proč se neurozdíl od veřejných nemocuprostřed kraje. Proč ne, autoní komentář faktů uvedených řená přidaná hodnota. Pro pocho- nová spotřeba = cca 54 % : 46 %,
stále volá po opětovném roznic poskytují jen lukrativní
ři návrhu musí ale hodnověrvýše, předkládám čtenáři tabul- pení souvislostí je podstatná Tab. viz. Tab. 1. Závěr nechť si udělá
dělení této nemocnice na tři
výkony a ty nelukrativní za
ně zodpovědět několik otázek.
ku Tab. 2. Umožní lépe pochopit, 2 doporučuji ignorovat řádek č. 2 každý sám. Že dění ve společsamostatné subjekty? Jakou
ně musí dělat nemocnice veKde vezmou potřebných něco se v nemocnici dělo, děje a co Výkonová spotřeba, neboť účetní nosti není podřízeno ekonomice,
to má logiku, čemu a komu
řejné. Proto musí být ztrátové.
kolik miliard Kč, EU nebude
lze předpokládat do budoucna. operace v něm skrytá nejenže je ale nezpochybnitelné. Spíše
to pomůže, pacientovi? Určitě
Je-li tento argument pravdivý,
výstavbu dotovat. Jak vysvětlí
Z Tab. 1 je jasné, že pro výsle- výrazně zkresluje všechny údaje lze konstatovat, že společnost si
ne, jde o krok zpět směřujínezbývá než diskutovat další
občanům K. Varů, Sokolova
dek hospodaření je rozhodující v tomto řádku uváděné vyjma s ekonomickými zákony hlavu
cí proti celoevropským trenproblém. Je známo, že řada
a Chebu, že se nemocnice
položka Výkony na straně výno- prvního, ale podstatně zkreslila příliš neláme.
dům, drahý, tříštící síly a ryze
lékařů, zaměstnanců nemocv těchto městech uzavřou a že
sů a na straně nákladů položky i hospodářský výsledek společsebestředný.
nice, provozuje soukromé
to bude pro ně výhodnější. Co
Výkonová spotřeba a Osobní ná- nosti v letech 2006 a 2007.
praxe v témže oboru, v jakém
se bude dít do doby, než bude
Závěr
klady, resp. jejich součet. Ostatní
Vážený čtenáři, tento článek
Pozornost budeme proto věpracuje v nemocnici. Jak je
nová nemocnice otevřena, což
výnosové a nákladové položky novat pouze řádku č. 3 V. s. beze 1. Za předpokladu meziročního
zajištěno, že i v tomto případě
potrvá nejméně 6 let. Nestojí píši proto, abych stávající disrůstu Výkonové spotřeby o 2 %,
jsou jednak přibližně konstantní změny účtování zásob. Co vidíse neděje totéž a lze to vůza celým návrhem pouze zá- kusi, plnou emocí, silných slov
růstu Osobních nákladů o 5 %
v čase a ve výsledku se rovnají me? Prudký pokles meziročního
bec zajistit? Jsem přesvědčen,
jem o koupi zrušené nemoc- a vzájemných urážek, vrátil do
(platy sester), dotace kraje na
hodnotě odpisů plus minus cca růstu výkonů v roce 2007 (Nelze
že pokud bude hospodaření
nice v K. Varech, vlastněné věcné roviny, což si složitost,
služby nehrazené pojišťovnami
6 mil. Kč. Položka odpisy a její svést na regulační poplatky, nenemocnice vyrovnané, tahle
veřejným vlastníkem, krajem, citlivost a význam problematiky
za cenu, jak to v obdobných zdravotnictví a především občan
v letošní výši cca 20 mil. Kč
pokrytí finanční hotovostí má byly. Ani na jistě předražené nádiskuse vůbec nevznikne.
případech často bývá, hluboce nepochybně zaslouží. Nakolik se
musí meziročně vzrůst Výkony 3. Návrhy na změnu právní forsice zásadní význam pro prostou kupy některého zdravotnického
pod tržní hodnotou?
o 7,4 %, aby KKN, a. s. hosporeprodukci majetku společnosti, materiálu a léků, vůbec s tím nemně to povedlo, posuď sám.
my nemocnice na neziskovou
ING. JAN ZBORNÍK,
dařila v roce 2009 vyrovnaně.
ale nepřispívá k nepokrytým zá- souvisí.) oproti roku 2006, který
společnost nemohou zlepšit ří- 5. V současné době už konečně
1. NÁMĚSTEK HEJTMANA
existuje jedna krajská nemocVzrostou-li Výkony meziročně
vazkům společnosti.
se dále mírně prohloubil i v roce
zení, kontrolu ani hospodaření
Tab.2 Meziroční relativní změny rozhodujících ukazatelů v [%]
Období

05/2004

06/05

07/06

2008/07
plán

2008/07
změna

inzerce

SIMPLY CLEVER

Jsou tu! Nové akční ceny
modelů ŠkodaOctavia
Edition 08!
A k nim výbava navíc zdarma.
Například k verzi Elegance dostanete od nás rádio Stream s CD
a MP3 přehrávačem, palubní
přístroj Maxi DOT s velkým displejem a vyhřívaná přední sedadla.
Chcete-li se o skvělých nabídkách
akčních modelů Škoda Edition 08
dozvědět více, navštivte nás co
nejdříve. Těšíme se na Vás.

ŠKODA OCTAVIA EDITION 08
JIŽ OD 369 900 Kč

ŠkodaOctavia
Nejlepší rozhodnutí jsou ta,
která Vás baví
Objednejte si prodlouženou
záruku ke svému vozu jako
mimořádnou výbavu.

Škoda

ZÁRUKA
PLUS

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Octavia: 4,9–8,3 l/100 km, 130–198 g/km

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejců vozů 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
Sokolov 356 05
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Křižíkova 1624
Tel.: 352 621 059
Fax: 352 350 920
e-mail: skoda@autoschoner.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
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

Mediální partner:

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

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

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

SC-81323/1

www.kr-karlovarsky.cz
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Firma kraje

Černé řemeslo a jeho perspektivy
ROTAS STROJÍRNY, spol. s r. o., je strojírenský podnik s univerzální strukturou umožňující výrobu vysoce přesných automatických strojů –
vulkanizačních lisů na výrobu pneumatik. Zabývá se také zakázkovou výrobou strojů, zařízení a stavebních skupin strojů dle konstrukce
a dokumentace zákazníka. Převážnou většinu své produkce uplatňuje na náročných západních trzích.

fenoménem „novodobého kapitalismu“ v Čechách?
Zejména na počátku často, nebylo to však v souvislosti
s nedostatkem práce, ale prostě
s nutností restrukturalizace. Samozřejmě ani nám se nevyhnuly
roky, kdy byl skutečně problém
zajistit dostatek zakázek, naštěstí portfolio našich zákazníků se
časem stabilizovalo a dnes se naopak potýkáme s nedostatkem
výrobních kapacit jak z pohleStrojírenství v západních Če- du lidských zdrojů, tak kapacity
chách stále žije, výrobky zlatých strojového parku.
českých rukou oslovují zákazníky v Evropě i po celém světě; Nejsou lidi! Kde jsme tohle jenom
zkrátka se daří. I tato pozitiva slýchávali? A je to tu zase.
však mají své problematické či
negativní stránky, a právě na ty
Skutečně personální politika
jsme se zeptali výkonného ředi- firmy je dnes jednou z nejdůležitele a majitele společnosti Ing. Ji- tějších a nejsledovanějších oblastí.
řího Hrůzy.
Nedostatek kvalitních lidí vnímáme takřka napříč celou firmou.
Na počátku bylo slovo privatizace. Počínaje dravými obchodníky
Jako mnoho jiných ani vy jste ne- přes zkušené a kreativní techniczačínali z nuly, ale privatizovali ké pracovníky až po vysoce kvalijste již zavedenou běžící firmu.
fikované dělnické profese. Tuto
otázku řešíme neustále, hledáme
Firmu jsem založil s pěti spo- lidi také v zahraničí a přirozeně
lečníky v roce 1992 na základě se snažíme si vychovávat i mlaprivatizace části závodu Škoda dou nástupnickou generaci.
Rotava. Zavedená firma bych dal
raději do uvozovek, protože obor A kam šoupneme našeho Pepíčka
509 – výroba gumárenských vul- na školu? Všichni chtějí být makanizačních lisů byl v tu dobu nažeři, nešpinit si ruce, málo se
v silném útlumu, zejména zá- starat a hodně vydělávat, nebo je
sluhou uzavření trhů v bývalém to jinak?
SSSR. Dalším milníkem se stal
rok 1998, kdy jsem se po odchoTěžko říci, kde nastal ten zlom,
du svých společníků stal jediným skutečnost ale je, že učňovské
majitelem firmy. Nejméně čtyři obory a průmyslové školy buď
roky poté trvala konsolidace spo- zanikly, nebo se redukovala jelečnosti, po které již následova- jich odbornost a výtěžnost. Mlaly rozsáhlé investice do dalšího dí dnes, s vidinou budoucnosti
rozvoje.
v sáčku s kravatou a spoustou
peněz, absolvují školy s obecNení práce, bude se propouštět! ným a povrchním zaměřením,
Jak často jste se potýkali s tímto a podle toho pak vypadá i jejich
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Oznámení krajského úřadu
Částečná uzavírka silnice I/64, v úseku okružní křižovatky Nový Žďár
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství, jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, povoluje částečnou uzavírku silnice I/64, v úseku okružní křižovatky
Nový Žďár z důvodu rekonstrukce komunikace, v termínu od 6. října 2008 do 8. listopadu 2008, a dále nařizuje objížďku s jednosměrně stanovenou trasou - ve směru Skalka – Výhledy – Nebesa.
Částečná uzavírka silnice I/25 nad městem Jáchymov
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství, jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy,
povoluje částečnou uzavírku silnice I/25 nad městem Jáchymov
v km staničení 8,33 – 9,76 před a za křižovatkou se silnicí II/219
(tzv. abertamská křižovatka), z důvodu frézování a pokládky
živičného krytu vozovky v termínu od 1. 10. 2008 do 31. 10.
2008. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava
vedena střídavě v obou směrech.

Výrobní hala firmy Rotas Rotava.

upotřebitelnost na trhu práce.
Proto se snažíme být v kontaktu
s mladými již v době, kdy se
rozhodují o volbě střední školy, pořádáme exkurze i schůzky
s rodiči těchto dětí a snažíme
se vysvětlit perspektivu černého
řemesla. Nabízíme také sponzorování žáků, kteří se rozhodli vyučit jako obráběči pro nás,
čímž jednak snižujeme finanční
zátěž pro rodiče a již dopředu
garantujeme, že, pokud se žák
vyučí, bude umět a bude chtít,
má u nás práci jistou.

Foto: archiv

lice zajímavé platové podmínky,
které jsou navíc dále ovlivnitelné,
s ohledem na výkonnost, samotnými zaměstnanci.
A zakázky se jen pohrnou! To je
samozřejmě klišé a zavání propagandou, ale přesto - jak vnímáte
současnou situaci na trhu z pohledu denní reality?

Musím to zaklepat, ale dnes
skutečně nemáme nouzi o práci.
Také zakázková náplň na příští
rok vypadá dobře, je tedy neustále potřeba se zabývat produktiviŘemeslo má zlaté dno! Jistota tou a znovu a znovu lidmi.
zaměstnání je věc hezká, vše je
Takže co kdybych tedy zkusil štěstí
nakonec ale stejně o penězích...
v Rotasu? Co vy na to?
Již několik let se průměrná
Odpověď je jednoduchá, pomzda v Rotas Strojírny, spol.
s r. o., pohybuje nad průměrem kud máte co nabídnout a chcev Karlovarském kraji, zejména te skutečně pracovat, zavolejte
u specializovaných profesí, ja- naše personální oddělení nebo
ko jsou horizontkáři či obráběči ještě lépe přijeďte za námi do
obecně a vysoce kvalifikovaní Rotavy.
svářeči a zámečníci, nabízíme veKÚ

Závěr zjišťovacího řízení záměru Revitalizace objektu
Císařských lázní
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 na základě zjišťovacího řízení vydal Závěr zjišťovacího
řízení záměru Revitalizace objektu Císařských lázní v katastrálním území Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, s tím, že záměr nebude dále posuzován dle citovaného zákona. Oznamovatel může
požádat příslušné správní úřady o potřebná povolení.
Se Závěrem zjišťovacího řízení je možné se seznámit na webových stránkách a úřední desce Karlovarského kraje, na úřední
desce města Karlovy Vary a na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Kraj přijímá žádosti o příspěvek na sport a volný čas dětí
a mládeže
Do 10. listopadu mohou posílat žádosti o krajské dotace na rok
2009 organizace a sdružení zabývající se sportem a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Příspěvky kraj poskytne na realizaci
zajímavých sportovních akcí a událostí, na podporu a rozvoj sportovních aktivit v regionu, ale také na širokou škálu volnočasových
činností dětí a mládeže.
Žádosti je nutno doručit na předepsaných formulářích na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje.Bližší informace podá
odbor školství, mládeže a tělovýchovy, tel: 353 502 491, 353 502
465 nebo lze využít internetové stránky www.kr-karlovarsky.cz
(DOTACE – dotace KK – oblast sportu a volného času dětí a mládeže). Pozdě dodané žádosti nebudou do dotačního programu
Karlovarského kraje zařazeny.

Obchod s Poláky Konference Budoucnost: klíč je v lidech
by měl být čilejší

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků, rostoucí nezaměstnanost a přesouvání některých firem dále na východ. Taková je prognóza
v oblasti trhu práce v České republice v následujících dvanácti letech. Na konferenci Budoucnost v Chodově o tom informoval Jiří Braňka
z Národního vzdělávacího fondu. Ten má za úkol právě sestavování a předvídání situací, které v nejbližších letech mohou nastat. „Do roku
2010 přijdeme o desítky tisíc pracovních míst. Chybět budou technické obory. Nedostatek lze očekávat u profesí řízení a obsluhy strojů,
V Karlovarském kraji mají někteří podnikatelé zájem o větší strojírenství, hutnictví či stavebnictví. Pokud teď jsou problémy s učni, tak za několik let to bude ještě horší,“ prohlásil Braňka.
obchodní kontakty se svými severními sousedy z Polska. Dosud se
Karlovarský kraj letos uspořáorientovali především na spolupráci s partnery z Německa, kteří se dal společně s Městem Chodov
v regionu podílejí na řadě dceřiných společností. Významnější polský již 6. ročník konference. Zatímco
subjekt ale dosud v kraji nepůsobí. K nastartování obchodů mohou
v loňském roce se staly hlavním
přispět i Polské dny, které se v regionu uskuteční od 8. do 17. října.
tématem Projekty v oblasti doOznámil to koordinátor akce Bohumil Hlavatý z agentury Motive.

Polských dnů chce k prezentaci využít řada významných polských firem, třeba i výrobce autobusů Solaris či aerolinky LOT.
Pro ně může být velmi zajímavé
mezinárodní letiště, jehož vlastníkem je Karlovarský kraj. Podle
hejtmana Josefa Pavla je ve hře
letecká linka do Polska. Firma
Solaris zase představí svoje autobusy ve všech větších městech
regionu, kde je provozována
MHD, ať už jsou to Mariánské
Lázně, Sokolov nebo Cheb, uvedl Hlavatý.
Náklady na pořádání Polských
dnů jejich pořadatelé nechtěli
konkretizovat, ale podle ředitele Polského institutu v Praze
Macieje Szymanowského půjde
o několik desítek tisíc eur. Většinu výdajů uhradí polská strana. Partnerem akce je kromě

kraje i Regionální hospodářská
komora Poohří. „S německými
podnikateli máme dlouholeté
vztahy a řady smluv. Toto je novinka, která může přispět k otevření dveří do Polska. Doufáme
v navázání řady kontaktů,“ uvedl
zástupce ředitele komory Radek
Pašava.
Polské dny ale budou věnovány
také kultuře. Součástí programu
je několik výstav, jimž dominuje
exkluzivní prezentace Design in
Poland. Představí výrobky navržené nejlepšími polskými průmyslovými designéry. Veřejnost
se může těšit také na setkání
s Krzysztofem Dedkem, polárníkem a katolickým knězem působícím v Česku. Uskuteční se
také beseda věnovaná polské
literatuře a chybět nebudou filmové projekce či koncerty.

pravy v letech 2007–2013 v Karlovarském kraji, letošní ročník
se – i vzhledem ke zmíněným
nepříznivým celorepublikovým
prognózám – nesl v duchu rozvoje lidských zdrojů v regionu.
Rozvoj lidských zdrojů je jednou z klíčových strategií kraje vedoucích k posílení jeho
konkurenceschopnosti. Region
je atraktivní v oblasti lázeňství
a cestovního ruchu, což ovlivňuje zaměstnanost a vnímání kraje
navenek. Vzhledem k prosperitě kraje a kvalitě života jeho
obyvatel je ale důležité věnovat pozornost rozvoji průmyslu,
především těch odvětví, která
v kraji mají tradici, i těm, jež se
zde nově etablují a v převážné
většině obtížně hledají kvalifikované pracovní síly.
Řada firem v kraji plánuje pro
příští období rozšíření výrobních
kapacit, inovace technologií či
pronikání na nové trhy. Kraj se
proto snaží vytvořit co nejlepší
podmínky pro vzdělávání kvalifikovaných odborníků v regionu
tak, aby dokázali vyhovět požadavkům firem a neměli důvod
odcházet za prací jinam.
Že pracovní síla určitých oborů chybí už dnes, ví například
Chodov. „Investoři, kteří k nám
míří, se nás ptají nejen na pozemky, ale také shánějí kvalifikované
zaměstnance a my jim mnohdy
nemáme co nabídnout. Po revoluci se v tomto směru hodně
zaspalo a nyní je po učňovských

Karlovarský kraj a město Chodov uspořádaly konferenci Budoucnost.

oborech poptávka a hlad,“ zmínil
na konferenci starosta Chodova
Josef Hora. Naopak vysokoškoláků má být v budoucnu dostatek.
Odborníci se však ptají, zdali se
pro ně podaří vytvořit i odpovídající počet míst. „Již nyní dochází k tomu, že vysokoškoláci
nastupují do učňovských pozic,
třeba do výrobních linek,“ uvedl
k tématu Braňka.
A právě takovým krizím chce
Karlovarský kraj předejít. Nechal
už například zpracovat strategii
rozvoje konkurenceschopnosti,
jež ukazuje, jakým způsobem
zvrátit avizované negativní trendy. „Kraj je motivován hrozbou
na základě nepříznivého vývoje
v základních socioekonomických charakteristikách. Situace
opravdu není dobrá, a to co se
týče tvorby hrubého domácího

www.kr-karlovarsky.cz

produktu, vývoje mezd či podílu
vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva v kraji,“ řekl o projektu
Petr Adámek z firmy Berman
Group. Současně popsal jednotlivé body strategie a upozornil na
záměr kraje vybudovat například
vědeckotechnický park. „Připraveny jsou také nástroje pro
novou Karlovarskou agenturu
rozvoje podnikání, která by tady
měla mít tři střediska,“ doplnil
Adámek.
Druhá strategie, kterou má
kraj k dispozici, se týká rozvoje
lidských zdrojů. „Musíme umět
přilákat vzdělané lidi a ty stávající si tu udržet. Dále je potřeba nezatracovat učební obory
a nesoustředit se jen na vysoké
školy,“ sdělil Stanislav Jambor
z odboru regionálního rozvoje
Karlovarského kraje.

Foto: archiv

„Podle mého názoru je dobré
naslouchat názorům podnikatelů, jaké mají na pracovní sílu
požadavky,“ podotkl Adámek.
„Sám mohu potvrdit, že spolupráce mezi školou a podniky je
důležitá. Takové vazby máme
například na Sokolovské strojírny. Ty si samy řeknou, koho
potřebují,“ řekl ve své úvodní
řeči ředitel sokolovské ISŠTE
Josef Novotný. Ten dále představil projekt revitalizace centra
vzdělávání v Sokolově.
Podobné středisko – technického zaměření, má vzniknout
v Ostrově. „Na modernizaci
vzdělávacího centra budou využity prostředky z Regionálního
operačního programu Severozápad. Finančně se bude podílet
i kraj,“ sdělil hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.
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Kraj přispěje jedenácti obcím na kontejnery Školáci jsou na stopě odpadům
Obcím, které nemají sběrné
dvory a řeší ukládání nebezpečných odpadů dvakrát do roka
mobilním svozem nebo přistavením kontejnerů na velkoobjemový odpad, by měl kraj v budoucnu nabídnout výhodné a dostupné řešení, speciální mobilní
ekokontejnery. Na jejich pořízení uvolní kraj z rozpočtu více než
1,5 milionu korun. Každé obci
z této sumy tak poskytne kolem
140 000 korun.
Obce musejí ze zákona zajistit
místa, kam mohou lidé odkládat
například zbytky barev, spotřební
chemie, rozpouštědla a zářivky.
„Chtěli bychom nabídnout 11 obcím, které nedisponují sběrným
dvorem, příspěvek na zakoupení
takzvaného ekokontejneru,“ uvedl krajský radní Luboš Orálek.
Jde o uzamykatelný skladový
kontejner, zabezpečený kromě jiného i proti úniku kapalných odpadů. Ekokontejner lze jako stavební
výrobek umístit na vhodný pozemek v obci. Tam bude sloužit jako
náhrada sběrného dvora k odložení nebezpečných, ale i využitelných složek komunálního odpadu
a také k zabezpečení zpětného odběru výrobků, jako jsou chladicí
zařízení a baterie odkládané velmi
často na černé skládky.

V říjnu pokračují exkurze žáků základních škol do zařízení, která jsou
nějakým způsobem zapojena do systému nakládání s odpady. Jsou to
firmy svážející odpad, provozující linky na dotřiďování separovaných
odpadů a obalů, skládky odpadů, podniky, jež recyklují papír a plasty,
sběrné dvory, kompostárny a v neposlední řadě zařízení, kde zpracovávají na cennou surovinu staré a dosloužilé elektrospotřebiče.

Tak vypadají nové ekologické kontejnery.

Finanční dotaci ve výši 1,5 milionu korun z rozpočtu Karlovarského kraje, za kterou by mohly
obce ekokontejnery nakoupit,
musí ještě schválit krajské zastupitelstvo. „Je to první krok
v zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, které vznikají
na katastrálním území obce,“ doplnil Luboš Orálek. Zpřístupnění
občanům, předání sebraných odpadů a další náklady na provoz
ponesou obce samy.
Karlovarský kraj zahájil pro-

Foto: archiv

jekt na podporu sběrných dvorů
a alternativních řešení před třemi roky. Mezi žadateli převažovaly obce z Chebska, jichž bylo
devět. Na trhu působí dva výrobci těchto kontejnerů a obce si
mezi nimi mohou vybrat. Částka
od kraje pokryje veškeré pořizovací náklady a v ceně jsou i vnitřní nádoby umístěné do tohoto
kontejneru. Obce, které by si
takto měly ekokontejner pořídit,
jsou Pomezí, Odrava, Okrouhlá,
Nebanice, Libá, Tuřany, Křižovatka, Třebeň, Boží Dar, Loket
a Stará Voda.

Program je jednoduchý –
v 8,00 děti nasednou do přistavených autobusů a za dopoledne
objedou tři takové podniky, kde
je pro ně připraven odborný výklad o tom, co všechno je třeba udělat s odpadem, aby mohl
znovu sloužit ve formě nového
výrobku a nebylo přitom třeba
čerpat z přírodních, často neobnovitelných zdrojů.
Tyto exkurze jsou součástí
společného krajského projektu s firmou EKO-KOM. Heslo
tohoto projektu „Třiďte odpad,
má to smysl“ vyjadřuje i hlavní
cíl projektu – podpořit zvýšení
úrovně separovaného sběru využitelných složek komunálního
odpadu a obalů – papíru, plastů
a skla. Školy, které se do projektu přihlásily, doplňují exkurzemi
environmentální osvětu a výchovu, která je součástí vyučování.
Děti problematiku třídění odpadů

znají, dobře tuto nutnost vnímají a na odborný doprovod mají
často otázky, které ho přivádí do
rozpaků. Odborníci z krajského
úřadu si naopak pro děti připravují kontrolní kvízové otázky k ověření pozornosti. Správné odpovědi jsou odměňovány drobnými
praktickými dárečky s heslem
a logem akce.
V jarní části absolvovalo exkurze dvanáct škol, v programu
podzimní části vyjede patnáct autobusů, z toho některé do míst
v kraji. Jiné povedou do dobře
vybaveného školicího střediska
v sídle společnosti EKODEPON
Černošín, které vzniklo díky
spolupráci této společnosti s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, se společnostmi
zpětného odběru a Regionální
rozvojovou agenturou Plzeň.
Partnery jsou i Plzeňský a Karlovarský kraj.

Thermal hostil festival ZUŠ

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,
vedoucí odboru stavební úřad
Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz



pověřen zastupováním vedoucí
odboru správních agend a dozoru,
krajský živnostenský úřad
Ing. Daniel Matějček, tel: 353 502 469,
daniel.matejcek@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



Ocenění
pro nejlepší
školy a žáky
V komorním prostředí zámku
Kynžvart předali v pátek 3. října
zástupci Karlovarského kraje ceny
nejlepším školám a žákům, kteří se
v loňském roce úspěšně účastnili
předmětových, uměleckých a sportovních školních soutěží. „Talent
a vzdělání jsou vaším největším bohatstvím a věřím, že dobrých výsledků budete dosahovat i v budoucnu,“
popřál žákům krajský radní Luboš
Orálek.Ocenění žáci a ředitelé škol
převzali z rukou představitelů kraje,
starosty obce Lázně Kynžvart Miloslava Pernici a dalších osobností
keramické sovy vyrobené Střední
průmyslovou školou keramickou
a sklářskou v Karlových Varech,
diplom a další dárky.
O příjemnou atmosféru akce se
postarali mladí umělci ze Základní
umělecké školy Fryderyka Chopina z Mariánských Lázní. „Slavnostní vyhlášení nejlepších škol a žáků
pořádá Karlovarský kraj počtvrté
a naším cílem je vyjádřit dík všem
mladým lidem za reprezentaci školy a regionu a pedagogům, kteří jim
v jejich úspěchu pomáhají,“ uvedla
vedoucí odboru školství krajského
úřadu Martina Klánová.

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

Kraj vyhlásil soutěž o Kroniku roku
V soutěži o krajskou Kroniku
roku bude hodnocena úroveň
vedení obecních kronik za loňský rok. „Bude nás zajímat nejen úroveň textu, ale i grafické,
mnohdy umělecky velmi zdařilé
ztvárnění kronik,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Behenský. Obce, které mají zájem se soutěže
zúčastnit, mohou doručit obecní
kroniku do 4. listopadu 2008 do
12 hodin na oddělení kultury
Krajského úřadu Karlovarského
kraje, budova A, Závodní 353/88,
Karlovy Vary. Vyhodnocení soutěže se uskuteční tentýž den, 4.
listopadu 2008, od 13 hodin v zasedací místnosti 218 A krajského
úřadu. „Přivítáme samozřejmě
účast zástupců obcí při samotném vyhodnocování,“ doplnil náměstek hejtmana.
Tři nejúspěšnější kronikáři
obdrží od Karlovarského kraje finanční odměnu: za 1. místo 5000
korun, 2. místo 3000 korun a za
3. místo 2000 korun. Vyhlášení
výsledků a předání finančních
cen a darů nejúspěšnějším kronikářům se uskuteční na 5. krajském semináři kronikářů obcí
Karlovarského kraje 25. listopadu 2008 od devíti hodin v Krajské knihovně Karlovy Vary.
V uplynulém roce byli na 4.

krajském semináři kronikářů
Karlovarského kraje vyhlášeni vítězové 1. ročníku soutěže.
1. místo získala kronika města
Cheb vedená kronikářem Jindřichem Josefem Turkem. Na 2.
místě se umístila kronika města
Ostrov, kterou píše Walburga
Mikešová, a o dvě třetí místa se
podělily kroniky obce Stříbrná
s kronikářkou Hanou Vojtěchovou a kronika města Kynšperk
nad Ohří vedená Věrou Medveckou. Všichni ocenění převzali
finanční odměnu a diplom.



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



KÚ

Mladá umělecká krev v karlovarském hotelu Thermal.

Foto: archiv

V podvečer prvního říjnového dne proběhl v lázeňském sanatoriu
Thermal II. ročník Festivalu tvorby základních uměleckých škol
Karlovarského kraje. Součástí festivalu, který jednou za dva roky
pořádá krajská umělecká rada, byla i výstava prací žáků výtvarných
oborů ve foyeru hotelu. „Rád vidím tolik mladých talentů pohromadě a věřím, že se jejich výkony budou líbit nejen rodičům, ale i všem
ostatním divákům,“ pozdravil přítomné hejtman Josef Pavel. V programu se představily více než dvě stovky nadaných dětí ze všech
základních uměleckých škol v regionu.
O zahájení se postarali žáci ZUŠ Ostrov v pirátských kostýmech.
Zaznělo také trio trubek ze ZUŠ v Nové Roli, violoncellové duo ze
ZUŠ Sokolov a ukázkou kytarového umění potěšili diváky žáci ZUŠ
z Habartova nebo z Lubů. ZUŠ Chodov předvedla svůj pěvecký sbor
a velký ohlas sklidil také soubor Swingdows ze ZŠ a ZUŠ v Karlových Varech. Na závěr festivalu zahrál velký akordeonový orchestr
KÚ
ZUŠ z Mariánských Lázní.

Krajská knihovna Karlovy Vary

Literární soutěž krajské knihovny

Díla posílejte na adresu: literarnisoutez@knihovnakv.cz. Na
tento kontakt se můžete obracet
i s případnými dotazy.
Pětičlenná porota nezávislým
hodnocením určí deset soutěžních prací, které postoupí do
užšího kola, z pěti nejlepších se



vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Mgr. Vladimír Malý
tel.: 353502461
vladimir.maly@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



PROGRAM KK KV NA MĚSÍC LISTOPAD 2008

Krajská knihovna Karlovy Vary v těchto dnech vyhlašuje druhý
ročník literární soutěže, která je určena pro všechny začínající Pro veřejnost/pro neslyšící
autory Karlovarského kraje, kteří se literární tvorbou nezabývají
Společenský sál Dvory:
profesionálně.
27. 11. od 17:00 Přednáška RNDr.
Tomáše Vylity „Thermální vody KarKaždý příspěvek, který bude zalovarska“ – vstup zdarma
slán, nesmí být dosud publikován.
Přednáška bude tlumočena do česPráce se přijímají pouze v elektrokého znakového jazyka.
nické podobě (program Word).

Nejnižší věková hranice je stanovena na 14 let, horní je neomezená.
Příspěvky musí být psány prózou,
jejich maximální rozsah je stanoven na 5 normostran (30 řádků
po 60 úhozech, řádkování 1,5, tzn.
maximálně 1800 úhozů a přibližně
250 slov na stranu), přičemž každý
autor může zaslat pouze jediný
(příspěvky se nevracejí). Nejzazší
termín podání je 31. prosinec roku
2008. Každá soutěžní práce musí obsahovat následující údaje:
jméno a příjmení, bydliště, věk,
e-mail nebo telefonní číslo.

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

Pro veřejnost
Společenský sál Dvory:
4. 11. od 17:00 „Staré a památné stromy
pak rozhodne o díle vítězném. Sokolovska“ – druhá část z cyklu RNDr.
V letošním roce se ujal role čest- Jaroslava Michálka – vstupné 40,ného porotce mladý a nadějný 22. 11. od 15:00 DEN POEZIE –
spisovatel David Zábranský. Po pásmo z díla Rainera Marii Rilka
celou dobu trvání soutěže budou s hudebním doprovodem. Prostor
na webových stránkách krajské pro autorská čtení básní z pera
knihovny zveřejněny soutěžní návštěvníků akce. Vstup zdarma

práce s možností hlasování čteA-klub Dvory:
nářů.
6., 13., 20., 27. 11. Herní klub – Pro
zájemce o hraní strategických, logických a společenských deskových,
od 15:00 her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice
není omezena. Dětské verze her jsou
k dispozici v Dětském oddělení

Slavnostní vyhlášení vítězů
proběhne v únoru 2009 ve dvou
kategoriích, Cena poroty a Cena
čtenářů, ocenění předá pan Zábranský. Pět nejlepších získá knihu Slabost pro každou jinou pláž
od Davida Zábranského a deset
příspěvků, které se dostanou do Výstavy
užšího výběru, zveřejníme v tiš- Kavárna Dvory:
těném sborníku.
listopad 2008 Výstava fotografií

mladého fotografa z Ostrova Petra TĚŽÍ – hrajeme hry našich maminek
a babiček.
Lišky
Studijní oddělení Lidická:
Hala Dvory
PONListopad 2008 Dalibor Nesnídal - 3., 10., 24. 11. 14:00
výstava prací regionálního výtvarní- DĚLNÍ HRÁTKY PRO DĚTI „Kvízy“
ka a skláře „Orbis Pictus“

Pro zájemce o angličtinu
Studijní oddělení Lidická:
6. 11.–31. 12. „Paličkovaná krása“ –
Reading group:
výstava paličkované krajky.
4. 11. 2008 17:30 Odd. pro nevidomé
– Lesley Gleister „As far as you can go“
Pro děti
cyklus čtení z britské literatury, lektor
Martina Appeltauerová. Zájemci se
Dětské oddělení Dvory:
mohou přihlašovat i v průběhu cyklu.
6. 11. 2008 13:00 DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – hrajeme hry našich maminek Britský filmový klub:
21. 11. 2008 17:00 Sál – „In The
a babiček
Name Of The Father“ (Ve jménu
10. 11. 2008 13:00 EVROPSKÝ DEN otce) 1993 - drama; Irsko/Velká
– RUMUNSKO
Británie; V původním znění s anglicPro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů kými titulky. Režie: Jim Sheridan
dané země, výtvarná dílna, tradice, Hrají: Daniel Day Lewis, Emma
kultura, soutěže.
Thompson, Pete Postlethwaite
13. 11. 2008 13:00 DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte si s námi knihovnicPro seniory
kou obdobu populárních televizních
soutěží, tentokráte „RISKUJ“.
Studijní oddělení Lidická:
6. 11. 2008 10:00 Literární klub pro
24. 11. 2008 13:00 EVROPSKÝ DEN seniory. Vernisáž výstavy„Paličko– BULHARSKO
vaná krása“ + ukázky paličkování
Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů
dané země, výtvarná dílna, tradice, 20. 11. 2008 10:00 Literární klub
kultura, soutěže.
pro seniory „Betlémy v Čechách“
27. 11. 2008 13:00 DEN PLNÝ SOU- beseda +výroba Betlému

www.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
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Jak se v kraji stavěly komunikace
Doprava patřila v uplynulém volebním období k nejdůležitějším prioritám Karlovarského kraje, a bude k nim patřit i v období následujícím. Tato fotostrana poskytuje průřez tím, co se na krajských silnicích
děje právě nyní.
V následujícím období hodlá karlovarský kraj v letech 2008–2010 do komunikací investovat 340 milionů korun. Již v prní polovině října startuje několik dalších silničních staveb. Osmého října byl otevřen
průtah Aší; dále jsou na pořadu silnice 212 (v úseku Hroznětín–Merklín a v úseku Horní Blatná–Potůčky), silnice Oloví a průtah Kraslicemi.

Průtah v Aši
Most v Bečově

Průtah v Chodově

Most v Chebu



Karlovarský kraj vyhlašuje
4. ročník ankety Osobnost kraje
za rok 2008
v kategoriích Firmy (podnikatelé, živnostníci)
a Neziskové organizace (nadace, občanská
sdružení, obecně prospěšné společnosti atd.)
a udělení zvláštní ceny za mimořádný přínos kraji
Během finálového večera 21. listopadu 2008 budou vyhlášeny 3 nominace v každé kategorii.
Své návrhy na vystřiženém anketním lístku zasílejte do 3. listopadu 2008 na adresu
Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor kanceláře hejtmana,
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
nebo prostřednictvím elektronického anketního lístku na www.kr-karlovarsky.cz
Finalisté budou vybráni odbornou komisí na základě vašich návrhů.



Průtah v Kraslicích

Anketní lístek:

Jméno navrhovaného v oblasti Firmy:
Firma, kterou zastupuje, jeho postavení ve firmě (majitel, jednatel, generální ředitel apod.)
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….................................................................................
Důvod nominace:
(počet zaměstnanců, roční obrat, vývoj firmy, propagace regionu, vliv na rozvoj regionu apod.)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Jméno navrhovaného v oblasti Neziskové organizace:
(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace apod.)
Společnost, kterou zastupuje, a jeho pozice:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................................................
Důvod nominace:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Jméno navrhované osoby v kategorii zvláštní ocenění za mimořádný přínos
pro Karlovarský kraj (nemusí být občanem kraje):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….....................................................................................………………………

Rokycanova ulice v Sokolově
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Důvod nominace:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

www.kr-karlovarsky.cz

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
šéfredaktor:

inzertní manažer:
Stížnosti a podněty
Roman Zápolský
k distribuci: Anna Saricheva
tel./fax: 353 549 133, 777 193 779
telefon: 725 770 174
tel.: 224 816 821
e-mail: distribuce@consultants.cz
e-mail: zapolsky@ceskydomov.cz
e-mail: deyl@consultants.cz
web: www.ceskydomov.cz Zde jsou ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání
Dan Deyl

