Lyžaři se mají na co těšit

Jak je to s železniční dopravou?

Krušné hory nabídnou milovníkům lyžování letos celou řadu
novinek. Tou nejvýraznější bude nová trojsedačková
lanovka na Neklidu v Božím Daru.

Kampaň Student Agency v médiích není pravdivá. V Karlovarském
kraji soukromí přepravci na železnici jezdí už dávno a kraj
žádnou nabídku Student Agency nikdy neobdržel.
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Vánoční zvyky v našem regionu
Některé přetrvávají dodnes, jiné nenávratně zmizely a známe
je jen ze starých knih. Jaké byly vánoční zvyky v Karlovarském kraji
přibližuje historik Stanislav Burachovič.
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pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Karlovarský kraj vybíral významné osobnosti, opět měl z čeho
Hydrogeolog Břetislav Vylita,
podnikatel Julius Krupa a výkonná
ředitelka organizace Český západ
Jana Kosová převzali ve slavnostním sále Grandhotelu Pupp ocenění pro Osobnost Karlovarského
kraje 2009. Anketa letos vstoupila
do pátého ročníku.
„V našem regionu působí řada firem, neziskových organizací i jednotlivců, kteří jsou ve svém oboru výjimeční a svým působením to
denně dokazují.
My na ně chceme prostřednictvím této ankety upozornit širokou
veřejnost a ocenit jejich práci. Proto jsme také oslovili občany našeho kraje, aby nám posílali hlasovací lístky se jmény těch, jejichž činnosti si váží.
Zároveň jsme poprvé v historii trvání ankety osobním dopisem oslovili také starosty všech obcí, kteří
nám zaslaly své tipy,“ uvedl hejtman
Josef Novotný.
Ocenění za mimořádný přínos
Karlovarskému kraji tak letos získal za svou dlouholetou práci karlovarský hydrogeolog Břetislav Vylita, který 17 let pečoval o karlovarské prameny.
Pokračování na straně 3

Krajská liga odpadů 2009 zná
své vítěze. Nejvíce se letos třídilo v Tuřanech a Lázních Kynžvart. Kraj dlouhodobě usiluje
o co největší podíl separovaného odpadu nejen v komunální,
ale také firemní sféře. strana 3

Kraj podpoří včelaře

Karlovarský kraj ocenil osobnosti za rok 2009. Mezi nimi byl i známý hydrogeolog Břetislav Vylita, který se dlouhá léta stará o kvalitu světoznámých lázeňských pramenů v Karlových Varech. Více na straně 3.

Epidemie chřipky zasáhla
kraj; má i své první oběti

Množství případů prasečí chřipky potvrzených laboratořemi v kraji, už několik týdnů stabilně stoupá.
Ilustrační foto (vp)

Karlovarský kraj zasáhla jako jeden
z prvních regionů epidemie akutních
respiračních onemocnění. Mezi nimi
zřejmě letos převažuje takzvaná prasečí
chřipka. V kraji už na její následky zemřelo pět lidí.
Letos přišla epidemie dříve než v jiných letech, a Karlovarský kraj byl mezi prvními, kde počet nemocných přesáhl pomyslnou hranici epidemie 2000
nemocných na 100.000 obyvatel. To bylo v třetím listopadovém týdnu.
Následující týdny ale už nemocnost
v regionu začala naštěstí opět klesat. Pomohlo mimo jiné i to, že řada škol v době epidemie vyhlásila ředitelské volno
a žáci mohli zůstat doma. Právě na školách se chřipková onemocnění šíří velmi rychle a některé školy měly i více než
polovinu žáků nemocných.
V prvním prosincovém týdnu došlo
k poklesu akutních respiračních onemocnění o 28 procent. Podle Krajské

Nejvíce třídily Tuřany

hygienické stanice v Karlových Varech
byl virus prasečí chřipky H1N1 prokázán v 92 případech. Bohužel v pěti případech prasečí chřipka přispěla k úmrtí pacientů. Přestože se počet úmrtí
na prasečí chřipku v kraji může jevit jako alarmující, všichni lidé, kteří nemoci podlehli, měli už předtím vážné zdravotní problémy. Chřipka pak jejich stav
výrazně zkomplikovala.
V Karlovarském kraji také začalo očkování proti prasečí chřipce. V kraji jsou
čtyři vakcinační centra, kde se očkují
zdravotníci, pracovníci Integrovaného
záchranného systému a důležitých oborů, jako jsou například energetici.
Vakcíny proti prasečí chřipce dostali také všichni praktičtí lékaři, kteří následně vyzývají ohrožené pacienty k očkování. Podle rozhodnutí ministerstva
zdravotnictví by měly být proti prasečí chřipce očkovány i chronicky nemocné děti .
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Region bojuje s úbytkem včelstev. Kraj proto už podruhé pomůže ze svého rozpočtu včelařům. Úbytek včel totiž významně snižuje výnosy zemědělců
i drobných pěstitelů. strana 7

Krajskou koalici opustilo hnutí Doktoři
Koalici ve vedení Karlovarského
kraje opustilo hnutí Doktoři za uzdravení společnosti. Vyvrcholily tak několikaměsíční spory mezi zástupci
hnutí Doktoři a ostatními členy krajské koalice ČSSD a KSČM.
Hnutí Doktoři mělo v krajské radě
dva zástupce. MUDr. Berenika Podzemská měla na starosti zdravotnictví
a PaeDr. Vratislav Emler pak školství.
„Problémy byly v oblasti zdravotnictví. Přestože zástupci Doktorů hlasovali pro usnesení krajského zastupitelstva, že do dostavby nové krajské nemocnice zůstanou ve všech třech nemocnicích zachovány současné obory, radní Podzemská toto rozhodnutí
vzápětí zpochybňovala jednala v roz-

poru s usnesením zastupitelů,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef
Novotný.
Podle Podzemské ale chtěli Doktoři situaci ve zdravotnictví řešit na základě odborných přístupů místo politických.
Vše mohlo vyřešit smírčí řízení,
na které ale zástupci hnutí Doktoři
přinesli požadavky, které ostatní dva
koaliční partneři nemohli akceptovat.
Šlo například o odvolání ředitele krajského úřadu, vedoucí odboru zdravotnictví nebo posílení pravomocí
pro radní Podzemskou. Strany se tak
dohodly na ukončení koalice.
„Řada požadavků, přednesená zástupci Doktorů, byla nepřijatelná ne-

bo dokonce v rozporu se zákonem,“
uvedl hejtman Novotný.
Zbývající koaliční partneři pak
v minulých týdnech hledali cestu, jak
vedení kraje doplnit.
Podle dohody ČSSD a KSČM se
funkce radního pro zdravotnictví
ujme zastupitel Václav Larva (ČSSD),
lékař, který se koncepcí zdravotnictví v kraji dlouhodobě zabývá. Radní
Vratislav Emler, k jehož práci neměli koaliční partneři výhrady, ve vedení kraje zřejmě zůstane.
Podle hejtmana Novotného nebude nikdo z koalice Emlerovo odvolání navrhovat. Konečné slovo ale bude
mít zastupitelstvo na svém prosincovém jednání.

Úvodník hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného
Vážení čtenáři,
blíží
se
konec roku a Vy jste
jistě v jeho posledních měsících zaznamenali zásadní změny ve vedení kraje. Krajskou koalici opustilo hnutí Doktoři,
které zastupovala v Radě kraje MUDr. Berenika Podzemská jako radní
pro zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že však dlouhodobě zpochybňovala usnesení krajského zastupitelstva o zachování všech tří nemocnic v Karlových Varech, Sokolově
a v Chebu a svými výroky v médiích
účelově zneklidňovala zdravotníky
především v sokolovské a chebské
nemocnici, navrhli koaliční partne-

ři ČSSD a KSČM smírčí řízení podle koaliční smlouvy. To mělo vést
k výměně MUDr. Podzemské. Hnutí Doktoři považovalo tento požadavek za nepřijatelný a odešlo z koalice. V této době by již měla být známa
jména dvou nových radních, které
do funkcí schválilo krajské zastupitelstvo. Doufám, že výsledkem změn
bude stabilizace především personálního stavu v nemocnicích a udržení potřebné kvality zdravotní péče.
Z rozhodnutí ministerstva vnitra
jsme nuceni od 1. ledna 2010 změnit systém úhrady regulačních poplatků za občany našeho regionu
v krajských zdravotnických zařízeních. Abychom dostáli slibu, který
jsme dali svým voličům, začali jsme
od února loňského roku formou daru platit regulační poplatky v našich
nemocnicích a od září i ve všech lékárnách v kraji. Pacient nemusel po-

platek v nemocnicích vůbec zaplatit,
jen na místě uvést, že souhlasí s poskytnutím daru od kraje. Náš systém úhrady poplatků ale ministerstvo vnitra označilo za nezákonný.
V praxi to tedy nově bude fungovat
tak, že pacienti v krajské nemocnici nejprve zaplatí regulační poplatek, pak vyplní formulář a ten odevzdají do zvláštního boxu. Kraj poplatek pošle na bankovní účet. Kdybychom změnu neprovedli, mohlo by ministerstvo usnesení krajského zastupitelstva o úhradách poplatků zrušit úplně. U poplatků v lékárnách k žádné změně nedojde. Občas
se setkávám s ironickými poznámkami, že jde o „hloupých 30 korun“,
ale dobře vím, že mnohdy jde o částky, které mohou významně zasáhnout do domácího rozpočtu hlavně
starších lidí nebo mladých rodin
Přestože přípravy na Vánoce vr-

cholí, doufám, že jste si mezi sháněním dárků a pobíháním po obchodech našli aspoň chvíli na příjemný adventní koncert nebo na večerní procházku, která má v předvánoční době zvláštní atmosféru.
Já už jsem letos vysněný dárek dostal ještě před Štědrým dnem. V polovině prosince jsme zahájili modernizaci ISŠTE v Sokolově, která by se
v budoucnu měla stát centrem celoživotního vzdělávání odpovídajícím
evropských měřítkům. Novou školu
jsme si kdysi společně vysnili s kolegy z ISŠTE, kde jsem působil jako
ředitel. Díky jejich podpoře a ochotě pracovat na projektu se dnes fikce
stala realitou.
Vám všem přeji o letošních Vánocích nejen samé splněné sny, ale především možnost být se svými blízkými. Ať prožijete rok 2010 v klidu
a ve zdraví.

Archiv měsíčníku Krajské listy a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) jsou přístupné a ke stažení v internetových KRAJSKÝCH LISTECH http://
www.kr-karlovarsky.cz/hl/. O zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek lze žádat na adrese andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.
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Krušné hory nabídnou lyžařům i letos novinky

Jediné, co může sezónu v Krušných horách ohrozit, je nedostatek sněhu.

Na milovníky zimních sportů čeká v Krušných horách v letošní sezóně řada novinek. To, že lyžaři budou
mít lepší podmínky a zázemí umocní
ještě skutečnost, že většina areálů ne-

změnila ceny a lidé tak budou platit
za jízdné jako v předešlé sezóně.
Asi největší a nejviditelnější novinkou bude pro návštěvníky hor v Karlovarském kraji nová trojsedačková

Ilustrační foto: Uncleewed

lanovka na Neklidu v Božím Daru.
Turisty a sportovce vyveze až na nejvyšší vrchol Krušných hor - Klínovec.
Přibližně kilometrová lanovka má

168 sedaček, za hodinu je schopná
přepravit až 1900 lidí.
Trojsedačková lanovka vede napravo podél nejdelšího vleku na Neklidu. Nasedat se bude přímo ze země
a z nástupního pásu, jak bývá u některých podobných zařízení zvykem.
Skiareál na severní straně Klínovce
zase postavil nové sociální zařízení
a k dispozici bude mít letos čtyři nová sněžná děla plus čističku odpadních vod.
Na centrálním parkovišti je navíc
nové infocentrum, kde je možné platit jízdenky platební kartou, což dosud nešlo. Zkrátka nepřijdou ani vyznavači zimních sportů, kteří zamíří do méně známých a menších středisek. Ta jim jsou dnes schopna nabídnout prakticky stejný komfort jako jejich větší konkurenti. Aby v tvrdém boji o lyžaře obstála, musí lákat
na vylepšení.
Skiareál Bublava tak oproti loňsku
značně vylepšil své zázemí. U sjezdovky stojí nová pokladna, půjčovna
lyží, snowboardů a dalšího vybavení.
Změnou prošla i tamní Lesní sjezdovka, která sloužila jako propojovací pro modrou a červenou trasu. Loni byla široká pouze deset metrů, letos se rozšíří na komfortních šedesát.
Novinky nabídne i sjezdovka na nedaleké Stříbrné. Její provozovatelé
upravili nejprudší úsek vleku, takže
nyní je jízda na něm pohodlnější. Celý vlek zároveň prošel repasí.
Sjezdovka na Stříbrné je osvětlená a letos poprvé nabídne nový odbavovací systém. Lyžaři si tak mohou
koupit oproti minulým sezónám například hodinové i několikahodinové
jízdné nebo i týdenní skipas.

Desítky milionů korun
na podporu vzdělávání
Desítky milionů korun rozdělí Karlovarský kraj na podporu vzdělávání žáků a pedagogických pracovníků. Peníze z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost půjdou především na rozvoj
počátečního vzdělávání dětí a žáků.
Další oblastí, do které zamíří, je další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Jedná se o prostředky z Evropského sociálního fondu
a prostředky státního rozpočtu ČR.
V pořadí druhou výzvu, umožňující předkládat nové žádosti o finanční podporu na vzdělávací projekty
uveřejnil Karlovarský kraj 27. dubna 2009. V této výzvě bylo vybráno
22 úspěšných projektů, které splnily kritéria daná operačním programem a kterým Karlovarský kraj rozdělí částku ve výši 58,65 milionu korun. V oblasti podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání“ bylo pro žadatele připraveno 40 milionů korun
a bylo schváleno 8 projektů v celkové
výši 22,79 milionu korun.
V oblasti podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami“ bylo připraveno 25 milionů

Kč a byly schváleny 4 projekty v celkové výši 7,43 milionu korun. V oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“ bylo připraveno 30 miliónů Kč
a bylo schváleno 10 projektů v celkové výši 28,43 milionu korun.
V prvním kole výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo podpořeno
27 projektů, které jsou v současnosti realizovány a čerpají postupně finanční prostředky ve výši 82,14 milionu korun.
Podrobnější informace o všech
úspěšných projektech nebo o možnostech čerpání prostředků z tohoto operačního programu naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje na této adrese www.kr-karlovarsky.cz/
kraj_cz/EU/OPvzdel
Zde také, stejně jako na stránkách
tištěných Krajských listů, najdete
průběžně informace o nejvýznamnějších projektech v Karlovarském
kraji realizovaných za podpory Evropských fondů. Mezi nimi hrají projekty zaměřené na oblast vzdělávání
a školství obecně dlouhodobě prim.

Krajský rozpočet na rok 2010 je prorůstový a úsporný
V příštím roce by měl kraj podle návrhu nového rozpočtu na rok 2010
hospodařit v oblasti nutných výdajů
kraje s mírně přebytkovým rozpočtem. Znamená to, že v roce 2010 bude Karlovarský kraj schopen pokrýt
vlastními příjmy veškeré výdaje odborů včetně peněz pro své příspěvkové organizace a také splátky jistin
dvou ze tří čerpaných úvěrů.
Objem nutných výdajů kraje (tzv.
standardních) činí 3,87 miliardy korun, zatímco objem očekávaných příjmů je navrhován ve výši 3,93 miliardy korun. K tomu kraj disponuje úvěrem ve výši 300 milionů korun, který
přijalo bývalé vedení kraje na stavbu
Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu v Karlovarské krajské nemocnici, a dalšími smluvně zajištěnými úvěry ve výši 1, 2 miliardy korun.

Celkové plánované výdaje kraje by
měly činit 5, 7 miliardy korun, protože zahrnují i předfinancování a spolufinancování velkých projektů realizovaných za pomoci dotací z evropských fondů ve výši 1,4 mld. Kč. Jedná se o projekty z Akčního plánu Programu rozvoje kraje, který byl schválen krajským zastupitelstvem. Jde například o stavbu Centra technického
vzdělávání v Ostrově nebo modernizaci ISŠTE Sokolov.
„Rád bych zdůraznil, že zdrojem,
který slouží k profinancování schválených projektů, jsou v první řadě
prostředky našetřené v minulých letech. Tyto peníze máme na fondových účtech kraje ve výši 307 milionů
korun. Dalším zdrojem jsou zmíněné úvěry,“ uvedl náměstek hejtmana
Martin Havel s tím, že navržený roz-

počet považuje za velmi kvalitně sestavený s ohledem na současnou ekonomickou situaci.
„Rozhodně to neznamená, že by se
kraj čerpáním zajištěných úvěrů stále
více zadlužoval,“ zdůraznil. Naopak,
zatímco na konci roku 2008 činila
zadluženost kraje 98 milionů korun,
na konci září letošního roku už byla
podstatně nižší - 45 milionů korun.
Stav zadluženosti kraje i s jeho příspěvkovými organizacemi byl
na konci roku 2008 610 milionů korun, do konce září 2009 klesl na 400
milionů korun.
Očekávané příjmy pro rok 2010 byly propočteny velmi reálně. Výše daňových příjmů byla stanovena na základě predikce ministerstva financí
a ještě snížena o 5 procent s ohledem
na současnou ekonomickou situaci.

„Rozpočet charakterizujeme jako
prorůstový, protože v oblasti investic
nebyly provedeny škrty v plném rozsahu, došlo jen ke snížení investičních
příspěvků příspěvkovým organizacím
kraje v oblasti školství a sociálních věcí s tím, že některé akce jsou nahrazeny projekty spolufinancovanými
z fondů EU,“ uvedl náměstek Havel
a dodal, že pokud se zastaví investice,
má ekonomika mnohem menší šanci
na své znovuvzkříšení.
Při sestavování rozpočtu se počítalo i s nutnými úsporami. Kraj by tak
měl být schopen dostát svým závazkům při financování hlavních investičních záměrů, které vedou k dalšímu rozvoji celého regionu. Návrhem
rozpočtu na rok 2010 se bude zabývat
krajské zastupitelstvo na svém zasedání 10. prosince.
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Hejtman odpovídá
Vážený pane hejtmane,
bydlím v Lokti a dojíždím učit do Karlových Varů. Dostat se do Karlových Varů na osmou hodinu se stává čím dále obtížnější. Autobus přepravce Či-Du je
přeplněn již ze Sokolova a někdy Loktem projede bez zastavení. Po marné domluvě s přepravcem i se starostou města Loket, jezdím na osmou v 5.48 hodin
z Lokte. Prosím, zda by nebylo možné přistavit v 7 hodin ještě jeden autobus,
který by v Lokti určitě stavěl. Za vyřízení předem děkuje Radošová.
Vážená paní Radošová,
Od 13. 12 2009 bude s novým jízdním řádem zavedeno následující opatření.
Spoj 411440/79 zastaví jen pro nastupování na zastávce Střelecká a operativně bude nasazen nový spoj 411440/89 (bude jezdit ve školním roce), který
bude odjíždět ze zastávky Loket (u mostu). Odjezd spoje 79 bude v 7:04 (KV
7:32), spoje 89 bude v 7:17 (KV 7:37).
Vážený pane hejtmane,
jako učitel geografie využívám GIS Karlovarského kraje. V posledních letech
se stále zmenšuje množství informací, které jsou přes GIS přístupné veřejnosti.
Naposled se staly nepřístupnými i veřejné části povodňových plánů, se kterými moji studenti v hodinách pracovali. Mohl byste zajistit zpřístupnění těchto
informací pro veřejnost a zasadit se o větší „otevřenost“ krajského GISu tak,
jak je tomu třeba v Libereckém kraji či kraji Vysočina? Antonín Jalovec
Vážený pane Jalovče,
V současnosti probíhalo testování nového webu pro oblast povodní a současně docházelo k aktualizaci údajů. Novou podobu naleznete na URL adrese
http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/, nebo na stránkách Karlovarského kraje. Samozřejmě se jedná o veřejně dostupné údaje, neveřejná část je dostupná
pouze pro pověřené pracovníky a organizace. Pokud byste měli jakékoliv podněty k oblasti GISu, tak je samozřejmě uvítáme. Naopak bychom velice stáli o to, zlepšit „otevřenost“, domluvit se se školami, jaké aplikace by měly být
přístupné, jaké jim chybí, atd. Můžete se s námi spojit na mail gis@kr-karlovarsky.cz. Pokud jako škola využíváte GIS, tak je zde např. možnost se školou
vytvořit v rámci kraje tzv. „GIS Day“, kde by bylo možné otevřeně prezentovat
použití, využití GISu ve školách, resp. GIS vůbec.

Otázky i odpovědi v rubrice Hejtman odpovídá jsou redakčně kráceny.
Položit otázku hejtmanovi můžete kdykoliv na internetové stránce:
http://www.kr-karlovarsky.cz kde také najdete plné znění rubriky.

KARLOVARSKÝ KRAJ
vyhlašuje

1. VÝZVU PŘEDKLADATELŮM GRANTOVÝCH PROJEKTŮ
k předkládání žádostí o finanční podporu
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Program, prioritní osa programu, oblasti podpory:
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Prioritní osa programu: 3 – Další vzdělávání
Oblast podpory: 3.2
– Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji
Cílem oblasti podpory je usnadnění individuálního přístupu obyvatel ČR
k dalšímu vzdělávání a zvýšení jejich motivace k celoživotnímu učení.
Dále prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti
o nabídce dalšího vzdělávání.
2. Termíny výzvy:
Vyhlášení výzvy: 23. listopadu 2009
Datum ukončení výzvy: 11. ledna 2010
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 4. ledna 2010
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě:
11. ledna 2010 ve 12.00 hod.
3. Další informace a kontakty:
Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete
na webových stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/.

Informace poskytuje:
oddělení grantových schémat odboru investic a grantových schémat KÚ KK
Jitka Kavková, tel.: +420 353 502 572,
e-mail: jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz - vedoucí oddělení
Mgr. Kamila Krčková, tel.: +420 353 502 404,
e-mail: kamila.krckova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Linda Zábrahová, tel.: +420 353 502 321,
e-mail: linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz
Lenka Burešová, tel.: +420 353 502 278,
e-mail: lenka.buresova2@kr-karlovarsky.cz
Ing. Šárka Ištvánová, tel.: +420 353 502 464,
e-mail: sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz

INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH
mobil: 721 839 483, tel./fax: 353 549 133 ,e-mail: krajske.listy@seznam.cz
Krajské listy vycházejí v nákladu 132 000 výtisků.
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Zprávy z kraje

Karlovarský kraj ocenil významné osobnosti Letošní liga odpadů zná své vítěze, nejvíce
Pokračování ze strany 1
cí. V kategorii neziskových organizací míst pro handicapované spoluobča- třídili lidé v Tuřanech a Lázních Kynžvart
poslali občané nejvíce hlasů výkonné ny. Společnost je úspěšným výrobcem
Úspěšně vyřešil nové, hlubší jímání
Vřídla i malých karlovarských pramenů. Vedle toho realizoval celou řadu
hydrogeologických prací na minerálních vodách dalších našich lázní a řešil
jejich ochranu. Jako odborník působil
v Jugoslávii, Řecku a Jemenské arabské
republice. V našich i zahraničních odborných časopisech a sbornících publikoval více než 70 článků o minerálních vodách. Napsal i několik vědeckopopulárních prací. Je členem řady
mezinárodních odborných organiza-

ředitelce organizace Český západ Janě
Kosové. Český západ dlouhodobě pracuje s komunitou romských obyvatel
osady Dobrá Voda na Toužimsku. Díky řadě projektů se lidem z této organizace daří zlepšit životní podmínky
sociálně vyloučených obyvatel z Dobré Vody a postupně je začlenit do společnosti.
V kategorii firem cenu převzal
za manažerskou a podnikatelskou činnost Julius Krupa jednatel firmy KRUFIN, s.r.o., za vytváření pracovních

a prodejcem mycích a úklidových prostředků. Má statut chráněné dílny a zaměstnává více než 60% osob se zdravotním postižením, V roce 2007 postavila firma nový výrobní provoz
za 10 milionů korun. Z toho čtyři milióny korun představovala státní dotace na vytváření pracovních míst pro
handicapované.
V anketě Osobnost Karlovarského
kraje 2009 navrhli lidé na ocenění celkem 47 kandidátů ze všech možných
oborů, kterým zaslali 877 hlasů.

Knihovna obdržela prestižní mezinárodní ocenění

V úterý 2. prosince se v londýnském Victoria and Albert Museum konalo slavnostní předávání
cen v rámci soutěže JODI AWARDS
2009. V rámci soutěže se hodnotí
nejlepší počiny na poli zpřístupňování kultury handicapovaným lidem
prostřednictvím digitálních technologií. Prestižní ocenění v kategorii Digitální přístup on-line získala
Krajská knihovna Karlovy Vary.
„Do této celoevropské soutěže jsme
byli nominováni jako jediní z naší republiky a vůbec jsme nepředpokládali, že bychom se v naší kategorii
mohli dostat na první místo. Máme
ohromnou radost a budeme se snažit neusnout na vavřínech,“ uvedla
ředitelka krajské knihovny Eva Žáková. Krajská knihovna nabízí informace pro handicapované, zejména
pro neslyšící a nevidomé na svých
webových stránkách. Na samostatných záložkách, určených těmto skupinám lidí, jsou vždy aktuálně publikovány všechny dostupné
služby knihovny pro tyto cílové skupiny, vč. on-line přístupu do katalogu knihovny. Zveřejněn je zde také

seznamu titulů z knihovního fondu,
svým zaměřením či určením vhodný pro neslyšící a nevidomé. Zájemci zde mohou najít plánované akce,
např. literární besedy pro nevidomé či přednášky a kurzy tlumočené
do českého znakového jazyka. Zcela unikátní službou, nabízenou krajskou knihovnou, je komunikace knihovnic krajské knihovny s neslyšícími v českém znakovém jazyce. Velký
ohlas v rámci soutěže zaznamenalo právě uvítání uživatelů v českém
znakovém jazyce jednou z knihovnic, které je na stránkách pro neslyšící umístěno (http://www.knihovna.kvary.cz/cs/pro-navstevniky/pro
-neslysici55/)
Práce s handicapovanými skupinami uživatelů má v Krajské knihovně Karlovy Vary dlouholetou tradici.
Krajská knihovna je jednou z cca 10
knihoven v celé ČR, které poskytují handicapovaným služby prostřednictvím speciálního oddělení. Již 15
let funguje Oddělení pro handicapované. Knihovna také dlouhodobě
aktivně spolupracuje s neziskovými
organizacemi, například s Klubem
neslyšících a hluchoněmých v Karlových Varech, s Tyfloservisem, Tyflocentrem, s o.s. Nejste sami či s Ústavem sociálním péče pro mentálně
postižené v Mariánské.

Oddělení pro handicapované nabízí svým klientům řadu zajímavých služeb. Tlumočené přednášky, exkurze po knihovně, počítačové kurzy či kurzy trénování paměti jsou velmi oblíbené a uživateli vyhledávané. Pro nevidomé je připraven rozsáhlý fond zvukových knih
či sbírka kompenzačních pomůcek. Nevidomí si navíc mohou zdarma půjčit radiomagnetofon k domácímu přehrávání zapůjčených zvukových knih. Knihovna též pravidelně organizuje aktivity pro mentálně postižené osoby. Velký zájem
z řad veřejnosti je též o kurzy českého znakového jazyka. Většina uvedených aktivit je financována z projektů podpořených granty, či díky sponzorským darům partnerských organizací. Bez této finanční pomoci by
nebylo možno tyto služby nabízet
a realizovat.
Ceny v soutěži Jodi Awards rozdává organizace Jodi Mattes Trust, která oceňuje přístup ke kultuře prostřednictvím digitálních technologií. Cena je holdem Jodi Mattesovi (1973-2001), neúnavnému bojovníku za přístup postižených osob
ke kultuře. Do soutěže se mohou
přihlásit muzea, galerie, knihovny
nebo archivy. Ceny jsou udělovány
od roku 2003.

Cenu starostce Tuřan Miroslavě Hoškové předal krajský radní pro oblast životního prostředí Jaroslav Bradáč.

Tuřany na Chebsku a Lázně Kynžvart jsou vítězi letošního ročníku Ligy odpadů, kterou už počtvrté pořádá Karlovarský kraj ve spolupráci se
společností EKO-KOM, která zajišťuje zpětný sběr a zpracování tříděného odpadu.
Už téměř fenoménem je obec Tuřany, která vyhrála v kategorii do 1000
obyvatel už potřetí za sebou. „Provádíme separaci komunálního odpadu
víc než deset let. Jsme malá obec navíc rozdělená na tří sídelní místa. Začínali jsme s plasty. A brzy jsme zjistili, že venkovský člověk je ochoten
věci, které sám nepotřebuje, ale dají
se použít dál, donést i třeba ze vzdálenějších míst,“ uvedla starostka Miloslava Hošková.
Brzy obec doplnila kontejnery, kte-

ré byly zpočátku jen u obecního úřadu i do dvou svých osad. Podle Hoškové je pro obyvatele obce stimulem
i to, že každý majitel nemovitosti je
povinen mít vlastní popelnici, a tak
se mu separace vlastně vyplatí. Obec
chce rozšířit separaci i o elektroodpad a dokončit vlastní sběrný dvůr.
Právě na jeho výstavbu chce použít
odměnu ve výši 60.000 korun, kterou
v soutěži vyhrála.
Letošního ročníku se účastnilo celkem 121 obcí z Karlovarského kraje. To představuje naprostou většinu
obyvatel regionu.
Ačkoli Karlovarský kraj ještě před
několika lety byl na chvostu mezi
regiony v separaci odpadu, osvěta,
propagace, finanční podpora a také
dobré příklady obcí a měst, které se

Karlovarská nemocnice získala monitory pro novorozence
Karlovarská nemocnice získala díky
Nadaci Křižovatka monitorovací přístroje, chránící děti před takzvaným
syndromem náhlého úmrtí novorozenců.
Přístroje sledují dýchání dětí a včas
upozorní personál nemocnice, pokud
by došlo k zástavě dechu. Apnoe monitory BABYSENSE II slouží k monitorování zejména rizikových novorozenců a kojenců. Právě u nich je nebezpečí náhlého úmrtí nejvyšší.
Jedná se o děti s nízkou porodní váhou, děti po prodělaných nepravidelnostech poporodní adaptace, dále děti
s některými vrozenými vadami, např.
srdečními. V karlovarské nemocnici
tyto monitory používají hlavně na oddělení fyziologických novorozenců
a u všech dětí po operativních poro-

dech.
Bez přehánění lze říci, že tato nevelká „krabička“ může mnohdy zachránit dětský život. Cena jedné monitorovací soupravy je 2.900 korun a celkem jich nadace karlovarské nemocnici předala osm. Z rukou představitelů
Nadace Křižovatka převzal monitorovací přístroje primář dětského oddělení Jiří Souček.
Syndrom náhlého úmrtí novorozenců se označuje zkratkou SIDS ( z anglického sudden infant death syndrome) a je ve vyspělých zemích hlavní příčinou úmrtí dětí v prvním roce života. K úmrtí nejčastěji dochází ve spánku. V České republice umírá na SIDS ročně několik desítek dětí.
Nadace Křižovatka nevěnovala monitory nemocnici v Karlových Va-

rech poprvé. Vzájemná spolupráce obou subjektů trvá již několik let.
Za střed svého zájmu si Nadace Křižovatka zvolila jako jediná organizace
v České republice pomoc dětem ohroženým tzv. syndromem náhlého úmrtí novorozenců (SIDS). Za dobu jejího
působení od roku 1995 bylo touto nadací předáno již více než 3 tisíce apnoe monitorů na dětská či novorozenecká oddělení nemocnic v celé České republice.
Kromě toho si maminky mohou přímo od nadace „elektronické chůvičky“ vypůjčit i domů pro první měsíce
života svého děťátka za cenu víceméně symbolickou ve srovnání s tím, co
získávají: klid, že dítě není v době jejich spánku nebo krátké nepřítomnosti bezprostředně ohroženo.

Na utkání Vás zvou:
Generální partner:
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31.12. SILVESTR – KV ARENA

Party s živou hudbou, hosty, DJ’em a ohňostrojem

3.1.

ENERGIE KV – PLZEŇ 1929

Extraliga ledního hokeje

10.1.

ENERGIE KV – KOMETA BRNO

Extraliga ledního hokeje

15.1.

ENERGIE KV – GEUS OKNA KLADNO Extraliga ledního hokeje

19.1.

ENERGIE KV – EATON PARDUBICE

Extraliga ledního hokeje

24.1.

ENERGIE KV – PSG ZLÍN

Extraliga ledního hokeje

2.2.

ENERGIE KV – SPARTA PRAHA

Extraliga ledního hokeje

5.2.

LORD OF THE DANCE

Světoznámý soubor ve fantastickém příběhu Dobra a Zla. Překrásná pohádková scéna,
precizní výkony sólistů, nezaměnitelné taneční formace, které proslavily irský tanec.
Mýtus, kouzlo, zážitek…

7.2.

ENERGIE KV – MOUNTFIELD ČB

Extraliga ledního hokeje

20.2.

FREESTYLE MOTOCROSS

Exhibice pro fanoušky tohoto akčního sportu

3.3.

ENERGIE KV – VÍTKOVICE STEEL

Extraliga ledního hokeje

Změny v programové skladbě i v dílčích speciﬁkacích jednotlivých akcí vyhrazeny. Přehled akcí je průběžně aktualizován. Podrobnosti k jednotlivým akcím
najdete v rubrice Akce a programy na webu www.kvarena.cz, zařazované aktuality pak pod odkazem Aktuálně-Aktuality.
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do soutěže zapojují, vedly k tomu, že
za loňský rok se už kraj odlepil ode
dna pomyslného žebříčku a předstihl
nejen sousední Ústecký ale také Moravskoslezský kraj.
V kategorii do 1000 obyvatel se
po Tuřanech letos umístila Libá
a na třetím místě skončil Zádub - Závišín. Z obcí nad 1000 obyvatel pak
po Lázních Kynžvart obsadily druhé
místo Františkovy Lázně a na třetím
místě skončilo krajské město Karlovy Vary.
Vítězné obce pak získaly za první místo 60.000, za druhé 30.000
a za třetí 10.000 korun.
V soutěži se letos oceňovaly i mateřské a základní školy, které se zapojily do propagačních akcí zaměřených na třídění odpadu.

Zprávy z kraje

KRAJSKÉ LISTY

Kraj vybral drážní dopravce v soutěži už před lety
V posledních dnech rozpoutal majitel společnosti Student Agency Radim Jančura kampaň proti vedení českých krajů, které s koncem roku uzavřely desetileté smlouvy, převážně s Českými drahami na zajištění drážní dopravy v regionech. Jeho
tvrzení o protěžování Českých drah
jsou ale v případě Karlovarského kraje zcela nepravdivá.
Karlovarský kraj má na všech železničních tratích provozovánu drážní osobní dopravu v závazku veřejné služby na základě vysoutěžených
smluv. Ty uzavřel podle výsledků
transparentních a nediskriminačních
výběrových řízení uskutečněných v letech 2005 a 2006.
Dlouhodobé smlouvy byly uzavřeny s drážními dopravci, kteří nabídli
nejvýhodnější podmínky. V našem regionu to byly České dráhy, a.s., a soukromý dopravce Viamont. České dráhy dokonce nabídly lepší cenu na jeden vlakový kilometr než společnost
Viamont. Zatímco cena vysoutěžená
ČD v roce 2006 se pohybovala na našich tratích přibližně od 53 do 62 korun na 1 vlakový kilometr, Viamont
měl cenu od 65 do 93 korun za 1 vlakový kilometr. Je to dáno i tím, že Viamont používá na některých tratích
zcela nové vlakové soupravy.
Od počátku roku 2006 do prosince
letošního roku Karlovarský kraj neobdržel žádnou novou nabídku drážních
dopravců na zajištění drážní osobní dopravy v rámci základní dopravní obslužnosti. Pouze v říjnu letošního
roku vyzvali kraje zástupci Arriva hol-

V Karlovarském kraji soukromí dopravci jezdí už dávno.

ding ČR, s.r.o., Sdružení železničních
společností a Regiojet a. s., aby poptaly služby pro regionální železniční dopravu. Tento požadavek byl adresován
i nám, zřejmě z neznalosti prostředí,
neboť, opakuji, železniční doprava je
u nás vysoutěžena.
Karlovarský kraj potřebuje dlouhodobě stabilizovat výdaje ze svého rozpočtu a také vytvořit podmínky pro
možnost čerpání prostředků z EU
na modernizaci železniční dopravy.
Proto přistoupil k prodloužení stávajících smluv s ČD a Viamontem do konce roku 2019. Zdůrazňuji, že je to pro
náš kraj velmi výhodné. Prodloužením

Františkolázeňské Aquaforum
uvítalo milióntého návštěvníka
Františkovy Lázně (šr) - Aquaforum
ve Františkových Lázních uvítalo v pátek 20. listopadu již milióntého návštevníka. Stala se jím Edit Müllerová z Fankfurtu nad Odrou, která přijela do lázní se svým manželem Gerdem dva dny
předtím.
Jubilejní hosty přivítalo kompletní vedení akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně, která vodní ráj s komplexem realaxačních služeb za 400 milionů korun otevřela v létě roku 2005. „Nečekali jsme, že se miliontého návštěvníka dočkáme tak brzy, vždyť jsme teprve
nedávno vítali půlmiliontého,“ prohlásil předseda představenstva společnosti JUDr. Pavel Doucha. Pro miliontého

návštěvníka společnost přichystala řadu pozorností - kromě uvítání s dortem
a šampaňským nebo oběda s vedením
firmy v restauraci komplexu se manželé Müllerovi radovali i z dárkových poukazů na 100 VIP vstupů do Aquafora,
na wellness- relax pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelovém komplexu Pawlik pro
dvě osoby, na masáž lávovými kameny ve Fitforu, Fitness a Wellness centru
v Aquaforu a 100 poukázek na Aquaburger, vše v celkové hodnotě 50.000 korun.
Františkolázeňské Aquaforum je nejvíce navštěvovaným zařízením společnosti, která letos získala prestižní ocenění Lázeňská společnost České republiky
roku 2009.

smluv se totiž mimo jiné výše prokazatelné ztráty, kterou dopravcům hradíme, bude až do roku 2019 zvyšovat
pouze o míru inflace, tak jak to bylo vysoutěženo v letech 2005 a 2006.
Už v minulosti se to příznivě promítlo do rozpočtu Karlovarského kraje,
a stejný efekt očekáváme i v příštím
období.
Josef Novotný, krajský hejtman
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Začala přestavba sokolovské ISŠTE na centrum vzdělávání
Největší střední
škola v Karlovarském
kraji,
Integrovaná
střední škola technická a ekonomická (ISŠTE) v Sokolově, se začala měnit na moderní
vzdělávací centrum celoživotního
vzdělávání.
Za stovky milionů korun, po vzoru evropských obdobných zařízení,
tam bude stát nová sedmipatrová
budova. Ta společně s rekonstruovanými prostorami školy umožní vzdělávání a praktickou přípravu středoškoláků pro obory jakými jsou strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, management
a veřejně správní činnost. A to jak
v rámci řádné výuky, tak v rekvalifikačních kurzech, kurzech ICT,
vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávání dospělých.
Škola bude sloužit i pro odloučené pracoviště Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.
„Nová sedmipatrová budova nabídne 13 prostorných učeben pro
32 žáků a 14 učeben pro 16 žáků.
Samozřejmostí je laboratoř fyziky a chemie. Dvě nové učebny vý-

VELKOPLOŠNÁ OBRAZOVKA
NA T.G.M. KARLOVY VARY

početní techniky budou vybaveny
nejmodernějšími technologiemi,“
vysvětlil současný ředitel školy Pavel Janus.
Uspořádání školy pak zjednoduší pohyb studentů a zaměstnanců
po areálu, projekt navíc citlivě naváže na urbanistické řešení okolí stavby.
„Ještě za mého působení na ISŠTE Sokolov jsme snili o stavbě
nové budovy pro tento typ školy.
Projekt se začal rozbíhat už v roce
2002 rekonstrukcí strojařských dílen a díky skvělé spolupráci mých
kolegů ve škole a podpoře kraje
se náš sen stal skutečností,“ uvedl
hejtman Josef Novotný, který pracoval jako ředitel ISŠTE Sokolov
do listopadu 2008.
Celková plánovaná kapacita
školy je přibližně 1200 žáků (550
učební obory, 650 studijní obory).
Pracovat tam bude moci až 130 zaměstnanců, z toho 77 učitelů teoretického vyučování a 23 učitelů
odborného výcviku.
Náklady na stavbu a vybavení dosáhnou více než 380 milionů
korun, přičemž projekt je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Se-

verozápad (ROP SZ).
Stavba je rozdělena do dvou etap.
Ta první etapa už začala na počátku prosince letošního roku přípravou území a demoličními pracemi.
Druhá etapa začne 1. června
2011 a zahrnuje dokončení výstavby nové budovy, dílen, rekonstrukci budov č. 1 a 2 včetně venkovního osvětlení a sadových
úprav. Skončit by měla do 30. dubna 2012.
Nová stavba bude stát přímo
ve středu areálu ISŠTE a počítá se
s tím, že hlavní vstup bude od Lobezského potoka. To zcela změní dnešní nevyhovující uspořádání, kdy desítky a stovky studentů
v době příchodu a odchodu ze školy často blokují hlavní silnici.
Moderní školní zařízení má stát
i v Ostrově. Nákladem přes 400
milionů korun tam vznikne Centrum technického vzdělávání, které bude disponovat téměř 60 učebnami, včetně odborných a praktických.
Karlovarský kraj chtěl původně
projekt Centra technického vzdělávání v Ostrově kvůli světové hospodářské krizi pojmout skromněji,
nakonec však přistoupil na nabídku Ostrova, který přislíbil 20 milionovou spoluúčast.

Srdečně vás vítá
JAGUAR & LAND ROVER
v Horních Frankách: Bayreuth a Wunsiedel
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U nás jste při prodeji a servisu v dobrých rukách!
tel.: +420 354 597 403, +420 739 544 445
e-mail: info@zurnalmedia.cz

NOVÁ KIA CEE’D

Špičkově školený personál

Záruka ceny

je pro nás samozřejmostí!
Specializovaní poradci vám pomohou jak v servisu, tak při koupi vozu.

V servisu pracujeme s pevnými
a kompletními cenami. Předem víte,
kolik opravdu zaplatíte.

Příjem do servisu

Karosářské a lakýrnické centrum

od 7.00 do 18.00 hod.

Kompletní oprava havarovaných
vozů na jednom místě.

Nový design exteriéru
i interiéru, nové technologie
7 let záruka, 5* v nárazových testech
Kia Cee’d SW
(kombi)

314.980,- Kč

Kia Cee’d

Náš tým se těší na vaši návštěvu!

289.980,- Kč

w w w. s k a - g r o u p. c z

95444 Bayreuth
Bismarckstr. 73-75
Tel.: 0049/921/507205-80

NAJDETE NÁS V AUTOSALONU KIA
SPOLEČNOSTI SKA GROUP V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
Obchodní ředitelka společnosti Lázně Františkovy Lázně Ing. Helena
Douchová vítá manžele Gerda a Edith Müllerovi (zleva).

Při koupi vozu využijte značkové ﬁnancování
Kia Finance od společnosti UniCredit

PARFUMERIE „U ANDĚLA“
SVOBODY 12, CHEB
TEL.: 354 424 848

1

95632 Wunsiedel
Dr.-Hans-Bunte-Str. 1
Tel.: 0049/9232/9944-0

1

ZDARMA

K nákupu vybraných vánočních balíčků získáte druhý zdarma

PF 2010
Produkt Image09 90x50.indd 1
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Křížovka • inzerce

Křížovka o ceny
Gratulujeme výhercům z minulého čísla, kterými se stali: Ivan Sikora Karlovy Vary, Inge Dotzauerová Cheb, Eliška Knaizlová Poutnov, kterým zasíláme publikace o Karlovarském kraji. Dnešní tajenka se týká tajemného místa nedaleko Sokolova. Stavba, která vznikla někdy v polovině 13 století, totiž poměrně záhy zmizela z povrchu a ještě před pár lety o ní nevěděli ani místní obyvatelé. Známa byla pouze z různých lidových pověstí, ve kterých
se to hemžilo nejen různými přízraky, ale také skrytými poklady. Právě do hor, kde se naše stavba nachází, lákaly báje hledače pokladů, kteří se nakonec sami stali také součástí těchto pověstí. Hádanku, zda ona mýtická stavba existovala nebo ne, rozlouskl až v roce 2001 rozsáhlý archeologický výzkum, který ji postupně celou odkryl. Dnes je areál, ležící u úpatí hory Krudum, oblíbeným turistickým cílem Jeho název najdete v tajence dnešní křížovky. Tři luštitelé, kteří nejrychleji zašlou správné znění tajenky na adresu: Andrea Bocková, Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, obdrží jako odměnu knihy o regionu.

Co možná ještě nevíte
o datových schránkách...
Nejčastěji
kladené
otázky
k datovým
schránkám

© PixBox – Fotolia.com

Jak si mám zřídit datovou schránku?
Pokud jste nově vznikající obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku, datová schránka právnické osoby
vám bude zřízena automaticky. V ostatních případech je nutno o zřízení datové
schránky požádat – na kterékoliv pobočce
Czech POINT, osobně, písemně či elektronicky na Ministerstvu vnitra.
Některé právnické osoby nejsou zapsané v obchodním rejstříku, např. sdružení
vlastníků bytových jednotek (SVJ), nadace
a nadační fondy a obecně prospěšné společnosti (OPS). Těm datová schránka ze
zákona zřízena nebyla, pokud ji chtějí používat, musí si o ni požádat.
Proč se při prvním vstupu na
www.mojedatovaschranka.cz
zobrazuje výstraha o zabezpečení
tohoto webu?
Tato výstraha se zobrazuje z toho důvodu, že Informační systém datových schránek se vám prokazuje pomocí certiﬁkátu
akreditované certiﬁkační autority PostSignum. Tato na systému nezávislá autorita vám tím potvrzuje, že se skutečně jedná
o Informační systém datových schránek
a ne o systém falešný. K tomuto potvrzení
je zapotřebí, aby byl ve vašem počítači nahrán kořenový certiﬁkát této autority. Ten
při prvním přihlášení ještě není ve vašem
počítači zaveden. To vám dává možnost,
abyste si kořenový certiﬁkát sami prověřili a nainstalovali ho do úložiště certiﬁkátů.
Poté bude váš počítač schopen vždy sám
ověřit, že se přihlašujete k pravému systému datových schránek. Kořenové certiﬁkáty můžete získat na webových strán-

kách certiﬁkační autority PostSignum.
Postup jejich získání, ověření a instalace je uveden na domovské stránce serveru
http://www.datoveschranky.info.

vat zneplatnění přístupových údajů znovu
dříve než za tři roky, je úkon zpoplatněn.
O zneplatnění přístupových údajů může
požádat pouze jejich držitel osobně.

Je přístup do systému dostatečně zabezpečen?
Doporučeným způsobem přístupu k datové schránce je použití jména, hesla a komerčního přístupového certiﬁkátu. Jméno
a heslo vám bylo doručeno v obálce. Komerční přístupový certiﬁkát můžete získat
u některé certiﬁkační autority, kde vám
ochotně poradí a pomohou. Máte také
možnost zvolit základní, méně bezpečnou metodu přihlášení, kterou je použití
pouhého jména a hesla, tedy bez certiﬁkátu. Tuto možnost vám nedoporučujeme,
nicméně je přípustná. Systém vyžaduje
hesla s dostatečnou složitostí, aby je nebylo snadné uhodnout. Heslo si musíte každých 90 dnů změnit na nové. Opakované použití předchozích hesel není
dovoleno. Podmínkou bezpečného přístupu do datové schránky je samozřejmě i dodržování bezpečnostních pravidel samotným uživatelem (přístup pouze
přes www.mojedatovaschranka.cz, použití osobního ﬁrewallu, kvalitní antivirová
ochrana apod.).

Kdy musím změnit přístupové heslo
a proč?
První změna hesla vás čeká po použití přístupových údajů, které jste obdrželi v obálce (tzv. iniciální přístupové údaje).
Po jeho změně je heslo platné po dobu 90
dnů. Pokud se uživatel přihlásí iniciálním
heslem nebo heslem, jemuž vypršela platnost, je vyzván ke změně hesla. Dokud to
neučiní, systém mu neumožní jinou činnost. Prvním nebo již „vypršeným“ heslem je možné se bez jeho změny přihlásit
pouze pětkrát, poté se přístupové údaje trvale zablokují a je nutné požádat o jejich
zneplatnění a vystavení nových na kontaktním místě Czech POINT. Jde o jedno
z bezpečnostních opatření, které má pomoci k tomu, aby nemohly být přístupové
údaje zneužity.

Co dělat při ztrátě či zapomenutí
přístupových údajů?
Zajděte na kterékoli kontaktní místo
Czech POINT a požádejte o zneplatnění
původních přístupových údajů a vystavení nových.
Poprvé je znovuvystavení přístupových
údajů bezplatné, pokud budete požado-

Jak získám doklad o tom, co jsem úřadu
prostřednictvím datové schránky poslal?
Odeslanou datovou zprávu včetně obálky
s elektronickým podpisem a elektronickým časovým razítkem je možné si uložit
a později použít jako doklad.
Jak postupovat při získání přístupových
údajů, když jsou statutární zástupci
dlouhodobě mimo ČR?
Přístupové údaje statutárního zástupce
za něj nemůže vyzvednout nikdo jiný. Bez
nich se právnická osoba není schopna přihlásit do datové schránky. Statutární zá-

stupce však může úředně ověřenou plnou
mocí ustanovit administrátorem nebo pověřenou osobou jinou osobu, typicky touto osobou bude prokurista společnosti. Plná moc musí být úředně ověřena úřady ČR (např. zastupitelským úřadem ČR
v dané zemi) nebo musí být opatřena tzv.
apostilou či vyšším ověřením (superlegalizace).
Spisová služba mé ﬁrmy (úřadu) špatně
komunikuje s datovou schránkou.
Na koho se mohu obrátit?
Ujistěte se, zda není nutná změna hesla pro přihlášení do datové schránky, kontaktujte svého dodavatele spisové služby. Dodavatelé spisových služeb se mohou obrátit na specializovaný helpdesk
sd@o2isds.cz.
Budou různé změny u subjektů, které
mají zřízenu datovou schránku ze zákona,
zohledněny automaticky, nebo je nutné
je ještě někam hlásit (např. zápis změny
do obchodního rejstříku)?
Změny u datových schránek jsou v Informačním systému datových schránek prováděny automaticky, není je tedy nutné nikam jinam hlásit. Např. při změně
jednatele společnosti s ručením omezeným obdrží nový jednatel přístupové údaje a původnímu jednateli jsou přístupové údaje zneplatněny krátce poté, kdy je
změna zapsána do obchodního rejstříku.

Více informací naleznete na www.datoveschranky.info / Přihlášení do datové schránky www.mojedatovaschranka.cz
V případě potíží se obraťte na infolinku 270 005 200 (pondělí–pátek 8–18 hod)
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Pomoc nemocnicím musí přijít zvenku Koalice v Karlovarském kraji rok poté…
Zdravotnictví se
v Karlovarském kraji
potýká s obrovskými
problémy. O tomto
faktu není zapotřebí diskutovat. Stojí ovšem za to zeptat
se, proč? Podle mého názoru je za vším špatná personální politika.
Nové vedení kraje, které tvoří sociální demokraté, členové hnutí Doktoři a komunisté, si místo věcné personální politiky začalo vyřizovat osobní a interpersonální vztahy. Jednoduše řečeno se rozhodli vypořádat se s „nepohodlnými“. Svá místa tak opustili Ing. Jan
Ferenc a MUDr. Věra Procházková. To
jsou ovšem lidé, kteří své práci rozumí
a dělali vše pro to, aby nemocnice fungovaly bez problémů. Nahradit je rozhodně nebude jednoduché. Ostatně to,
že po doktorce Procházkové sáhl okamžitě Roman Šmucler, svědčí o tom, že
si dobrých manažerů dokáží soukromníci vážit.

To už se ale nedá říci o krajských politicích. Neuvědomují si totiž, že dobré
manažery na ulici prostě nenajdou. Lidé, kteří dokáží vést nemocnici, se shánějí těžko. A nedá se předpokládat, že
sebelepší lékař bude i dobrým manažerem.
Ve světle těchto okolností se mi jako nejrozumnější jeví pomoc takříkajíc zvenčí. Stejně, jako to udělala někdejší krajská koalice ODS a ČSSD s Českou
zdravotní. Bohužel jsme tehdy neměli
šťastnou ruku. Navrhované řešení, podle kterého by se „vlády“ nad nemocnicemi v Sokolově a Chebu ujali manažeři
ostrovské, případně Šmuclerovy nemocnice, proto nevidím jako nereálné. I oni
by ale museli postavit tým odborníků
z venku. Jediným rozdílem by tak bylo,
že by je sháněli oni, a ne krajští úředníci.
Přeji proto vedení kraje, aby se dokázalo rozhodnout správně, a alespoň částečně zažehnalo hrozbu totálního kolapsu zdravotnictví v kraji.
JUDr. Josef Pavel
hejtman kraje 2000 - 2008

Když se po posledních krajských
volbách sestavovala v Karlovarském kraji vládní koalice, dopadlo to tak, jak
to dopadlo. Vítězná ČSSD se opřela o KSČM a podporu hnutí Doktoři. Jak je dnes zřejmé, tato od počátku nelogická koalice nevydržela pohromadě ani jeden rok. Po neustálém jiskření mezi
Doktory a hlavním proudem levicové koalice muselo nutně dojít k požáru... O co jde? Nahněvaní Doktoři vstoupili do politiky sice s razancí, ale další jejich počínání v kraj-

Prakticky do roka a do dne po té,
co ČSSD přivedla
k moci KSČM a politické hnutí Doktorů, se koalice rozpadla. Není to důsledek bojů a střetů o něco zásadního, vyplývá to spíše
z neprůhledných vnitřních koaličních
rozmíšek a doktorští politici jednoduše odpadávají. Spíše než přínos pro politickou kulturu jejich roční anabáze
potvrzuje, že stavět politiku na profesní bázi je prostě špatně. Pro širší veřejnost byla ztrátou dalších nadějí a iluzí. Tím nesnižujeme jejich, možná
upřímné, úsilí vyhrát příští volby.
Pro nemocnici samotnou to však nejsou dobré zprávy. Doktoři - politici
totiž vedle politické role převzali také
vedoucí funkce v Krajské nemocnici
a patrně je opustí, s čímž lze očekávat
další vlnu emocí a další kalení vztahů
v tak neklidném zdravotnictví kraje.
Nemá smyslu na tomto místě rozmazávat rozpad koalice a říkat, jak
jsme to předvídali a vypouštět podobné generálské famfáry. Ale rozhodně je na místě nesouhlasit s posílením
vlivu komunistů a polemizovat se stavem molochu Karlovarské krajské nemocnice.
V minulém roce koaliční vedení kraje předložilo „Koncepci“ shrnující známé statistické údaje a známé možné
varianty rozmístění nemocnic. K tomu

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Krušné hory? Krušné už ne! aneb
jak lze zužitkovat evropské dotace

Hotel Seifert se otevře návštěvníkům v lednu příštího roku.
v centrální recepci poskytovat informace o obci a jejím okolí. Zde se například
dozvíte, jaká další zařízení jsou v obci,
kde se dobře vaří, jaké jsou provozní hodiny v krytém bazénu u hotelu Schwarc,
jak jezdí lyžařské vleky, kdy je otevřena
půjčovna lyží, kde je možno zahrát si tenis nebo kudy vedou lyžařské stopy.
Projekt, který je prostřednictvím Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad financován z fondů Evropské
unie, pomůže rozvoji obce, k vytvoření

Podporováno z evropského fondu pro regionální rozvoj

dalších pracovních míst a přílivu dalších
financí do obce. Je skvělé, že regionální
rada podpořila tuto aktivitu a vstřícně
se snaží řešit případné problémy při realizaci celého projektu. Za to jí patří dík
od nositele investice, určitě i od místních občanů a hlavně od příštích návštěvníků Nových Hamrů.
První nově zrekonstruovaný objekt,
Hotel Seifert ve středu obce, bude k dispozici od ledna příštího roku. Už se těší
na vaši návštěvu.

„Vize přestane
být snem“
www.europa.eu

tovat do nové nemocnice „na zelené louce“ (mimochodem opět nápad
Doktorů), pak mi její vyjádření přijde hodně nemravné...
Musím se ale vrátit na začátek. Také
Koalice pro Karlovarský kraj (KKK),
za kterou jsem byl do kraje zvolen,
absolvovala po volbách sérii jednání o případné účasti v krajské vládě.
To však bylo od počátku odsouzeno k zániku z důvodu námluv ČSSD
s KSČM. Stejně tak jako tehdy, i dnes
jsem rád, jako krajský předseda nově
vzniklé strany TOP 09, že jsem nepřistoupil na hrátky s komunisty, ani
na doktorský politický naivismus.
Josef Malý,
krajský zastupitel TOP 09

Alternativa je po rozkladu koalice nadále v opozici

NABÍZÍME PRONÁJEM BYTU 1+1 (56
m2) V CHEBU na Hradčanech - dlouhodobě. tel. 777 193 779, innoka@seznam.cz

Kdo nikdy nebyl v Nových Hamrech,
o hodně přišel, protože malá horská
obec sevřená v údolích Rolavy a Bílého potoka je jedním z nejhezčích míst
v Krušných horách.
Ne nadarmo byla v letech dávno minulých označována jako sluneční lázně. Sloužila jako středisko rekreace pro
Karlovarsko, ale také pro Drážďany a její okolí. Nové Hamry totiž v době svého
rozkvětu ležely na hlavní spojnici mezi
lázněmi Karlovy Vary a saskou metropolí. Přes Hamry jezdily kočáry, byli tu
přepřaháni koně a v hotelích, které byly majetkem pana Seiferta, odpočívali lidé, aby nabrali sil na další cestu, třeba i do Prahy.
I proto projekt, který nese oficiální název „Rekonstrukce ubytovacích zařízení v Nových Hamrech“, zahrnuje tři objekty pod stejným názvem „Seifert“. Liší se však úrovní ubytování a samozřejmě i cenou služeb. Projekt bude po dokončení v říjnu 2010 sloužit především
turistům. Jeho záměrem je uspokojit jak
klientelu žádající kvalitní hotelové ubytování, tak ty, kteří raději využijí rodinné apartmány s možností samostatného
vaření. Ale poslouží i těm, kteří se spokojí s kvalitním ubytováním a využitím
společné kuchyně a jídelny.
Kromě toho bude veřejné infocentrum

ské vládě skončilo v rozpacích. Koncepce – nekoncepce krajského zdravotnictví, kterou předložili, možná navrhuje některá účelová opatření v rámci nemocnic, ale například
o lázeňství, na kterém západočeský
lázeňský trojúhelník stojí, se zmiňuje
sotva v jednom odstavci. Krizového
manažera Fojtíka, kterého si Doktoři
prosadili do vedení Krajské karlovarské nemocnice, chce nyní radní pro
zdravotnictví Podzemská odvolávat.
Vrcholem paní radní je pak vyjádření v médiích o tlacích ekonomické mafie na politická krajská rozhodnutí. Měla-li na mysli nabídku Sokolovské uhelné pomoci řešit problém
zdravotnictví v kraji a ochotu inves-

www.nuts2severozapad.cz

skandálním způsobem naplnilo populistické volební sliby o vracení 30 korunových poplatků. Jejich odmítnutí
má dva zásadní pohledy: je to činěno
v rozporu s platným zákonem a je to
naprosto nesystémové. Realizační křeče s rozesíláním dopisů (jejich poštovné je stejně drahé jako ten poplatek,
náklady na administrativu a další náklady s tím spojené) jsou drahým, ale
spíše úsměvným doplněním informace.
Tímto není kritizována sama snaha
o plnění volebního slibu, ale mělo by
být uplatněno efektivním a zákonným
způsobem. Demonstrovat svojí policko-mocenskou vůli proti psaným zákonům je jen nadutou bolševickou
arogancí, která podkopává a dále prohlubuje nízké právní vědomí a respekt
ve společnosti.
Nesystémovost pak spočívá v tom, že
zákon ukládá povinnou zdravotní péči

státu a krajští politici ji nemohou torpedovat svými nezákonnými regionálními kličkami. Měli by ji řešit v celé šíři
kontextu problémů oboru prostřednictvím svých politiků v Parlamentu, nikoliv v kraji.
Aktuálně vytklo ministerstvo kraji
právě nezákonné kroky a ty nyní musí
koaliční vedení kraje napravit. Vznikla
z toho předvídaná situace, ale kdo za ní
ponese odpovědnost a kdo to zaplatí?
Kdo přijme odpovědnost za protizákonné nakládání s veřejnými prostředky – politickou a právní? Jak budou nezákonně vydané peníze vráceny? Kdo
uhradí marné náklady na předcházející nezákonné machinace a kdo uhradí náklady za napravení stavu, tedy náklady na vrácení peněz? V tomto ohledu budeme na nejbližším jednání zastupitelstva žádat důkladnou zprávu
a vysvětlení.
Jiří Kotek, Alternativa

Čtyřkolky z lesů
musí zmizet
Karlovarský kraj chce zabránit řádění jezdců na čtyřkolkách a terénních motorkách, kteří v lesích ničí přírodu. Jeho zástupci se proto sešli s policií, společností Lesy
ČR a okresních sdružení myslivců,
aby si dohodli společný postup, jak
proti těmto jízdám bojovat.
„Ježdění čtyřkolek po lese se velmi rozmáhá. Musíme najít způsob,
jak tomu zabránit nebo alespoň jak
jejich nedovolený pohyb omezit“
řekl radní Jaroslav Bradáč.
Motorkáři na svých strojích jezdí ve zrekultivovaných oblastech
a v lesích i přesto, že to zákon zakazuje. „Domluvili jsme se, že je
nutné uskutečnit preventivní akci ve vytipovaných lokalitách, kde
se čtyřkolky vyskytují nejčastěji.
Při této akci budou motoristé, kteří ničí lesy, sankcionováni,“ vysvětlil radní.

Královské Poříčí nabízí
odměnu za divočáky
Zastupitelé Královského Poříčí
nabízí myslivcům 500 korun jako
odměnu za hlavu divokého prasete, kterého skolí na území obce. Divočáci v Královském Poříčí ničí zelené plochy nejen na jeho okraji, ale
pouští se i na tamní sídliště.
Prasata zryla v obci už park, fotbalové hřiště a naposledy zničila
také dětské hřiště. Podle radnice se
škody už šplhají ke statisícům korun. Její záměr však poněkud komplikuje fakt, že myslivci k lovu mimo určenou honitbu potřebují speciální povolení. Bez něj v obci střílet nesmí.
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Studenti ostrovské průmyslovky
mají novou moderní učebnu
Zbrusu nové prostory pro svou výuku mají od počátku prosince k dispozici studenti Střední průmyslové školy v Ostrově. Výukové středisko je určeno především pro odborný výcvik automobilových oborů
Autotronik a Automechanik. Upravené prostory zároveň poslouží pro
výuku celého školního vzdělávacího
programu.
„Podmínky pro výuku učňů se
podstatně zlepšily. Minulé ročníky se
učily ve staré dílně, se zastaralejším
vybavením,“ uvedl radní pro školství
Vratislav Emler. V provozovně se bude současně vzdělávat 30 žáků rozdělených do tří studijních skupin.
Teoretické znalosti si vyzkouší na
demonstračních výukových vozidlech Škoda Octavia a Škoda Fabia,
které mohou srovnávat s dnes už veteránem Škodou 100. Nedílnou sou-

částí dílny jsou moderní zvedací zařízení na auta a diagnostická zařízení.
„Studenty praktická výuka baví
a probranou látku si lépe zapamatují,“ řekl zástupce ředitele Stanislav
Novotný. Nové učebny budou sloužit i zcela novému učebnímu oboru
oboru autotronik. Tomu bude zřejmě patřit budoucnost v autoopravárenství. Autotronik je specialista se
znalostmi, které dříve měli autoelektrikáři a automechanici, a rozšiřuje je
o další vědomosti. Uplatnění mohou
autotronici najít i v dalších odvětvích.Součástí vybavení je rovněž dataprojektor interaktivní tabule a vizualizér. Novou učebnu využije škola i pro závěrečné a praktické maturitní zkoušky automobilových oborů.
Renovace učebního střediska vyjde
na 300 tisíc korun.

Události • kontakty

Karlovarský kraj podpoří včelaře i v příštím roce

Včely hrají zásadní roli při opylování rostlin, kterou jiný hmyz nedokáže
v takovém masovém měřítku zastat. Úbytek včel tak znamená i poměrně
významné snížení zemědělských výnosů.
Ilustrační foto K. Law

Karlovarský kraj podpoří včelaře i v roce 2010. V poslední době
totiž dochází k poměrně výraznému poklesu počtu jak včelařů, tak
včelstev.
„Předpokládáme, že v roce 2010
bude na podporu včelařství vyčle-

něna částka 1,5 milionu korun,
tak jako tomu bylo v roce minulém,“ dodal Jaroslav Bradáč. Žádost je nutno podat do 26. února
2010 a vyúčtování předložit nejpozději do 31. července 2010,“ informoval radní pro oblast životní-

ho prostředí Jaroslav Bradáč
V Karlovarském kraji působilo
k 1. září loňského roku 1073 včelařů, kteří měli 12046 včelstev
„Podpora včelařství se setkala s velkým ohlasem. V roce 2009
získalo příspěvek celkově 108 včelařů ze 131 registrovaných. Z tohoto počtu bylo 32 začínajících
včelařů a 76 stávajících. Vzhledem
k tomu, že v Karlovarském kraji
je v současné době přibližně 1073
včelařů, je vhodné, aby se v této
podpoře včelařství nadále pokračovalo“, uvedl dále radní Bradáč.
Zájemci o podporu včelařství se
mohou s podmínkami poskytnutí
finančního příspěvku v roce 2010
seznámit na internetových stránkách Karlovarského kraje. Žadatelé se mohou informovat také na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Karlovarského kraje.

Program krajské knihovny na leden 2009
– Pro zájemce o hraní strategických,
logických a společenských deskových
her. Chytrá zábava pro každého od 15
let, horní věková hranice není omezena.

6., 13., 20., 27. 1. 15:00 Novinka!
STŘEDA S POHÁDKOU
Program pro děti na podporu čtenářství klasické české pohádky
(čtení, loutkové divadlo, povídání
o pohádkách, malování, soutěže)

Pro děti

Výstavy

8., 15., 22., 29. 1. 15:00 Novinka! PÁKavárna Dvory:
Dětské oddělení Dvory:
TEČNÍ POHÁDKOVÉ HRÁTKY
5. 1. – 29. 1. „ILUSTRACE“ Petr Str- 12. 1. 9:00 – 10:00 Program pro zá- Program pro děti na podporu čtenářnad
kladní školy
ství klasické české pohádky, (soutěže
Autorská výstava známého regionál- Hajný je lesa pán
s pohádkovou tématikou)
ního výtvarníka, vernisáž 5. 1. v 16:00 Přednáška o lese a jeho hospodářích,
hodin
(pořádáno ve spolupráci s Lesy ČR)
Pro seniory
Kapacita přednášky je omezena. Třídní kolektivy, které mají o účast zájem Studijní oddělení Lidická:
Herní klub
se musí prostřednictvím učitelů při- 21. 1. 10:00 Literární klub pro seniA-klub Dvory:
hlásit předem na tel. čísle 353 502 840 ory
7., 14., 21., 28. 1. 15:00 Herní klub
(Otevřená volnočasové aktivita pro

všechny zájemce z řad seniorů. Přijít na schůzku klubu můžete kdykoli, těšíme se na Vás!)
Vzdělávací středisko Dvory
6. 1. 16:00 – 19:00 Posíláme emaily

20. 1. 16:00 – 19:00 Jak na fotky
Počítačový kurz pro začátečníky. Cena kurzu: 200,- Kč (100,- Kč senioři).
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je
nutné přihlásit se předem.
27. 1. 16:00 – 19:00 Jak vypálit CD/
DVD
Počítačové kurzy
Počítačový kurz pro začátečníky. CePočítačový kurz pro začátečníky. Ce- na kurzu: 200,- Kč (100,- Kč senioři).
na kurzu: 200,- Kč (100,- Kč senioři). Jelikož je kapacita kurzu omezena, je
Jelikož je kapacita kurzu omezena, je nutné přihlásit se předem.
nutné přihlásit se předem.
Změna programu vyhrazena!
13. 1. 16:00 – 19:00 Stahujeme pro- Michaela Němcová - Krajská
gramy z internetu
knihovna Karlovy Vary; tel. 353 502
Počítačový kurz pro začátečníky. Ce- 804, T-mob. +420 736 514 048
na kurzu: 200,-- Kč (100,-- Kč senio- sekretariat@knihovnakv.cz;
ři). Jelikož je kapacita kurzu omezena, www.knihovna.kvary.cz
je nutné přihlásit se předem.

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


odbor správních agend a krajský
živnostenský úřad
Ing. Daniel Matějíček, tel: 353 502 469,
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz


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


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


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


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


ekonomický odbor
Ing. Dagmar Divišová
tel.: 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz


odbor legislativní
a právní
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel.: 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz


odbor správa majetku

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA V PARFUMERII „U ANDĚLA“

SIMPLY CLEVER

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


odbor investic
a grantových schémat

AKCE 1+1 ZDARMA

Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432
radek.havlan@kr-karlovarsky.cz


DAVIDOFF COOL WATER

odbor dopravy
a silničního hospodářství
Mgr. Vladimír Malý
tel.: 353502461
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz


PARFUMERIE „U ANDĚLA“
SVOBODY 12, CHEB, TEL.: 354 424 848

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


odbor životního
prostředí a zemědělství

FAKULTA INFORMATIKY
A STATISTIKY VYSOKÉ
ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE
pořádá

dne 23. ledna 2010 (sobota)
od 10.00 hod.

Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz


NIKDY NEBYLO SNAZŠÍ ODNÉST SI JI DOMŮ
ŠkodaOctavia Tour Trumf až o 185 000 Kč lehčí .
Také proto si ji zamilujete i Vy. Součástí nabídky je paket Tour Plus obsahující např. klimatizaci, elektricky ovládaná přední
okna, centrální zamykání a elektricky vyhřívaná zpětná zrcátka. Dlouho se nerozmýšlejte a navštivte nás, cena vozu
je nejnižší v celé historii této modelové řady.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Octavia Tour a Octavia Combi Tour: 5,1–7,9 l/100 km, 135–189 g/km

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vaši autorizovaní prodejci vozů Škoda:

odbor školství,
mládeže a tělovýchovy
Mgr. Monika Šperglová, pověřená
zastupováním vedoucího odboru
tel: 353 502 443
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz


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


odbor sociálních věcí

ve VENCOVSKÉHO AULE VŠE

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


informace:

odbor zdravotnictví

http://fis.vse.cz

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


odbor vnitřních záležitostí

Zájemci budou mimo jiné informováni
o možnosti přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek

Ing. Jozef Leško
tel. 353 502 250
jozef.lesko@kr-karlovarsky.cz


odbor informatiky

adresa:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky,
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 –Žižkov
tel.: 224 218 990

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


oddělení interního auditu
Ing. Drahomíra Stefanovičová
pověřená zastupováním
vedoucího oddělení
tel.: 353 502 460
drahomira.stefanovicova@
kr-karlovarsky.cz

Z historie
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Mikulášské a vánoční zvyky v Karlovarském kraji
Bohatá historie Karlovarského kraje se neodráží jen v hodnotných stavebních památkách na jeho území.
Dárky byly rozličné, na vsích dosti
Mezi významné části kulturního dědictví patří totiž i lidové zvyky a obyčeje, ty vánoční nevyjímaje. S těmi skromné, leč praktické. Chlapci dostákteré se v regionu uchovaly dodnes, i s těmi dávno zmizelými, se můžete seznámit v článku karlovarského vali zpravidla nějaké oblečení a ke hrahistorika Stanislava Burachoviče.
ní dřevěné figurky, např. povoz s koň-

Čas adventu a Vánoc v kraji
Štědrý den, tj. 24. prosinec, byl považován za nejvýznamnější den celého
vánočního období. Zahajoval dvanáct
dní a dvanáct nocí zimního novoročí
(24.l2. - 6.l). V tento den se většinou
nepracovalo kromě příprav na večeři.
Rozhodně se nemělo prát a věšet prádlo, neboť to přinášelo neštěstí pro dobytek nebo i pro celou rodinu. V případě nejnutnějšího věšení prádla muselo být toto do večeře uklizeno.
Střepy toho dne přinášely neštěstí. Neměly se zatloukat hřebíky ani
nic darovat či půjčovat. Štědrý den byl
přísným postním dnem, kdy bylo dovoleno jíst jen hrách, hrachovou polévku, černou kávu s chlebem a další postní jídla. V oblasti Karlovarska
nebylo až do počátku 20. století vůbec známo „spatření zlatého prasátka“ jako odměna za celodenní poctivý půst. Navštěvovaly se hroby a zapalovaly na nich svíčky. Po první světové
válce se ujal zvyk stavět na hroby malý
vánoční stromek s hořícími svíčkami.
Několik dní před svátky se všude
pekly štoly a vánočky z pšeničné mouky. Někde ženy pekly i kulaté bochán-

nou rybu s bramborovým salátem, štolu s máslem, medem či zavařeninoukávu s chlebem a pečivem-punč, čaj,
destiláty, jablka, ořechy, hrušky a vařené sušené švestky V Krušných horách
se jedly žemle máčené v teplém mléce a houbová omáčka s bramborovým
knedlíkem (Pernink).
Na Chebsku se podávala rybí polévka, kapr na černo s pšeničnými knedlíky a na závěr vařené švestky se sladkou
omáčkou, v níž se máčel chléb.
Muselo se ochutnat od všeho, co bylo
na stole. Stůl kryl vždy bílý ubrus. Někde pod něj dávali hrstku sena či slámy jako podobenství toho, že Ježíšek
ležel na slámě (Jenišov, Olšová Vrata).
Ještě na sklonku l9. století stavěli pod
stůl hrnek s vodou a 7 zrnky ječmene - to mělo rodinu chránit v novém
roce před ječnými zrny. Pod ubrus se
kladly různé předměty, např. ve Dvorech peníz, aby bylo dost peněz a v Boru jablko pro štěstí. Ve Stanovicích věšeli po večeři nad dveře česnek a cibuli, aby přitahovaly nemoci.
Před jídlem se rodina nahlas pomodlila. Během večeře hořela na stole posvěcená svíce (Ostrov). Pokud možno,

Častým zvykem bylo zanášení zbytků od večeře ovocným stromům, aby
byly plodné. Pod stromy se sypaly rybí kůstky, pecky švestek, ořechové skořápky aj. Zvyku se říkalo „nosit jídlo
Cemprovi“ či medvědovi. O Cemprovi se říkalo, že páře neposlušným lidem břicho a jejich střeva věší po plotech. V Perninku se zvyk nazýval „nosit Meluzíně“.
Cestou ke stromu a zpátky se nesmělo mluvit. Někde stromy také obalovali
slámou. Ve Kfelích a Dalovicích děvčata po večeři venku naslouchala štěkotu
psů. Odkud se ozýval, odtud měl přijít jejich milý.

Stromek
Vánoce byly nemyslitelné bez vánočního stromku. Někde se nazýval cukrový stromek (Hroznětín, Otovice,
Radošov). Vánoční stromek ověšený
figurkami a cukrovím byl prvně zmíněn roku l640 ve Strassburgu. Teprve v roce l785 je, rovněž ve Strassburgu, uváděn stromek osvětlený svíčkami. Někde nahrazovala stromek ozdobená smrková větev.
Stromeček se zdobil cukrovím, po-

mi. Děvčata byla obdarována rovněž
ošacením a k tomu dostala třeba kolébku s panenkou, prstýnek, hřeben
a jehelníček.
Ve městech převažovaly moderní
hračky. Před Štědrým dnem psaly děti Ježíškovi psaníčko se svými přáními.
Dopis dávaly na okno (Dalovice, okolí Ostrova). Na Chebsku si děti rozprostíraly na stůl kapesníky určené pro
nadílku dárků. V l9. století děti od Ježíška dostávaly jablíčko s uvnitř schovanou stříbrnou mincí.

Vánoční zvyky
Po nadílce mládež provozovala různé hry ke zjištění osudu a především
vyhlídek na svatbu. Lilo se olovo, házelo botami, zvedaly se hrnky, do kruhu
děvčat se vodila husa, počítala a tahala
se polínka a házelo se slupkami jablíček, z jejich tvaru prý bylo možné vyčíst iniciálu jména vyvoleného. O půlnoci se hledělo do komína a kdo uviděl rakev, ten měl do roka zemřít. Cibule se krájela na l2 dílů a sypala solí
- z vlhkosti a zabarvení dílků staří lidé
usuzovali na počasí jednotlivých měsíců příštího roku. Podobných her a pověr existovaly desítky.
Někde o Štědrém večeru obcházel
domy „Cempr„, strašidelná bytost obalená hrachovinou, jež žebrala dary.
Velká péče patřila o Štědrém večeru
dobytku a všem domácím zvířatům.
Zvířata dostala k večeři nejlepší krmení, kromě toho i trochu od každého
jídla, jež se podávalo u stolu (Dalovice,
Dvory, Otovice). Krávy dostaly tzv. pamlsek, sestávající z krajíce chleba se solí, česneku a cibule, ze zbytků od večeře hospodáře, špetky od každého druhu obilí ve stodole a z otrub se svěcenou vodou.
K pamlsku se též mísily svěcené sušené květiny, sůl a voda (Bor). Zvířeti, které pamlsek nesežralo, hrozila nemoc. Krávy také dostávaly „ liz „, tj. kamennou sůl. Po krmení se stáje někde
i vykuřovaly. S dobrotami se nezapomínalo ani na psy a kočky, ba nosilo se
i studánkám.

Dárky chodil, podle tradice, nadělovat sv. Mikuláš od hory Krudum.

(Andělská Hora aj.), což se však rovněž
dělo o Silvestru a na Nový rok. Toho dne
se měly nechat posvětit sůl, víno a voda.
Obě tekutiny se měly pít proti uštknutí zmijí (Ostrov). Poprvé od začátku adventu se na Štěpána smělo tančit, takže
se odbývaly četné vánoční věnečky.
Ve starém Chebu se od středověku
v tento den konaly, po vzoru Norimberka, vánoční hry, doložené již k letům
l476 a l480. Městem kráčel průvod mladých mužů vedených „ Prekursorem“

či „Heroldem“ a zval měšťany na představení vánočního divadla, jež se hrálo
na náměstí na dřevěném pódiu.
Toto původně církevní představení
postupně získalo ráz lidového divadla.
Kolem roku l900 chebské vánoční hry
zanikly. Jejich posledním ohlasem byly obchůzky mladých chórových zpěváků s figurou Ježíška v košíku. Chlapci chodili po domech a zpívali vánoční písně. Odměňováni byli pochoutkami a penězi.

První svátek vánoční
Jedním z míst, kde se setkávají současné i historické vánoční tradice, je statek Bernard v Královském Poříčí.

ky jako na Velikonoce (Andělská Hora,
Svatobor, Otovice).
Hlavní událostí dne byla slavnostní večeře a následná nadílka pro děti. O večeři se mělo hodně jíst a pít.
Na štědrovečerní stůl mělo přijít devatero či sedmero jídel. Sled a druhy jídel
se v jednotlivých obcích lišily. Všude
byly oblíbené pečené placičky z kynutého těsta. Měly velikost vejce, spařovaly se horkým mlékem, polévaly hustým sirupem či zavařeninou a sypaly
perníkem. Na vsi jim žertovně přezdívali „selská ryba“.
Ve městech se jedl hlavně různě upravovaný kapr: smažený, pečený, na černo, na modro, v huspenině, v polské omáčce s knedlíky aj. Velice pozorně se pojídala hlava kapra.
Otec rodiny z ní vyňal dvě kůstky zvané „Ryba„ a „Matka Boží„. Názvy byly
odvozeny z tvaru kostí. Kostičky se nosily po celý rok v peněžence pro štěstí. V chudších rodinách se místo kapra podávaly jiné ryby, např. treska, sleď
či ryby říční.

Štědrovečerní menu
Jídlo začínalo polévkou. Byla rybí,
hrachová, s játrovými knedlíčky či pivní. K rybě se podával bramborový salát nebo bramborová kaše. Dále přišly
na stůl i bramborové knedlíky, kynuté knedlíky, knedlíky z ječmenového
těsta, játrové knedlíky, jablečný závin,
koláče, jablka, ořechy a sušené ovoce.
Z nápojů uveďme pivo, ve městech i víno, punč, grog, destiláty, kávu a čaj.
Chudší večeře sestávala z polévky, smažené ryby a jablečného závinu (Dvory, Hroznětín). Bohatá večeře
na selském statku obsahovala: bramborovou, hrachovou či rybí polévku,
pečené placičky z kynutého těsta, sladkokyselou omáčku s knedlíky, smaže-

měli být u stolu všichni rodinní příslušníci. Domovní či pokojové dveře
byly uzamčené, aby nikdo nemohl rušit. Od stolu se během večeře v žádném
případě nesmělo vstávat - věřilo se, že
by to rodině přineslo neštěstí. U stolu měl sedět sudý počet osob, nikdy to
nesmělo být l3 lidí.
Při zapálené svíci či zapnutém světle
bylo obvyklé u stolu sledovat svůj stín.
Kdo viděl stín své hlavy dvojmo, ten
měl v příštím roce zemřít. Totéž platilo pro toho, kdo stín své hlavy neviděl vůbec. Kdo vrhal nejdelší stín, žil
nejdéle. Po večeři se věštila budoucnost z jablíček a ořechů. V plovoucích
skořápkách ořechů se zapalovaly svíčky, které představovaly konkrétní osoby a jejich životy. Hlavně dívky usuzovaly podle plovoucích svíček své vyhlídky na sňatek.
Otec rodiny rozkrájel největší jablko na tolik dílů, kolik bylo osob u večeře. Musel dbát na to, aby nerozkrojil žádné jádro, což by značilo úmrtí
(Jenišov, Karlovy Vary, Loket, Dvory,
Hroznětín). Poté si každý vzal kousek
jablka a otec jej poučil, aby si na ten dílek vždy vzpomenul, kdyby v životě zabloudil. Po vzpomínce měl každý jistě
zase najít cestu. Někde si každý rozkrajoval jablko sám. Jestliže někdo rozřízl více jader, pak mu o tolik let zbývalo
méně života. Ořechy louskal vždy nejstarší člen rodiny.
Po skončení večeře se v l9. století nechával na stole přes noc ležet bochník
chleba (Kfely), aby jej bylo vždy dost.
V Tuhnicích nechávali stát celé jedno jídlo. Tento zvyk měl staré kořeny až v pohanských dobách. Jednalo
se o obětinu, jejíž povahu vyjadřovaly i další atributy Vánoc : vánoční stromek, hostina, zabití prasete a nošení
zbytků od jídla na zahradu.

zlacenými a postříbřenými ořechy,
skleněnými ozdobami, svíčkami, řetězy z barevných papírů a stříbřitými lamelami. Místy zdobili jeho větve i vatou. Stromek na vsích býval malý, se svíčkami, jablky, ořechy, s křížalami a perníčky. Teprve po první světové válce se objevily prskavky. Ve stejné době se ve městech ujal zvyk osvětlovat stromek elektrickými žárovkami,
což bylo převzato do Evropy z Anglie
a USA.
Vánoční nadílka se děla různě. Kolem poloviny l9. století byla často až
po půlnoční mši, později se nadělovalo dětem po večeři či někde až ráno
na první svátek vánoční (Doubí, Stanovice, Dalovice, Děpoltovice). Pokud
se nadělovalo až po půlnoci, připravili
rodiče stromek a dárky po večeři, kdy
musely jít děti spát. Po půlnoční mši
byly probuzeny s tím, že zatímco spaly, byl tu Ježíšek s dárky. Po roce l900
všude převládly nadílky hned po večeři. Příchod Ježíška ohlašoval zvonek.
Děti si Ježíška představovaly jako anděla, který přilétával zlatým kočárem
taženým bílým koněm. V přestrojení
za Ježíška chodily k malým dětem ženy a dívky. Podobně jako k Mikuláši se
děti modlily i k Ježíškovi, aby prokázaly svou poslušnost.

O Hodu božím vánočním (25. prosinec) se vzájemně navštěvovali příbuzní a přáli si veselé Vánoce. Nová doba návštěvy potlačila rozesíláním tištěných vánočních pohlednic. Těžištěm dne bývala v minulosti návštěva
mše. O prvním či druhém svátku vánočním chodili kmotřenci přát svým
kmotrům a dostávali za to dárky,
k nimž vždy patřila vánočka, někdy se
zapečeným penízem. Obědy byly bohaté, ale bez nějakého určitého sledu.
Jedla se vepřová pečeně, jelita, jitrnice, pečená husa, drůbež, zvěřina a také jáhlová kaše.
Ojediněle kluci nebo mládenci šlehali děvčata „ barborkami „, za což
dostávali žemle, vánočku, koláče a lihoviny, nejraději kmínku. Někde se
švihalo až o den později, na Štěpána. Muži chodili odpoledne posedět
do hospody. Ženy chodily po návštěvách, hostily se vánočkou, kterou s oblibou máčely do kmínky.

VánoĀní
trhy
Statek Bernard Vás srdečně zve na

Každou adventní neděli
(29.11., 6.12, 13.12., 20.12) od 10 do 17 hodin
Na co se můžete těšit:
ROHÁČI (29.11), HOLBA (29.11), CORNI DI EGRA (6.12), LA DOLCE VITA (13.12), TRIFANKY (13.12), SHŠ REBEL (13.12)
ALISON (20.12), BETLÉMSKÉ SVĚTLO (20.12), ŽIVÝ BETLÉM (20.12)

Druhý svátek vánoční
O druhém svátku vánočním neboli o Štěpánu (26. prosinec) se měli projet koně nebo měli být alespoň vypuštěni ze stáje, aby zůstali zdraví. Mučedník
sv. Štěpán platil za patrona koní. Sedláci v ten den koně s oblibou zapřahali
do saní a konali s nimi delší okázalé vyjížďky (Otovice).
Na Štěpána byli přijímáni sloužící

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

Dále Vás na statku vánočně naladí sváteční tóny, pohádky, kouzelník, taneční vystoupení.
Druhou neděli 6.12. si přijďte prohlédnout zlověstné PEKLO nebo řekněte básničku Mikulášovi a získejte sladkou
odměnu. Třetí adventní neděli (13.12.) budou k zakoupení vánoční stromky a čtvrtou (20.12.) i kapříci.
Každou neděli v 16.30 hod. se rozsvěcí strom a zpívají koledy.
Nakupte na jarmarku vánoční zboží nebo se jen pokochejte pohledem.
Ochutnejte teplé nápoje, sladké dobroty i opečené klobásky.
Rádi Vás uvidíme i na výstavě Betlémů, která začíná 29.11. a končí o Masopustu.

www.statek-bernard.cz

měsíčník Karlovarského kraje
Registrováno pod číslem MK ČR E 14716 • vydává Karlovarský kraj,
Závodní 353/88, 380 21 Karlovy Vary
Příští číslo vychází 22. ledna 2010, uzávěrka inzerce je 8. ledna 2010
Redakce: šéfredaktor Vladislav Podracký mobil 603 815 770,
e-mail: krajske.listy@gmail.com, jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
Inzertní oddělení: tel./fax :353 549 133, mobil 721 839 483,
e-mail: krajske.listy@-seznam.cz
Vydavatel: ŽURNÁL MEDIA a.s., e-mail: info@zurnalmedia.cz
Distribuce: ŽURNÁL MEDIA a.s., tel. 354 597 403
Krajské listy vycházejí v nákladu 132 000 výtisků.

