
Nový dopravní terminál s nejmoder-
nějšími technologiemi začal růst v So-
kolově v  těsné blízkosti vlakového ná-
draží. Obyvatelé města i turisté tak bu-
dou mít na  jednom místě všechny ty-
py veřejné dopravy a budou moci bez 
potíží přestupovat podle potřeby z au-
tobusu na vlak nebo MHD.

Lidé určitě ocení, že budou mít nové 
autobusové nádraží v těsné blízkosti že-
leznice, navíc s dostatkem míst na par-
kování, kde mohou odstavit svůj vůz 
a pokračovat veřejnou dopravou. „Re-
konstrukcí celé Nádražní ulice navíc 
získá střed města úplně novou podo-
bu,“ uvedl hejtman Josef Novotný.

Lokalita u nádrží se tak opravdu zce-
la změní. Na místě, kde ještě nedávno 
stály nevzhledné skladové budovy, bu-
de moderní dopravní uzel.

Práce začaly už v  polovině března. 
Nejprve došlo k  odstranění stromů 
a křovin z pozemku a na místě proběh-
la demolice bývalých skladů ČD

Stavba dopravního terminálu zahr-
nuje výstavbu autobusového nádra-
ží se 14 novými zastávkami vybavený-
mi nejmodernějším informačním sys-
témem, a  parkoviště asi pro 90 osob-
ních vozidel. 

Úpravy se ale dočkají také přileh-

lé komunikací a přibude zeleň. Projekt 
počítá také s novým veřejným osvětle-
ním a sadovými úpravami.

Terminál povede v  délce 220 metrů 
od stávající nádražní budovy až po kři-
žovatku směrem na  Svatavu. Budova 
sokolovského nádraží poskytne kom-
pletní zázemí potřebné pro jeho pro-
voz. Součástí informačního systému se 
stanou i dvě velkoplošné tabule zobra-

zující údaje pro cestující.
„Celkové náklady projektu činí 110 

milionů korun, z  toho dotace z  ROP 
Severozápad pokryje 85 procent in-
vestic, příspěvek ze státního rozpoč-
tu udělený prostřednictvím Regionál-
ní rady 7, 5 procenta, zbylých 7, 5 pro-
centa zaplatí Karlovarský kraj společně 
s  městem Sokolov,“ vyčíslil náměstek 
hejtmana Petr Navrátil.

Terminál staví Sdružení BSS a  ISSO 
zastoupené Báňskou stavební společ-
ností.

Zároveň s  výstavbou terminálu pro-
běhne kompletní rekonstrukce Ná-
dražní ulice včetně přilehlých chod-
níků. Díky novému dopravnímu ře-
šení, kterým se napojí ulice Jednoty 
na  směr Královské Poříčí a  Nádražní 
ulici, vznikne nové parkoviště. Prostor 

terminálu oddělí od kolejiště ČD oplo-
cením z průhledných panelů dlouhým 
206 metrů. Projekt počítá také s  pro-
vedením nového veřejného osvětlení 
a  sadovými úpravami. Nový terminál 
by měl začít sloužit lidem v závěru le-
tošního roku.

Další dva nové terminály budou stát  
v Chebu a v Mariánských Lázních. S je-
jich stavbou se počítá v příštím roce.

Zastoupení kraje 

v Bruselu slaví 5 let

Náš region má už pět let své za-
stoupení v hlavním městě Evrop-
ské unie, belgickém Bruselu. Vyu-
žívají ho hlavně podnikatelé.
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SLOVO HEJTMANA

Milí čtenáři,
Tentokrát začínám dobrou zprávou 

z  krajského zdravotnictví – do  ne-
mocnice v Karlových Varech se nám 
podařilo zakoupit špičkový počítačo-
vý tomograf (CT) k  vyšetření moz-
ku, cév, srdce nebo tlustého střeva. 
Jde teprve o  druhé podobné zaříze-
ní takové úrovně v  ČR. Přístroj stál 
28 milionů korun a bude sloužit paci-
entům z celého kraje čtyřiadvacet ho-
din denně. Díky přesnosti CT a kva-
litě technologie by měl být tomograf 
při vyšetření šetrnější k pacientovi, ať 
už jde o menší množství rentgenové-
ho záření nebo o nižší dávku použí-
vané kontrastní látky.

Patříme k nejmenším krajům v re-
publice. Dosud nemáme nejvýznam-
nější krajské instituce – chybí krajský 
soud, výstavba sídla krajského poli-
cejního ředitelství se teprve chystá. 
O  to hůř hodnotím postup největ-
ší zdravotní pojišťovny v  zemi VZP,  
která se rozhodla bez předchozího 
upozornění, jednání s vedením kraje, 
zrušit svou pobočku v regionu a pře-
místit ji do kraje Plzeňského. Považu-
ji to za  velmi nešťastné rozhodnutí, 
které oslabuje pozici kraje při jedná-
ní s pojišťovnou a komplikuje situaci 
v našem zdravotnictví.

I letos kraj bude pokračovat se spo-
lečností EKO-KOM ve snaze podpo-
řit obce, školy a domácnosti ve třídě-
ní odpadu. Ještě před nedávnem byl 
náš kraj na posledním místě v množ-
ství vytříděného odpadu na obyvatele 
mezi českými regiony. Rok od roku se 
ale lepšíme. V roce 2007 se v kraji vy-
třídilo 24, 7 kg odpadu na obyvatele 
za rok, v roce 2008 už to bylo 30, 9 kg. 
Poskočili jsme v žebříčku před Ústec-
ký a  Moravskoslezský kraj a  já dou-
fám, že čísla za rok 2009 budou ještě 
příznivější. Obce získají nové sběrné 
nádoby, budou soutěžit v dalším roč-
níku Ligy odpadů. Pro školáky chys-
táme exkurze na místo, kde se odpady 
dále zpracovávají a využívají. 

Dobrou zprávou jsem začal a dob-
rou zprávu mám i  na  konec – roz-
hodli jsme se podpořit ty organizace 
v kraji, které poskytují sociální služ-
by jako je péče o seniory nebo posti-
žené, asistenční služby pro nevido-
mé, či azylové domy a podobně. Prá-
vě tahle sdružení často dlouho čeka-
jí na zpožděné platby od ministerstva 
práce a  sociálních věcí a  mají znač-
né existenční problémy. Chceme vy-
tvořit fond, který by poskytovatelům 
těchto služeb přechodně fi nančně vy-
pomohl a ti později, až dostanou stát-
ní peníze, kraji půjčku vrátí.

Váš hejtman Josef Novotný
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Kraj vyhlásil 

nejlepší sportovce

V karlovarském Richmondu 
byli oceněni nejlepší sportov-
ci za rok 2009. Vítězem anke-
ty se stal žokej Josef Váňa. 

Archiv měsíčníku 
Krajské listy a  jeho 
datová podoba 
ve  formátu PDF 
(do  velikosti 3 
MB) jsou přístup-
né a  ke  stažení 

v  internetových KRAJSKÝCH LIS-
TECH http://www.kr-karlovarsky.
cz/kl/. O  zasílání měsíčníku přímo 
do osobních e-mailových schránek 
lze žádat na  adrese andrea.bocko-
va@kr-karlovarsky.cz.

Rozhovor se 

Zdeňkem Šmídem

O tom, jak se z rodáka ze Šuma-
vy a dlouholetého  obyvatele 
Karlovarského kraje stal známý 
spisovatel.
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V Sokolově roste moderní dopravní terminál

Krajské nemocnice bude řídit Z. Horák

Most u sokolovského Transmotelu 
bude na rok zcela neprůjezdný

Hejtman protestuje proti rušení krajského ředitelství VZP 

Dlouho připravovaná stavba 

tří dopravních terminálů 

v Karlovarském kraji začala 

v Sokolově. Náklady mají být 

110 milionů korun.

Karlovarský kraj povolil od  počátku 
dubna uzavření mostu u  Transmote-
lu poblíž Sokolova. Uzavírku si vyžáda-
li stavbaři, kteří budou most rozšiřovat 
a opravovat v rámci výstavby páteřní sil-
nice Karlovarským krajem. Po tuto dobu 
prací nasměruje určená objížďka prak-
ticky veškerou dopravu přes Sokolov. Je 
to daň za  to, že stavba silnice se zkrátí 
o několik měsíců.

Po dobu trvání úplné uzavírky je pro-
to nařízena objížďka po obchvatu okolo 
Královského Poříčí.

„To znamená, že řidiči jedoucí ve smě-
ru  Karlovy Vary – Cheb, se napojí u no-
vosedelského hřbitova na obchvat okolo 
Královského Poříčí, kudy vede objízdná 
trasa v opačném směru již několik mě-
síců. Do Chebu se poté řidiči ze Soko-
lova stejně jako nyní napojí přes silni-

ci vedoucí ulicemi Kraslická a  Nádraž-
ní na  Citice a  Černý Mlýn, kde budou 
vyvedeni na novou silnici R6, otevřenou 
v úseku Černý Mlýn – Kamenný Dvůr,“ 
upřesnila policejní mluvčí Andrea Ká-
vová.

„V  současné době se v  tomto úse-
ku jezdí ve  směru Cheb – Karlovy Va-
ry ve dvou jízdních pruzích. Od 3. dub-
na bude provoz v tomto směru omezen 
na  jeden jízdní pruh, protože druhým 
pojedou auta v protisměru Karlovy Va-
ry - Cheb,“ doplnila mluvčí. Dopravu 
ale budou sledovat policisté a v případě 
potřeby ji ve špičce budou i řídit.

„Bude to samozřejmě komplikace, ale 
rychlostní silnice pro další rozvoj na-
šeho kraje nezbytná,“ doplnil předseda 
chebské hospodářské komory Jakub 
Pánik.

Sokolovské  ná draž í  prochá zí  radiká lní  změ nou. Mí sto roky chátrajících nevzhledných budov starých skladů  zde vyroste moderní  dopravní  terminá l s au-

tobusový m ná draž í m, napojení m na MHD i cyklostezky. Foto KL

Novým ředitelem Karlovarské krajské nemocnice a.s. je Zdeněk Horák 

(uprostřed), vlevo radní Jaroslav Bradáč a vpravo lékařský ředitel Ilja Hor-

ník. Ředitele jmenovalo představenstvo KKN. Do funkce nastoupil 1. dub-

na. Právník Horák má být krizovým manažerem, který vyvede tři krajské 

nemocnice z hospodářské ztráty.

„Vybrali jsme Zdeňka Horáka především proto, že má zkušenosti s řízením 

větších nemocničních komplexů a při vzájemných jednáních jsme bez vý-

hrad akceptovali jeho vizi práce v  KKN. Stejně tak on přistoupil na  naše 

podmínky zachování úrovně zdravotní péče, zlepšení ekonomiky KKN a je-

jí stabilizaci,“ uvedl radní Václav Larva. Více na str. 3. Foto KL

Největší silniční stavby za poslední roky komplikují dopravu v kraji. Značné problémy má především Sokolov.  

Karlovarský kraj prostřednictvím 
hejtmana protestoval proti rozhod-
nutí Všeobecné zdravotní pojišťovny 
(VZP) zrušit krajské ředitelství v Kar-
lových Varech. Agendu krajského ře-
ditelství převzalo od dubna ředitelství 
v Plzni. Podle vedení kraje to zkompli-
kuje jednání lékařů, nemocnic i paci-
entů s největší zdravotní pojišťovnou.

„Překvapuje mě, že jsem se tu zprávu 
dozvěděl z kuloárů. VZP s námi o tom 
ani nejednala, ani nám to neoznámi-
la,“ uvedl hejtman Josef Novotný. 

Začlenění regionu pod plzeňské ře-
ditelství VZP nebude znamenat rušení 
karlovarské pobočky. Úředníci zde bu-
dou pracovat i nadále, ale vedení bu-
de sídlit v Plzni. Karlovarský kraj se už 
písemně obrátil na vedení VZP se svý-
mi námitkami.

„Obáváme se toho, že když se budou 
peníze dávat na  jednu hromádku pro 
oba kraje, tak na tom karlovarský bu-
de hůře, když nebude mít vlastní ředi-

telství, které by chápalo potřeby naše-
ho regionu. Myslím si, že by každý kraj 
měl mít své ředitelství,“ míní Novotný.

Krajské zdravotnictví se poslední ro-
ky potýká s problémy ve fi nancování. 
Krajské nemocnice dostávají za  stej-
né výkony až o  třetinu peněz méně 
od  pojišťoven než například fakult-
ní. Podle VZP by se po přemístění ře-
ditelství do Plzně, o kterém rozhodla 
správní rada VZP, pro klienty i  léka-
ře nebo nemocnice nic měnit nemě-
lo. Všechna tři regionální pracoviště 
zůstanou. 

Podle hejtmana, ale i podle nového 
ředitele Karlovarské krajské nemoc-
nice, a.s., to ale zkomplikuje jednání 
o platbách pro krajské zdravotnictví. 

Dodatek hejtmana Karlovarského 
kraje Josefa Novotného k textu:

Těsně před vydáním tohoto čísla 
Krajských listů jsem dostal odpověď 
na dopis, který jsem psal řediteli VZP 

ČR Pavlu Horákovi. V  dopisu jsem 
vyjádřil svůj nesouhlas s tím, že VZP 
už dále nebude sídlit v Karlovarském 
kraji. Ředitel VZP ČR mě informoval, 
že opatření probíhá v důsledku změn 
struktury VZP a nijak neovlivní pozici 
našeho kraje a zdravotnických zaříze-
ní při jednání s pojišťovnou.  

V  této souvislosti mě ovšem šoko-
valo zjištění, že členem správní rady 
VZP ČR, která v  lednu o  rušení po-
bočky rozhodovala, je za Karlovarský 
kraj parlamentní poslanec Miloš Pate-
ra (ODS). Právě on mohl vedení kraje 
informovat o  připravovaném slouče-
ní pracovišť VZP do Plzeňského kraje 
a  podniknout kroky k  zachování po-
bočky. Nechápu, proč to pro lidi v kra-
ji a  naše zdravotnictví neudělal. Po-
dobný přesun poboček VZP se chystal 
i v jiných krajích, ale nakonec k němu 
nedošlo. Zřejmě proto, že na  rozdíl 
od  poslance Patery tam kompetentní 
lidé o své krajské sídlo VZP bojovali.“
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Vážený pane hejtmane, 
již delší dobu ve své schránce (obec Stříbrná) nenacházím Krajské listy. 
Vzhledem k tomu, že podobně jsou na tom i někteří moji známí (včet-
ně některých z Karlových Varů), chtěla bych se zeptat, jakým způsobem 
jsou tyto noviny distribuovány, neboť nikde, ani v redakci jsem nedosta-
la na můj dotaz odpověď (odpověděli mi, že je možná potíž s distribuč-
ní fi rmou...co ho tedy možná řešit?). Naposledy jsem Krajské listy obdrže-
la někdy v říjnu. Akceptovala bych alespoň sdělení, že se např. snížil ná-
klad a již tyto noviny budou distribuovány jen v „okresních“ městech KK, 
ale nikde jsem nic takového neviděla, tak nevím, v čem vězí ten problém. 
Děkuji Vám za odpověď, Monika Sádlíková

Vážená paní Sádlíková,
chápu vaše rozhořčení nad tím, že nedostáváte do  schránky Kraj-
ské listy, i přesto, že je vydáváme v nákladu 132 tisíc výtisků měsíč-
ně zdarma pro všechny domácnosti v kraji. V současnosti distribu-
ci Krajských listů zajišťuje vydavatelství ŽURNÁL MEDIA prostřed-
nictvím společnosti Česká distribuční. Vzhledem k tomu, že se nám 
množí stížnosti na distribuci Krajských listů v různých částech kraje, 
apelovali jsme na vedení vydavatelství, aby urgentně problém řeši-
lo a navázalo spolupráci s  jinou distribuční společností. Krajské lis-
ty alespoň v elektronické podobě zatím najdete v archivu tištěných 
novin na  webových stránkách našeho kraje /hl/Papirove_noviny/
Rok_2010/.

Vážený pane hejtmane, 
zajímal by mě Váš názor na to, že v  loňském roce bylo vynaloženo 20 
mil. Kč na  zpracování koncepce zdravotnictví v  kraji (MUDr. B.Pod-
zemská) - a nyní peníze pro nemocnice chybí. A zároveň, jak se díváte 
na současné akce zdravotníků přímo z nemocnice v K.Varech. Já osob-
ně se domnívám, že v důsledku blížících se voleb „stojí“ za touto akcí lidé 
z Hnutí doktoři a tato akce je vyvolána úmyslně. 
Děkuji za odpověď  Blanka Bednářová

Vážená paní Bednářová,
koncepci zdravotnictví skutečně zpracovával projektový tým v čele 
s bývalou krajskou radní pro oblast zdravotnictví MUDr. Berenikou 
Podzemskou. Vynaložené náklady na její zpracování nečily 20 milio-
nů korun, jak uvádíte, ale 1, 9 milionu korun. Co se týče nedávných 
„akcí zdravotníků“ sdílím Váš názor, že za protestní akcí některých lé-
kařů a sester v Karlovarské nemocnici stojí lidé z hnutí Doktoři. V do-
bě, kdy zdravotníci demonstrovali už bylo den po  kolektivním vy-
jednávání odborů se zástupci vedení nemocnice a kraje. Vedení kra-
je na jednání proklamovalo svou vstřícnost a snahu o dohodu. U pě-
ti ze šesti odborových svazů došlo ke shodě. Jeden odborový svaz 
lékařů z Karlových Varů odešel z jednání, které nyní stále pokračuje. 
Chápu zdravotníky, že chtějí zachovat a ještě lépe zvýšit mzdy, ale ni-
kdo z vedení kraje nikdy neřekl, že hodlá platy zdravotníkům snižo-
vat. Proto nemohu jejich protestům rozumět jinak, než že jde o po-
čátek volební kampaně hnutí Doktoři.

Roman Rokůsek

O  kontrolní činnosti krajského 
úřadu za  uplynulý rok jsme hovo-
řili s  ředitelem Ing. Romanem Ro-
kůskem:

Kolik kontrol bylo celkem provede-
no za uplynulý rok a kdo byl prově-
řován?

Oddělení veřejnosprávní kontroly 
uskutečnilo v roce 2009 celkem 22 ve-
řejnosprávních kontrol, zejména u pří-
spěvkových organizací, přičemž 5 kon-
trol bylo zařazených mimořádně . Jed-
nalo se např. o kontrolu u Integrované 
střední školy Cheb, u Územní zdravot-
nické záchranné služby Karlovarského 
kraje nebo u Tělovýchovné jednoty Ag-
ro Cheb. V  jednom  případě kontrola 
vyústila k podání trestního oznámení. 

U  kolika obcí krajský úřad v  roce 
2009 vykonal přezkum hospodaření?

Obce a svazky obcí jsou povinny ze 
zákona nechat si své hospodaření pře-
zkoumat prostřednictvím auditora ne-
bo krajského úřadu. Na základě žádos-
tí je prováděno za rok 2009  přezkou-
mávání  hospodaření u 122 obcí z cel-
kového počtu 131 a u devíti dobrovol-
ných svazků obcí. 

Předmětem přezkoumání jsou ze-
jména údaje o  ročním hospodaření 
územního celku, které tvoří součást 
závěrečného účtu, dále také nakládání 
a hospodaření s majetkem ve vlastnic-
tví obce, zadávání a uskutečňování ve-
řejných zakázek, stav pohledávek a zá-
vazků a nakládání s nimi,  zastavová-
ní movitých a nemovitých věcí ve pro-
spěch třetích osob a další aspekty.  Pro-
věřuje se samozřejmě i účetnictví.

 Z  kontrolovaných obcí v  loňském 
roce bych namátkou uvedl měs-
to Františkovy Lázně, Kynšperk nad 
Ohří, Horní Slavkov nebo Kraslice, 

z menších to byla například obec Od-
rava, Podhradí, Tuřany nebo Přebuz.  
Uskutečněno bylo již 56 procent zá-
věrečných přezkoumání hospodaře-
ní územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, u 48 pro-
cent obcí jsme neshledali chyby a ne-
dostatky, u  pěti procent obcí se obje-
vily méně závažné chyby a nedostatky. 
Pouze   u tří procent se přišlo na závaž-
nější problémy.

Jak probíhá kontrola příjemců pe-
něz z Evropské unie?

 Veřejnosprávní kontroly EX – POST 
na místě jsou vykonávány v souladu se 
zákonem o fi nanční kontrole u příjem-
ců veřejné fi nanční podpory poskyt-
nuté Karlovarským krajem jako zpro-
středkujícím subjektem ze strukturál-
ních fondů EU v  rámci uplynulého 
programovacího období 2004 – 2006. 
Jsou zaměřeny na  kontrolu majetku 
pořízeného v  rámci projektů, plnění 
povinných následných aktivit a moni-

torovacích ukazatelů, zejména vytvo-
řených nových pracovních míst.

Krajský úřad Karlovarského kraje 
poskytuje rovněž metodickou pomoc, 
díky níž se mohou omezit rizika při 
realizaci nově zahajovaných projektů 
v  rámci globálních grantů Operační-
ho programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost. Cílem  veřejnopráv-
ních kontrol INTERIM je dodržová-
ní povinností stanovených smlouva-
mi o  poskytnutí fi nančních prostřed-
ků, právními předpisy ČR a EU, aby se 
omezila  rizika zneužití poskytnutých 
prostředků. 

Pochybení příjemců mohou vést až 
k povinnosti vrátit získané prostředky 
a  k  dalším sankcím. V  roce 2009 by-
ly zkontrolovány fi nanční prostředky 
v celkové výši 147 milionů korun, z to-
ho bylo 33 milionů poskytnuto z roz-
počtu Karlovarského kraje, 111 milio-
nů korun z EU a 3 miliony ze státní-
ho rozpočtu a z rozpočtů měst a obcí.

Ředitel krajského úřadu informuje

Technopark ve Velké Hleďsebi 
by se mohl začít stavět v červnu

Chodov zažije dopravní omezení

Karlovy Vary opravují legendární „Liďák“

Mezinárodní sjezdování jako další forma přeshraniční spolupráce

Letošní výstava kraslic v Kraslicích představila stovky zdobených vajec z celé republiky. Foto KL

V rámci projektu ,,Sousedé se stáva-
jí přáteli“ se o  víkendu 19.-21.3.2010 
na  Perninku v  Krušných horách sešli 
žáci SPŠ Loket a  Gymnázia Sokolov, 
aby navázali kontakty s německou or-
ganizací Siedlerjugend.

Náplní víkendového setkání bylo 
společné lyžování. Počáteční zábra-
ny odbouraIy seznamovací hry, tak-
že i  přes nepřízeň počasí panovala 
na  sjezdovce příjemná mezinárodní 
atmosféra. 

Sobotní večer byl věnován interak-
tivnímu představení německého i čes-
kého partnera. Čeští žáci si pro své ně-

mecké kolegy připravili kvíz a křížov-
ku, německá skupinka pak zábavný 
fi lm dokumentující činnost organiza-
ce Siedlerjugend. Nedělní dopoledne 
bylo zaměřeno na  jazykovou anima-
ci, kreativní způsob poznávání druhé-
ho jazyka. 

Součástí jazykové animace byla 
i soutěžní hra, při níž bylo úkolem od-
halit pojmy typické pro Česko či Ně-
mecko. Čeští žáci měli už alespoň zá-
kladní znalosti německého jazyka, ně-
mečtí účastníci se s nadšením pokou-
šeli vyslovovat a zapamatovat si někte-
rá česká slova. Kde slovní zásoba do-

šla, nastoupila na řadu neméně úspěš-
ná komunikace nonverbální.

Lucie Piksová, koordinátorka projek-
tu „Sousedé se stávají přáteli“, vysvět-
luje cíl těchto česko-německých setká-
ní: „Snažíme se v rámci akce organizo-
vat taková setkání mládeže, která po-
vedou k další spolupráci mezi němec-
kými a  českými organizacemi a  insti-
tucemi. Při prvním kontaktu, jako byl 
tento, je důležité ukázat, že děti a mlá-
dež na  obou stranách hranice mají 
společné zájmy a i s minimální znalos-
tí jazyka se dokaží dorozumět.“

Spokojení účastníci a  příslib další 

spolupráce svědčí o tom, že se stanove-
ný cíl podařilo dosáhnout i  tentokrát. 
A co si z víkendu odváží žáci SPŠ Loket 
a  gymnázia v  Sokolově? Podle vlast-
ních slov hlavně spoustu zážitků, dal-
ší německá slovíčka a nové kamarády. 

„Sousedé se stávají přáteli“ je progra-
mem Koordinačního centra česko-ně-
meckých výměn mládeže a Krajského 
kruhu mládeže Horní Franky. Projekt 
je zaměřen na podporu práce s dětmi 
a mládeží v Plzeňském a Kralovarském 
kraji a v Horních Francích.

Projekt „Sousedé se stávají přáteli“ 
spolufi nancuje Evropská unie.

Kraslice už žily kraslicemi, na horách se ale lyžovalo dál

Unikátní projekt vědecko-techno-
logického parku připravuje obec Vel-
ká Hleďsebe s mnoha partnery v areá-
lu bývalých kasáren Klimentov. Odváž-
ná studie, která počítá postupně s inves-
ticemi až ve výši 750 milionů korun, by 
se mohla začít realizovat už letos. Pokud 
obec získá dotace, chce v  květnu začít 
Klimentovská a.s., kterou obec založila, 
se stavbou areálu s  laboratořemi, které 
mají sloužit například pro vývoj nano-
technologií.

Z programu Podnikání a inovace chce 
Klimentovská a.s. získat jen na  první 
etapu výstavby 300 milionů korun z cel-
kových nákladů ve výši asi 400 milionů, 
uvedl na  prezentaci projektu na  kraj-
ském úřadě starosta obce Jiří Bytel.

Technologický park, který je vůbec 
první projektem tohoto typu v  Karlo-
varském kraji, má poskytnout zázemí 
jak vědeckým institucím, tak fi rmám, 
které se zabývají vývojem nových mate-
riálů, například na bázi nanotechnolo-
gie, popsal cíle první části přeměny ka-
sáren manažer projektu Pavel Šefl .

Aby měl záměr úspěch, podílí se 
na něm kromě obce i celá řada partne-
rů, a to jak fi rmy, které se nanotechno-
logiemi už zabývají, tak i univerzity, kte-

ré by  plánované laboratoře a vývojová 
centra mohly využít v rámci výzkumu.

Technologický park za  750 milionů 
by ale měl být jen první částí přeměny 
kasáren. Navázat na  něj mají investi-
ce do bytové výstavby a infrastruktury, 
která z bývalých armádních kasáren vy-
tvoří v podstatě novou obec. Odhado-
vané náklady pak mohou činit až 6 mi-
liard korun.  

Obec získala rozsáhlý areál kasáren 
Klimentov do  svého majetku v  roce 
2006 a od té doby připravuje plán na je-
jich přeměnu. Pokud by se podařilo zá-
měr zrealizovat, znamenalo by to nejen 
vytvoření nových pracovních míst, ale 
hlavně to, co Karlovarskému kraji ci-
telně chybí, a to technologické náročné 
obory výroby a výzkumu, které by po-
mohly udržet v kraji odborníky a nao-
pak nové sem přilákat.

„Projekt technologického parku je 
jedním z těch, které by mohly našemu 
kraji přinést významné oživení. To, co 
kraji hlavně chybí jsou právě fi rmy a vý-
zkum zabývající se pokročilými techno-
logiemi. Pokud se podaří záměr napl-
nit, byl by to významný úspěch,“ míní 
Jakub Pánik, předseda hospodářské ko-
mory v Chebu.

Omezení pro řidiče přinese v násle-
dujících měsících rekonstrukce na sil-
nicích v Chodově. Hlavně oprava prů-
tahu Chodovem si vyžádá objížďky 
a omezení provozu.

V  první etapě bude náhradní tra-
sa vedena Okružní a  Poděbradovou. 
Tou budou moci jezdit i nákladní au-
ta. Ve  druhé polovině rekonstruk-
ce ale bude doprava přesměrována 
do  Školní ulice. Podle místostaros-

ty Stanislava Pochmana by ale touto 
ulicí měla vést doprava v době prázd-
nin. Nákladní auta ale budou po  tu 
dobu z Chodova zcela odkloněna mi-
mo město.

Rekonstrukci silnice zajišťuje Kraj-
ská správa a údržba silnic. Město Cho-
dov na akci přispěje také, a to na opra-
vu chodníků, veřejného osvětlení a ze-
leně. Oprava průtahu by měla skončit 
nejpozději do konce letošního roku.

Letošní zima byla pro provozovate-
le sjezdařských areálů v  Karlovarském 
kraji jednou z nejlepších za poslední ro-
ky. Zatímco v regionu se naplno chys-
taly velikonoční oslavy, na  horách se 
ještě stále lyžovalo. Na  některých mís-
tech pak sníh vydržel dokonce i po Ve-
likonocích. V nejvýše položeném cent-
ru na Klínovci si tak sjezdaři užívali až 
do poloviny dubna.

 Centrem letošních velikonočních 
svátků v  regionu se, jako každoročně, 
staly Kraslice na  Sokolovsku. Letoš-
ní výstava Kraslice v Kraslicích nabíd-
la k vidění asi 800 vajec z různých koutů 
České republiky. Vejce malovaná, škra-
baná, drátkovaná nebo zdobená jezer-
ní sítinou doplnily další tradiční veliko-
noční výrobky, pečivo, pomlázky z vr-
bového proutí a další.

Výstavy Kraslic v Kraslicích jsou při-
tom do jisté míry jistým dějinným pa-
radoxem. Jméno města totiž původ-
ně nemá se zdobenými vejci ani svát-
ky vzkříšení Ježíše Krista nic společné-
ho. Jde o překlad původního historické-
ho názvu města, které v němčině zně-
lo Graslitz.

Karlovy Vary opravují tradiční kul-
turní centrum Lidový dům v Nové Ro-
li. Rekonstrukce sálu, kde se konaly 
koncerty, ale i maturitní plesy, má stát 
asi 40 milionů korun. Obnova je nyní 
zhruba v polovině.

„Lidovému domu by bez přestavby 
hrozilo brzy uzavření. Město se proto 
rozhodlo v několika etapách sál opra-
vit a  vdechnout mu novou, moder-
ní podobu,“ uvedl náměstek primáto-
ra Tomáš Hybner. Po  přeměně skle-
pů a zázemí pro vystupující nyní končí 
oprava sálu, vyměnily se omítky i pod-
laha, vybudoval se protipožární pod-
hled a nová je i elektroinstalace a ozvu-
čení. Druhá etapa rekonstrukce se bu-
de týkat vstupní části Lidového domu, 

vedlejší restaurace a vzniknout zde má 
i malá divadelní scéna. Náklady na ty-
to opravy mají být 15 až 20 milionů.

Novou Roli ale čekají už brzy dale-
ko rozsáhlejší a  nákladnější investi-
ce. Nejdražší bude změna ulice Závo-
du míru, která má stát 110 milionů ko-
run. Bude zahrnovat jak opravu sa-
motné silnice, tak i  komplexní úpra-
vy veřejných prostor, zeleně, chodníků 
nebo výstavbu parkovišť pro desítky 
aut, další vzniknou v navazující Karlo-
varské ulici. 

Úpravy komunikací jsou součástí In-
tegrovaného operačního plánu, na kte-
rý město získalo dotace z  Evropské 
unie. Z něho se fi nancují kromě veřej-
ných prostor i opravy bytových domů.

CHEB
Joštova 1, U Hilárie 3

tel./fax: 354 430 011-3

SOKOLOV
Stará Ovčárna 2146
tel./fax: 352 600 539

K. VARY
Chebská 113

tel./fax: 353 585 370

M. LÁZN
výstava v areálu A2000
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Žlutice budou mít teplo z exotické sloní trávy
Kontrola zjistila na střední škole
v Chebu závažná  pochybení

Zastoupení kraje v Bruselu oslaví pět let

Už pátý rok své činnosti zahájí v  le-
tošním roce zastoupení Karlovarského 
kraje v Bruselu. To zajišťuje vazby regi-
onu na evropské instituce, jeho propa-
gaci v oblasti turistického ruchu, a na-
bízí i řadu služeb fi rmám, školám a dal-
ším subjektům z kraje. 

„Nejčastěji děláme různá školení 
a  prezentace pro podnikatele zaměře-
né především na evropské fondy, mož-
nosti jejich využití a prosazování zájmů 
našich fi rem,“ říká Jan Bambas, sou-
časný vedoucí zastoupení. Podle něho 
jde především o jakési pootevření dve-
ří k jednotlivým institucím pro podni-
katele, kteří v Bruselu hledají možnost 
získání podpory z fondů Evropské unie 

pro své projekty. 
Právě evropské dotace jsou často klí-

čovými pro zřizování nových pracov-
ních míst v kraji, stejně jako pro budo-
vání infrastruktury. Díky nim se sta-
ví například rychlostní silnice R6, stej-
ně jako dopravní terminál v  Sokolově 
a desítky dalších staveb.

„V  současné době pak naše zastou-
pení připravuje spolu s krajem realiza-
ci rekonstrukce Císařských lázní a hle-
dáme možnosti fi nancování i pro dal-
ší krajské projekty,“ konstatuje Bambas. 
Finanční náklady, které má kraj s pro-
vozem bruselské kanceláře se tak vra-
cí několikanásobně. A to nejen formou 
přímých dotací z fondů Evropské unie, 
ale také prostřednictvím příjmů z turis-
tického ruchu.

„Vedle podpory podniků i  vlastních 
projektů kraje se totiž zaměřujeme ta-
ké na prezentaci regionu jako zajímavé 
turistické destinace,“ říká vedoucí za-

stoupení. Vedle účasti na  turistických 
veletrzích je vrcholem těchto aktivit 
spoluúčast na realizaci streetparty Čes-
ký den. Ta se bude letos konat v centru 
Bruselu už počtvrté a v předchozích le-
tech ji navštěvovalo vždy kolem pěti ti-
síc lidí. Největším lákadlem, vedle hu-
debních vystoupení, jsou již pravidelně 
ochutnávky lázeňských oplatek, Beche-
rovky i dalších krajských specialit. 

„Letos bychom pak chtěli více rozši-
řovat prostor pro podporu fi rem z Kar-
lovarského kraje, a také nastartovat už-
ší spolupráci se školami,“ říká Bambas 
s tím, že v minulosti například podpo-
ry zastoupení využilo například 1. Čes-
ké gymnázium Karlovy Vary, jehož stu-
denti přijeli do města navštívit Evrop-

ský parlament a další instituce. „V ob-
lasti školství pak v současné době, spo-
lu s krajem, hledáme také možnosti fi -
nancování veřejné vysoké školy v  na-
šem regionu, včetně kampusu,“ dodá-
vá vedoucí zastoupení. 

Celkově pak zastoupení Karlovar-
ského kraje uspořádá ročně přibližně 
dvě desítky akcí, u kterých je buď pří-
mo hlavním pořadatelem, nebo spolu-
pořadatelem. K  těm nejnovějším pat-
ří například Krušnohorské vánoční tr-
hy, které připravuje společně se zastou-
pením německé spolkové země Sasko. 
Mezi mimořádné projekty pak loni pa-
třil takzvaný Sametový koncert, kte-
rý připomněl 20. výročí listopadových 
událostí v bývalém Československu.

Representative of the Karlovy Vary Region
Rue du Trône 60, Bruxelles 1050

Tel.: +32 2 2139 500 , Fax: +32 2 2139 503 

Budova Českého domu v Bruselu, kde sídlí zástoupení Karlovarského kraje. Foto KL

Karlovarský kraj se zapojil do zajíma-
vého experimentu. Kotelně na spalová-
ní biomasy ve Žluticích na Karlovarsku 
poskytne 300 tisíc korun na  sazenice 
takzvané sloní trávy.

Tato rostlina, česky zvaná ozdobni-
ce čínská, by se totiž mohla stát v bu-
doucnu důležitým palivem v kotelnách 
na  biomasu a  přinejmenším konkuro-
vat dnes používaným palivům jako je 
dřevní štěpka či balíková sláma. Možná 
je někdy zcela nahradí.

Štěpka i sláma jsou totiž podle ředitel-
ky žlutické teplárny  Pavlíny Volákovo-

vé stále dražší.  Pěstování ozdobnice za-
čne letos v květnu zhruba na pěti hekta-
rech na Žluticku a ujme se ho Zeměděl-
ské družstvo Novosedly.

Předpokládá, že pokud nebudou 
s pěstováním problémy, mělo by se skli-
dit z pěti hektarů kolem 50 tun ozdob-
nice. Jestli se osvědčí i při spalování, bu-
dou se plochy se sloní trávou rozšiřovat. 
Žlutice a kraj by potom hledaly i další 
zemědělce, kteří by se do projektu zapo-
jili. „Výhodou ozdobnice proti štěpce je 
například její nižší vlhkost. Pohybuje se 
do 20 procent, u dřevní štěpky to může 

být i 50 procent,“ uvedla Voláková. 
Podle ní bude počáteční investice po-

měrně velká, ale časem by se peníze 
mohly vrátit. „Pokud bude tento projekt 
úspěšný, měl by nám v  budoucnu sta-
bilizovat cenu tepla,“ doplnila ředitelka.

Výnos z  jednoho hektaru sloní trá-
vy je podle ředitelky až 10 tun, zatímco 
u slámy to jsou  jen tři tuny.

Karlovarský kraj si nechal podle čle-
na rady Karlovarského kraje pro oblast 
životního prostředí a zemědělství Jaro-
slava Bradáče zjistit o  rostlině veškeré 
informace a není tu žádné riziko, že by 

se případně mohla vymknout kontrole 
a rozšířit se jako kdysi bolševník.

„Ozdobnice by se proto mohla stát 
zajímavou komoditou pro místní země-
dělce,“  poznamenal radní.

Sloní tráva je rostlina dorůstající 
do výšky až dvou metrů. Její listy jsou 
až dva centimetry široké a připomína-
jí rákos. Z ozdobnic se pěstuje nejčas-
těji ozdobnice čínská a její četné kulti-
vary. Původní domovinou tohoto dru-
hu je Čína, Korea a Japonsko. Dosud se 
používá zejména jako dekorativní rost-
lina v zahradách.

Na  Integrované střední škole (ISŠ) 
v  Chebu zjistila kontrola krajského 
úřadu řadu pochybení, od  nedostat-
ků v  inventarizaci až po vysoké vypla-
cené odměny. Kontrola ve škole probí-
hala v souvislosti s odvoláním bývalého 
ředitele Jan Kota v říjnu loňského roku.  

Úředníci krajského úřadu prováděli 
v zařízení hloubkovou kontrolu od led-
na do 17. března. Z kontrolních zjiště-
ní vyplývá, že byly odhaleny nedostatky 
v  inventarizaci majetku, vyplácení od-
měn, v provozu dopravních prostředků 
a celkově v účetních uzávěrkách za ro-
ky 2008 a 2009. 

„Bývalé vedení školy si například ne-

chalo vyplatit vánoční odměny v  řádu 
desetitisíců, někteří zaměstnanci školy 
byli zařazeni do vyšších platových tříd, 
než jim příslušelo. Taktéž byly někte-
rým zaměstnancům vypláceny odměny, 
které neodpovídaly platovému zařazení, 
a neoprávněně udělovány půjčky z Fon-
du kulturních a sociálních potřeb,“ uve-
dl krajský radní Vratislav Emler. 

Nejde přitom o  první problémy 
ve škole. Hloubková kontrola zde před 
nedávnem odhalila také závažné nedo-
statky při vydávání potvrzení o  studiu 
cizincům, kteří si v České republice dě-
lali řidičský průkaz. Tento případ v sou-
časné době šetří policie. 

HORNÍ SLAVKOV, SPOJOVACÍ 945
TEL.: 724 125 030

AUTOPŮJČOVNA VÁM NABÍZÍ MOŽNOST 
ZAPŮJČENÍ NÁHRADNÍHO VOZIDLA V PŘÍPADĚ NEHODY NEBO POŠKOZENÍ VAŠEHO VOZU 

PO DOBU JEHO OPRAVY, VČETNĚ MOŽNOSTI ÚHRADY PŮJČOVNÉHO POJIŠŤOVNOU.
Osobní automobil Škoda OCTAVIA 1,6i - tažné zařízení

1 - 3 dny: 390,- Kč/den       4 dny a více: snížení ceny

Osobní automobil Škoda FABlA 1,2 HTP - klimatizace
1 - 3 dny: 320,- Kč/den       4 dny a více: snížení ceny

Osobní automobil Opel Vectra combi, 2,0 DTi - klima, tažné zařízení
1 - 3 dny: 390,- Kč/den       4 dny a více: snížení ceny

Možnost půjčení: navigace a přívěsného vozíku

CZ SK

prospekt bezplatně zašleme

volejte zdarma

800 100 414

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY
FELICIAFELICIA
FABIAFABIA
OCTAVIAOCTAVIA

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍMEPŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME
Octavia 1.6 Glx, mod. 1999, po TK 2012, tažný, 
airbag, el. okna+ zrc., centrál +alarm na DO, stř. 
okno, construct, kód. skla, rádio,  aj., metalíza, ga-
ráž., 85.500 Kč- sleva- i splátky bez akontace
Fabia combi 1,2 HTP 12V, mod. 2005, TK 2011, 
1. maj., 2x airbag, centrál, el. okna+ zrcátka, rádio, 
hagusy aj., serviska, perfekt. stav, garáž.- málo 
jetá, prav. servis, 135.500 Kč- sleva- splátky bez 
akontace
Felicia 1,3 GLx MPi 50 kW, 2000, TK 3/2012, 
1.maj., ABS, 2x airbag, tažný, centrál, rádio aj., 
nové pneu, serviska- výborný stav, garáž.- bez ko-
roze, 49.500 Kč- sleva- i splátky bez akontace
Felicia 1,3 MPI 50 kW, mod. 1998, TK 2012, 1. 
maj., tažný, centrál, rádio aj., nové pneu, výfuk, 
brzdy, dobrý stav- pravidelný servis- garáž., 
29.500 Kč- sleva- splátky bez akontace

Eko poplatek na u nás zakoupený vůz za-
platíme za Vás! Přijďte ušetřit!

Neustálý prodej Škodovek za velmi výhod-
né ceny. Možnost splátek i na protiúčet. 

Tel.: 602 480 333. Celá nabídka na:
w w w. b e r a n e k a u t o . c z

Císařské lázně se znovu otevřou veřejnosti
Objekt historicky chráněných Císař-

ských lázní v  Karlových Varech bude 
po 16 letech otevřen pro veřejnost. Kar-
lovarský kraj, který je vlastníkem bu-
dovy v  ohrožení, zpřístupní památku 
od  15. dubna za  symbolické vstupné. 
Kromě architektonicky unikátních pro-
stor budovy bude moci veřejnost zhléd-
nout výstavu fotografa Vladimíra Dolej-
šího s názvem Příroda Afriky a Ameri-
ky, jejíž vernisáž bude součástí slavnost-
ního otevření budovy. 

„Vynaložili jsme maximální úsilí na to, 
abychom odstranili převážnou část ná-
sledků prosincové havárie a  mohli Cí-

sařské lázně alespoň zčásti lidem zpří-
stupnit. Je to od roku 1994 poprvé, kdy 
budou moci obdivovat především ma-
jestátní Zanderův sál,“ uvedl hejtman 
Karlovarského kraje Josef Novotný. 

Podle náměstka hejtmana Jaroslava 
Borky kraj vynakládá na  údržbu a  vy-
tápění uzavřeného objektu okolo dvou 
milionů korun ročně. Výtěžek ze sym-
bolického vstupného bude proto věno-
ván na údržbu Císařských lázní.

Karlovarský kraj získal od  Karlových 
Varů Císařské lázně v roce 2008. Odha-
dované náklady na  jejich rekonstrukci 
jsou 750 milionů korun.

Stabilizace Kar-
lovarské kraj-
ské nemocnice 
(KKN) po  perso-
nální i  ekonomic-

ké stránce. Takové jsou hlavní priority 
nového generálního ředitele KKN Zdeň-
ka Horáka. Ten chce v nové funkci zú-
ročit především své zkušenosti z vedení 
nemocnic v Prostějově a Přerově, i svého 
působení ve funkci  výkonného ředitele 
společnosti Euroclinicum.

„První co se musí změnit je spoluprá-
ce mezi nemocnicemi v  Karlových Va-
rech, Sokolově a Chebu,“ říká nový ge-
nerální ředitel s tím, že v uplynulých le-
tech se jednotlivé nemocnice chovaly ja-
ko by byly samostatnými subjekty. „Jen-
že ve skutečnosti je to pouze jeden sub-
jekt, jen s pracovišti v různých městech.“

Všechny nemocnice se totiž dlou-
hodobě potýkají s  nedostatkem lékařů 
na  některých pozicích. Nejsložitější je 
v současné době situace na sokolovském 
ARO. „Je tedy jasné, že bez působení lé-
kařů na více pracovištích se to v budouc-
nosti asi neobejde,“ konstatuje Horák. 

Druhým klíčem ke  stabilizaci KKN 
jsou, podle Horáka, peníze. Její loňské 
hospodaření skončilo ztrátou asi 52 mi-
lionů korun. „Zde je situace o to složitěj-
ší, že pojišťovny pro letošní rok deklaro-
valy nulový nárůst plateb, zatímco ostat-

ní náklady rostou,“ vysvětluje nový ge-
nerální ředitel. Letos se proto bude ve-
dení nemocnice muset soustředit na za-
stavení propadu a  od  roku 2011 ztrátu 
snižovat. 

„Samozřejmě snižování ztrát je možné 
pouze úsporami a zefektivněním práce,“ 
připouští Horák, podle kterého je ale 
jasným měřítkem dopad takových kro-
ků na pacienta. „Šetřit lze pouze tak, aby 
to v konečném důsledku nemělo žádný 
účinek na pacienta, a na kvalitu služby, 
kterou mu nemocnice poskytuje.“

Přesný postup snižování ztráty pak zá-
leží na zadání vlastníka nemocnice, tedy 
Karlovarského kraje. „Určitě to ale nebu-
de v kratším horizontu než několik let,“ 
konstatuje Horák.

Třetím zásadním krokem, který nový 
generální ředitel KKN chystá, je urych-
lení procesu akreditace jednotlivých 
pracovišť KKN. V současné době je to-
tiž akreditována pouze část nemocni-
ce v  Karlových Varech, několik praco-
višť v Sokolově, a v Chebu dosud žádné. 
„Bez řádné akreditace přitom nemohou 
na těchto pracovištích získávat absolven-
ti potřebnou praxi.“ 

Zároveň s tím pak má dojít ke standar-
dizaci procesů v poskytování léčebné pé-
če. Ta má zkvalitnit služby pacientům 
a  zároveň zabezpečit nemocnici v  pří-
padných právních sporech. 

Nový ředitel nemocnice: 
Prioritou je stabilizace!

Služby zastoupení, 
vedle kraje, využívají 
hlavně podnikatelé 
a školy z regionu

Konzultační středisko Karlovy Vary
tel.: 731 425 287, e-mail: kvary@bivs.cz, http://kvary.bivs.cz

Myslím na budoucnost, 
   proto vsázím na 

  VZDĚLÁNÍ

Studujte v Karlových Varech obory 
v oblasti ekonomiky a managementu, 

financí a bankovnictví.

Dny otevřených dveří: 
12. května a 23. června 2010

NOVINKANOVINKA
VÝKUP STARÉHO PAPÍRUVÝKUP STARÉHO PAPÍRU

za  ct./1 kg (cca 1,40 Kč/kg).

Fa Schrottmobil, Talsperrstr. 4
08606 Oelsnitz, Německo

tel. 0049/176-21793134.

Otevřeno po-pá 9-18, so 9-13 hod. 

 
 

 

SKA Group, s.r.o. 
Tepelská 551/5 

353 01 Mariánské Lázně 

Provozní doba: 
 Po-Pá: 7.00 – 17.00 hodin 
 Neomezeně pro smluvní zákazníky 

Aktuální ceny a vše potřebné najdete na našich internetových stránkách 
www.ska-group.cz 

Výklad z karet
Chcete znát svoji budoucnost? 

Máte problém 
a nevíte jak dopadne? Poradím. 

Schůzku si domluvte 

na tel.  776 007 990

inzerce
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Narodil jste se na  Domažlicku,  vel-
kou část života prožil na  Karlovarsku 
a  dnes bydlíte v  Praze. Jste šumavský, 
karlovarský nebo pražský autor?

„Já jsem prostě spisovatel. Já tohle vů-
bec neuznávám, nerozlišuji. Já se snaží 
být dobrým spisovatelem a  necítím ani 
žádný rozdíl mezi regionálním, nebo ce-
lostátním spisovatelem. Ostatně i  ten 
Pražák je z pražského regionu.“

Není to trochu v rozporu s Vaší tvor-
bou, kde se naopak ty regionální koře-
ny projevují důsledně?

„Ne, tam mě zkrátka zaujalo několik 
témat v době když jsem byl na Karlovar-
sku, jako byl třeba Cejch, nebo pověsti. 
A tyhle věci mně za chvíli zase opouští. 
Takže ani proto, že jsem napsal řadu knih 
o Karlovarsku se vlastně necítím být kar-
lovarským spisovatelem.“ 

Přesto se do  tohoto města dodnes 
vracíte, a jak sám říkáte, rád?

„Karlovy Vary samozřejmě mám rád. 
Především ale ty mého dětství, protože 
těmi mě provázel můj dědeček, o kterém 
se také zmiňuji ve Strašidlech a krásných 
pannách. Díky tomu pro mě získaly ta-
kový trochu pohádkový punc. Ale jinak, 
když jsem se koncem šedesátých let pře-
stěhoval na  Karlovarsko, měl jsem tam 
poměrně málo známých. S výjimkou ně-
kolika málo lidí zde nebylo moc s kým 
o čem hovořit. Byla to provincie a bylo to 
dost silně znát. 

Navíc jsem tak trochu introvert, takže 
jsem tam žil spíš s těmi mrtvými. Uměl 
jsem si představit, jaké to v  kraji kdysi 
bylo, když ještě všechno fungovalo, když 
ještě nebyly zpřetrhané ty kořeny. Na-
víc v tomto směru mám i určitou vazbu, 
protože můj dědeček byl Němec z Kruš-
ných hor. Takže si víc cením Karlových 
Varů z období první republiky, než těch 
z dob pozdějších.

V  roce 1967 jsem přišel do  Bochova, 
do Varů asi v roce 72 nebo 73. Vary by-
ly vždy takové moje snové město a vyu-
žil jsem možnosti, že se v Bochově uvol-
nilo místo, a odtud jsem se snažil dostat 
do Karlových Varů. V té době jsem si do-
dělával fi lozofi ckou fakultu, takže se mi 
hodilo pro zvýšení kvalifi kace že jsem 
ve Varech nastoupil na školu pro dospělé, 
o čemž je vlastně i můj román Babinec.“ 

Je rozdíl pro spisovatele být v  hlav-
ním městě, nebo v těch okrajových čás-
tech země? 

„Praha je zrovna taková provincie ja-
ko Karlovy Vary. I tady funguje snobár-
na, i  tady žijí lidi v úzkosti co si o mně 
kdo pomyslí když, ale neřve to tak k ne-
bi, protože se zde lidé tolik neznají. Když 
přijdu třeba do kavárny Slavia, většinou 
tady nikoho neznám, ale je to cítit všu-
de kolem. Praha vlastně není ani skuteč-
né velkoměsto.

Já jsem se do  Prahy nastěhoval více-
méně nerad, abych vyhověl rodině. A byl 
jsem tu z  počátku i  dost nešťastný. Ne-
znal jsem tu nikoho, bylo mi už dost let, 
a člověk se hůř přesazuje když je starší, 
a  já většinu svých knih opřel o takovou 
tu přírodní moudrost. O vztah k přírodě, 
a lidi, kteří jí rozumí a žijí s ní. Mí kama-
rádi nejsou žádní salónní intelektuálové, 
ale většinou to jsou hajní, učitelé a další 
lidi, kteří mají rádi přírodu a mezi který-
mi mi je dobře. Ale tady v Praze je příro-
dou park a to mě tak nějak neuspokojuje. 
Proto jsem si nakonec musel sehnat cha-
lupu v  jižních Čechách kde je toho lesa 
přeci jen trochu víc, i když Vary to zdale-
ka nejsou. A od toho se odvíjí i ta inspi-
race. Mám jí tady výrazně méně a mám 
dojem, že se mi nedaří psát tak dobře, ja-
ko když jsem žil ve Varech.“

Takže spisovatel Zdeněk Šmíd se zro-
dil uprostřed lesů a hor?

„Už jsem říkal mnohokrát, že nebylo 
mým snem se živit spisovatelstvím. Ob-
čas jsem si napsal nějaký fejeton, ale spi-
sovatelem jsem se stal tak nějak mimo-
děk. V Karlových Varech jsem totiž na-
razil na výbornou partu, která mě vzala 
s sebou na vodu. A tam byla spousta ky-
taristů, zpěváků, dnes by se asi řeklo ba-
vičů, a udělali jsme společně takový po-
řad, country muzika a  já k  těm písnič-
kám psal texty a  stejně tak texty z  těch 
jednotlivých zastávek, které se jmenova-
ly lodní deník. Potom se ta parta rozpad-
la, ale mně zůstaly ty deníky. A přišlo mi 
to škoda je vyhodit, a  tak nějak vznikla 
ta první knížka Proč bychom se netopili 
na níž jsem si současně ujasnil, že zaprvé 
jsem schopen napsat knihu a zadruhé, že 
je to docela zábava.“

Byl nějaký rozdíl publikovat knihu 
v tehdejších normalizačních 70. létech 
a dnes? Samozřejmě s přihlédnutím, že 
tehdy jste začínal, kdežto dnes jste již 
renomovaný autor…

„Rozdíl je zásadní. Za totality jsme by-
li omezováni ideologií, dnes jsme ome-
zováni  jen ekonomikou. A co já vím, ta 

ideologie byla měkčí. Dala se obejít, pro-
razit a podobně. Ale když nakladatel ne-
má peníze na to, aby vydal slušnou kníž-
ku, to se prostě obejít nedá. Svým způ-
sobem to v tomto směru bylo lepší. Te-
dy ovšem pokud někdo, jako já, psal věci, 
které se netýkaly běžného života.“

Nicméně i ve Vaši humoristické tvor-
bě se nepravidelně vynořují knihy 
s vážnými tématy. Trojí čas hor, Cejch, 
Lesk a  bída Čekání… Znamená to, že 
jste utíkal k humoru, nebo naopak? 

„Prostě Šmíd je Šmíd a v něm jsou za-
hrnuté různé stránky, jako ve  většině 
z nás. Přeci každý normální člověk je ně-
kdy veselý, jindy smutný, některé věci be-
re vážně, jiné ne. A  se mnou to je také 
tak. Jsem té povahy, že mě spíš baví ty le-
grační věci. Vymýšlet nové vtipy, ale pak 
samozřejmě se stane, že se člověk dívá 
na něco, co ho zasáhne. A zjistí, že to té-
ma není žádná legrace. A pak jedu na tu 
druhou linii a vznikají třeba takové kni-
hy, jako byl Cejch. 

Já jsem vždy spojoval humor nejraději 
s poezií. Mým velkým vzorem je Jiří Su-
chý. Je to sice ze zcela jiného žánru, ale 
jeho texty jsou velice poetické ačkoliv 
z nich zároveň mrazí a je to i legrace. To-
hle jsem se snažil dostat i do těch knih, 
protože on je ten lidský život přesně ta-
kový. Na jedné straně samá legrace, a pak 
na vás najednou spadne něco hrozného. 
Tak se z  toho hrabete, a ono to jde po-
dobným způsobem stále dál a dál. 

Je rozdíl v  psaní humoristického 
románu nebo vážné knihy?

„Jak kdy. Trojí čas hor jsem napsal 
doslova na jeden zátah. Byl jsem tak 
plný toho zážitku, že jsem potře-
boval okamžitý ventil. Ale i  když 
se říká, že nejtěžší věcí na  světě je 
humor, já si to nemyslím. Pros-
tě buď ho člověk v sobě má, nebo 
ne. Když ho nemáte, nemá se ce-
nu o  to pokoušet, a  pokud ano, 
není problém napsat humornou 
knihu. 

Jak jste sám řekl, stal jste se 
spisovatelem mimoděk, díky 
jakémusi lidovému trampské-
mu divadlu. Jednu z  Vašich 
knih nedávno zpracovali v se-
verních Čechách do divadelní 
podoby pod názvem Rok di-
vokých sviní. Neláká vás, ved-
le spisovatelské dráhy, i návrat 
ke kořenům a tedy ke scenáris-
tice?

„Mně je to velmi blízké, a velmi rád 
bych. Ale k  tomu potřebuji lidi se 
stejným viděním a cítěním, a s těmi 
se příliš nesetkávám. Pokud to děla-
li lidé nadšení, vždy to dělali jinak, 
než jsem já chtěl. A poté, co jsem 
zažil se seriálem Proč bychom 

se netopili, nemám moc chuť se do  ta-
kových věcí pouštět. Ať je slovo slovem, 
takové, jaké jsem ho napsal. Když napí-
ši báseň, stejně ji každý zarecituje jinak, 
než bych si to představoval já.“

Znamená to tedy, že zůstáváte dál 
u  psaní? A  máte už nějaké konkrétní 
náměty, které byste rád zpracoval?

„Jednou jsem byl tady na  besedě, 
a  nějaký malý chlapeček se mě 
ptal: A jak dlouho ještě bude-
te psát? To bylo skoro ja-
ko: A  kdy už toho ko-
nečně necháte? Ale já 
toho nechci nechat. 
Problém je v tom, že 
píši asi čtyři věci na-
jednou. Napíši vždy 
pár kapitol, pak mě 
to začne otravovat, 
tak jdu dělat něco 
jiného, a  po  čase se 
k té věci zase vracím. 
Teď dělám, jak jsem 
dřív dělal velké knihy 
o  Otavě a  Lužnici, tak 
připravuji Mži a Beroun-
ku. Jinak připravuji dal-
ší cestopisy. Teď mi vyšla 
Aljaška a za týden odjíž-
dím do  Malajsie 

a  na  Borneo, takže předpokládám, že 
z toho bude zase další knížka.“

Ve  Vašich knihách výrazně vyčnívá 
jedna, která je zcela jiná než všechny 
ostatní. A tou jsou Pohádky pro dobro-
druhy. Psal jste je, jako mnozí jiní spiso-
vatelé pro své děti, nebo byl důvod jiný?

„Moje děti jsou ve  velkém časovém 
rozsahu. Dceři z  prvního manželství je 
přes čtyřicet, těm dalším bude třicet, a já 
jim vždy během těch let vyprávěl růz-
né příběhy. A  někdy jsem jim je i  psal, 
bez nějakého záměru je vydávat. A pak 
jsem zjistil, že těch pohádek za ty roky už 
mám docela dost, tak jsem to jednodu-
še dotáhl do konce. Ale tam jsem se sna-
žil, aby to nebyl jen humor. Možná i pro-
to, že jsem učitel a mám v sobě ten apoš-
tolský komplex, mají i ty moje humoris-
tické věci snahu nabudit také jiný dojem. 
Takže Pohádky pro dobrodruhy jsou zá-

roveň trochu zeměpis. A  tak nějak se 
vlastně snažím postupovat i v dalších 
mých knížkách.“  

PŘÍŠTĚ:

Velký rozhovor s  Miloslavem Čer-
mákem na horké téma: senioři, so-

ciální služby a peníze.
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Píše bestsellery, ale spisovatelem být nechtěl...

Proč  
� rozhodujete se pro smysluplnou 

investici do vašeho bydlení? 

         je správná volba
� okno         s trojsklem izoluje jako 

cihlová stěna tloušťky 1100mm

� 6 komor, ani méně ani více

V Á Š  N E J B L I Ž Š Í  V Ý R O B C E

Kalibra Nova, Hroznětínská 183
Karlovy Vary - Otovice, 362 32

Tel.: 353 505 515, www.kalibra.cz

Spisovatel Zdeněk Šmíd prožil velkou část svého života 
v Karlovarském kraji. Autor oblíbených knih, jako třeba 
Proč bychom se netopili, má region rád dodnes. A jak 
prozradil Krajským listům, může za to všechno jeho 
dědeček z Krušných hor... 

Vystudoval gymnázium v Domažlicích (1955), ruštinu na pedagogické škole v Plzni (1958) a dějepis a český ja-
zyk na Univerzitě Karlově v Praze (1972). Pracoval jako učitel a středoškolský profesor, v letech 1985 – 86 jako re-
daktor Západočeského nakladatelství v Plzni, poté se stal spisovatelem z povolání. Dlouhou dobu žil v Karlových 
Varech, dnes žije v Praze. Jeho nejúspěšnějším dílem se stala kniha Proč bychom se netopili, aneb vodácký prů-
vodce pro Ofélii, epizodický příběh s řadou vložek o partě vodáků. Později se začal věnovat také cestopisům.  Na-
psal – zejména po roce 1989 – řadu románů inspirovaných česko-německými vztahy v českém pohraničí před 
a po druhé světové válce (Lesk a bída čekání, Trojí čas hor…); román Cejch byl příznivě hodnocen literární kriti-
kou a také zdramatizován jako Les divokých sviní.  (Zdroj: wikipedia.org)

Zdeněk Šmíd

inzerce
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V srdci takzvaného lázeňského trojú-
helníku, který tvoří Karlovy Vary, Ma-
riánské Lázně a Františkovy Lázně, leží 
skutečné poklady. Jedním z nich je beze-
sporu Bečov nad Teplou.

Podtrhuje to i skutečnost, že jeho do-
minanta, hrad a zámek, získaly v letoš-
ním roce významné ocenění.

Bečovská památka se tak může pyš-
nit cenou  Europa Nostra, označovanou 
za „památkářského Oskara“. Cenu udě-
luje rok co rok Evropská unie za  péči 
o kulturní dědictví. 

Mezi oceněnými je také Projekt kon-
zervace a prezentace státního hradu Be-
čov a to v kategorii Projekt/výzkum. Ze 
140 nominací z 26 zemí je bečovský pro-
jekt jediným úspěšným zástupcem Čes-
ké republiky.

Baroko změnilo tvář Bečova
Město má velmi bohatou historii.  Jeho 

počátky souvisejí s  důležitou zemskou 
komunikací z Čech do Německa. Ved-
la směrem od  Žlutic do  Chebu. K  její 

ochraně byl na skalní ostrožně nad Tep-
lou ve 13. století založen opevněný ob-
jekt se strážní a celní funkcí. Roku 1387 
král Václav potvrdil Boršovi z Rýzmbur-
ka právo vybírat v Bečově a Dražově clo.

Dalším důležitým faktorem rozvoje 
Bečova bylo ve 13.-16. století rudné hor-
nictví v centrální části Slavkovského lesa 
(zlato, stříbro, cín). Zejména zdejší těžba 
cínu měla celoevropský význam a zna-
menala pro kraj hospodářskou a kultur-
ní konjunkturu. Klíčovou roli při důl-
ní exploataci Slavkovského lesa sehrá-
ly šlechtické rody Rýzmburků z  Oseka 
a Pluhů z Rabštejna. Těžba cínu kulmi-
novala v první půli 16. století, poté došlo 
k jejímu pozvolnému úpadku, který za-
vršila třicetiletá válka.

V  době baroka v  17. a  18. století se 
výrazně změnila tvářnost města a  jeho 
okolí. Sídelní lokality byly v duchu ba-
roka přestavěny. Pouze v  půdorysech 
a jádrech domů si zachovaly svůj gotic-
ký a renesanční ráz. Přestavby se dotkly 
hlavně bečovského hradu a kostela sva-
tého Jiří. Nové barokní kostely a  kap-
le byly postaveny např. v Javorné, Nové 
Vsi, Dražově a Dolní Hluboké.

Vývoj městečka pak ovlivnila ještě řa-
da významných událostí. Za  zmínku 
stojí rozmach těžby uranové rudy po ro-
ce 1950, který přinesl do regionu ožive-

ní. Po ukončení těžby pak po roce 1968  
propukl na  Bečovsku boom chataření 
a chalupářství.

V  roce 1974 byla zřízena chráněná 
krajinná oblast Slavkovský les, zahrnu-
jící do svého území celý region Bečov-
ska. Bečov nad Teplou je ideálním vý-
chodiskem výletů do CHKO Slavkovský 
les. Městečkem prochází zeleně značená 
turistická cesta od Javorné do Pramenů.

Relikviář - magnet pro turisty
Současný Bečov usiluje o  vybudová-

ní nového atraktivního „image“, jež má 
zvýšit turistický ruch. Za tímto účelem 
se postupně opravuje historické jádro 
městečka, jehož chloubou je barokní zá-
mek, zpřístupněný v  roce 1996. Hlav-
ním exponátem a magnetem zámku je 
od května 2002 vzácný relikviář svatého 
Maura z první třetiny 13. století století, 
unikátní románská památka evropské-
ho významu.

Bečov však není zdaleka jen hrad a zá-
mek. Za  návštěvu určitě stojí Muzeum 
historických motocyklů s ukázkou více 
jak 50 kusů historických motocyklů, sta-
rých jízdních kol a motocyklových mo-
torů.

V  prvním patře muzea je expozice 
dřevěných hraček a  rodinných loutko-
vých divadel a loutek. Historické město Bečov nad Teplou. Foto KL

Karlovarské minerální vody, a.s. 
(KMV) jsou největším výrobcem mine-
rálních a pramenitých vod v České re-
publice. Společnost založil v  roce 1873 
karlovarský rodák Heinrich Mattoni. 

Současnou podobu získala v  90 - tých 
letech díky výrazným investicím no-
vých majitelů, italsko-švýcarské rodiny 
Pasquale.

KMV v současné době stáčí tři značky 

minerálních a pramenitých vod. Úspěš-
nou Mattoniho kyselku, která se z údo-
lí poblíž Karlových Varů vyvážela už 
na sklonku 18. století, doplnila společ-
nost o pramenitou vodu Aquila, a Mag-

nesii – přírodní minerální vodu boha-
tou na hořčík, která se stáčí v Mnichově 
v blízkosti Mariánských Lázní.

V  současnosti KMV vyváží své pro-
dukty vyváží do 20 zemí světa. Společ-

nost věnuje nejvyšší úsilí budování svě-
toznámých značek s  výrazným image, 
které budou přispívat ke kultivaci kultu-
ry pití nejen v České republice. Neustá-
le rovněž investuje do zvyšování kvality 
svých výrobků. 

Na  sklonku loňského roku zprovoz-
nila v  závodě Kyselka aseptickou lin-
ku, která umožňuje plnění do PET lahví 
v přísně sterilním prostředí. Plnící lin-
ka, jediná svého druhu v České repub-
lice, umožní KMV soustředit se ješ-
tě ve  vyšší míře než dosud na  výrobu 
zdravých přírodních nápojů bez che-
mických přísad i  na  některé nové typy 
produktů.

Profesionální přístup fi rmy i jejích za-
městnanců k otázce kvality byl mnoho-
krát uznán řadou ocenění, naposledy 
mimo jiné tím, že se Mattoni stala ofi ci-
ální vodou předsednictví ČR v Radě EU.

Karlovarské mínerální vody jsou ro-
dinnou fi rmou, jejíž majitelé si plně 
uvědomují společenskou odpovědnost 
za  své podnikání. KMV se proto vý-
znamně podílí na  kulturním, sportov-

ním a společenském životě v České re-
publice a často podporuje i náročné mi-
noritní aktivity, které nemají šanci při-
lákat masovou pozornost (Magnesia 
např. patří k největším privátních doná-
torům české literatury vůbec). Stále vět-
ší pozornost věnuje společnost i ekolo-
gii. Již pátým rokem například pomá-
há v návratu ohroženého orla skalního 
do  české krajiny. V  rámci svých chari-
tativních projektů se KMV soustředí ze-
jména na bezplatné zajištění zdravé vo-
dy tam, kde je jí obzvlášť potřeba, ať už 
jde o porodnice či dětské SOS vesničky.

Karlovarské minerální vody zaměst-
návají na  350 zaměstnanců. Zástupci 
vrcholového managementu fi rmy zaklá-
dají know-how především na  lidském 
potenciálu. Podařilo se jim vytvořit ma-
ximálně výkonný a úspěšný tým špičko-
vých pracovníků, kteří mají zásadní zá-
sluhu na  úspěšném fungování společ-
nosti. Společnost KMV, a.s. se pravidel-
ně umisťuje na předních příčkách anke-
ty Zaměstnavatel roku ve svém domov-
ském Karlovarském kraji.
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Bečov nad Teplou - poklad v srdci lázeňského trojúhelníku

Karlovarské minerální vody proslavily ve světě místní prameny

Zámek v Bečově patří 
k nejnavštěvovanějším 
historickým památkám 
Karlovarského kraje

Křížovka o ceny

Gratulujeme výhercům z minulého čísla, kterými se stali: Bohumila Gregorová z Lokte, Alena Rysková z Chodova a Karel Dekaň z Habartova. Všem zasíláme publikace o Karlovarském kraji. 
V rámci našeho křížovkářského putování po památkách tentokrát zamíříme na zříceninu hradu Hartenberg na Sokolovsku. Ten patří mezi nejstarší stavby našeho regionu - jde totiž o takzvaný ministeriální hrad. Vznikl během Štaufské koloniza-
ce oblasti ve 13. století a dochoval se v podobě pozdější přestavby až do druhé poloviny 20. století,  kdy postupně pustl a zkázu dokonal požár. Hrad je známý i tím, že zde počátkem 19. století navštěvoval svého přítele hraběte Ausperga slav-
ný (viz tajenka). Správné znění tajenky zasílejte mailem nebo poštou na kontakty uvedené v tiráži na str. 8, poštu směřujte na Tiskový odbor kraje.  

Voda Mattoni je jednoznačně nejznámějším produktem společnosti. Velkou oblibu si ale v poslední době získává i Magnesia a Aquila. Foto archiv KMV
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V klášterním kostele svatého Antonína začala 29. března unikátní výstava velkoformátových pláten pěti českých sprejerů. Autoři děl ještě před samotnou 

vernisáží zanechali své stopy i na parovodu za sokolovskou Bohemií, kde doplnili už stávající graffi  ti třemi novými. 

Pro graffi  ti možná v nezvyklém prostoru barokního kostela vystavují svá plátna o rozměrech 20 čtverečných metrů Jan Kaláb zvaný Point, Michal Cima-

la (Udo-K), Martin Kaňa, Jakub Matuška (Masker) a Robert Šalanda. Výstava mladých výtvarníků, kteří působí okolo vysočanské Trafačky, se jmenuje „Vě-

říme v krizi“. 

Mateřská objektivem matek v chebské galerii G4

Strategie má nastartovat pozitivní změny v kraji

Unikátní výstava sprejerů v sokolovském klášteře Dobrovolníci v Karlovarském kraji 
získali ocenění Křesadlo 2009

Již po-
čtvrté by-
la slavnost-
ně uděle-
na na hradě 
Loket Kře-
sadla za rok 

2009. Při slavnostním ceremoniálu je 
získali čtyři dobrovolníci. Oceněný-
mi jsou Růžena Jírová z Chebu, Renata 
Macháčková ze Sokolova, Kateřina Sti-
xová z Ostrova a Rudolf Chlad z Boží-
ho Daru.

Držitele „ceny pro obyčejné lidi, kte-
ří dělají neobyčejné věci“ vybrala z cel-
kem 17 nominací devítičlenná poro-
ta složená ze zástupců neziskových 
organizací, státní správy a  samosprá-
vy a  sponzorů. Křesadlo je symbolem 
vyjádření díku dobrovolníkům za  je-
jich přínosnou činnost a  také si klade 
za cíl zviditelnit dobrovolnictví. Křesa-
dlo samotné je dílem uměleckého ko-
váře z hradu Křivoklát a dokáže vykře-
sat skutečné jiskry. 

Pořadatelem 4. ročníku udílení cen 
Křesadlo 2009 dobrovolníkům Kar-
lovarského kraje je Mateřské centrum 
Karlovy Vary, o.s. – středisko Dobro-
volnické centrum Vlaštovka. Zášti-

tu převzal náměstek hejtmana Karlo-
varského kraje pan Miloslav Čermák, 
a  primátor města Karlovy Vary, Ing. 
Werner Hauptmann. 

Slavnostním ceremoniálem nás v du-
chu televizního Taxíku provedl Aleš 
Háma.

První z  oceněných, Růžena Jíro-
vá, působí v  Dobrovolnickém centru 
při Farní charitě v  Chebu, pracovala 
s romskými dětmi  a nyní se mimo ji-
né  věnuje seniorům v chebské léčebně 
dlouhodobě nemocných. 

Renata Macháčková ze Sokolova ne-
zištně a obětavě pečuje už pět let o svou 
nemocnou sousedku. Nejdříve o ni pe-
čovala v  jejím domově, nyní ji navště-
vuje pravidelně v  sokolovské nemoc-
nici.

Kateřina Stixová se věnuje práci v ob-
čanském sdružení Ostrovský Macík, 
kde se stará o zvířata, věnuje se ekolo-
gické výchově dětí a přípravě různých 
akcí. 

Rudolf Chlad působí v Horské službě, 
Asociaci nevládních neziskových akti-
vit Karlovarského kraje (ANNA KK), 
ve Sboru dobrovolných hasičů na Bo-
žím Daru, v  asociaci Záchranný kruh 
a ekologickém sdružení Rosnatka.

Způsob jak minimalizovat dopady hos-
podářské krize na region a zároveň inici-
ovat nový rozvoj hledá v  těchto dnech 
vedení Karlovarského kraje společně 
s  ekonomickými specialisty. Ti v  těchto 
dnech dokončují Strategii rozvoje kon-
kurenceschopnosti Karlovarského kraje. 

„Obsah této strategie se ale značně li-
ší od všech předchozích obdobných do-
kumentů,“ říká náměstek krajského 
hejtmana Petr Navrátil. Kraj do ní totiž 
už dva roky cíleně zapracovává potřeby 
těch, kterých se problém nejvíce týká. 
Tedy místních obyvatel, fi rem a institucí. 
Teprve na jejich základě pak jsou připra-
vována jednotlivá řešení.

„A řešení skutečně potřebujeme. Kar-
lovarský kraj se svým výkonem v oblas-
ti HDP na  obyvatele i  nezaměstnanos-
tí vzdaluje od průměru ČR a míří mezi 
hospodářsky nejzaostalejší území země,“ 
potvrzuje Navrátil s tím, že strategie cíle-
ně hledá způsob jak tento vývoj zvrátit. 

„Samozřejmě ani takový materiál, byť 
ho zpracovávají celé týmy odborníků,  

není všelékem. Některé změny je nutné 
udělat na národní úrovni, protože souvi-
sí s celostátní strategií podpory určitých 
oblastí. Nicméně kraj bude koncentrovat 
své úsilí a zdroje na vybraná témata,  kte-
rá  mají největší šanci současnou situaci 
zlepšit,“ konstatuje náměstek. 

Pokud se pak jednotlivá opatření na-
vržená ve  strategii budou cíleně uplat-
ňovat,  jednoznačně to povede k pozitiv-
ním změnám. „Bude to ale jasně vyžado-
vat další pokračování této spolupráce ne-
jen mezi krajem a  hospodářskými sub-
jekty, ale také městy a obcemi. „Zde však 
bude nutné vyčkat na  podzimní komu-
nální volby, kdy se budou volit zastupi-
telstva obcí. Rozhodně ale věřím, že spo-
lupráce mezi krajem a  radnicemi bude 
kontinuálně pokračovat.“

Cíle strategie má plnit také nově zalo-
žená Karlovarská agentura rozvoje pod-
nikání (KARP), která už od začátku to-
hoto roku začíná postupně realizovat 
jednotlivé záměry a  projekty vycházejí-
cí z dokumentu. 

V posledních měsících probíhající prů-
zkum,  který má zmapovat nejdůležitější 
priority, problémy i potřeby fi rem zamě-
řených na inovace a vývoj. Výsledky této 
analýzy budou 29. dubna prezentovány 
zájemcům z podnikatelské sféry na spo-
lečném workshopu konaném pod zášti-
tou hejtmana Karlovarského kraje Paed-
Dr. Josefa Novotného.

Dalším významným připravovaným 
krajským projektem je Vědeckotechnic-
ký park, který vyroste v  sousedství are-
álu Krajského úřadu v Karlových Varech 
– Dvorech.

 „Záměr chceme fi nancovat z  progra-
mu Prosperita v rámci Operačního pro-
gramu podnikání a inovace. Cílem je vy-
budovat infrastrukturu pro průmyslový 
výzkum, technologický vývoj a  inova-
ce zaměřenou zejména na  realizaci no-
vých technologií a  konkurenceschop-
ných výrobků a  služeb,“ vysvětlil smy-
sl parku  vedoucí odboru regionálního 
rozvoje krajského úřadu ing. arch. Jaro-
mír Musil.

Změny v programové skladbě i v dílčích specifi kacích 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.

1.5. 
SLAVNOSTNÍ VEČER K ZAHÁJENÍ 
LÁZEŇSKÉ SEZÓNY – GALAPROGRAM 
S KONCERTEM SKUPINY KRYŠTOF 

Slavnostní večer s udílením tradičních cen 
a s koncertem skupiny Kryštof. Dále účinkují: 
Dalibor Janda, Vašo Patejdl, Emily, Pěvecká 
třída Štěpánky Steinové, DJ Harvy

8.5. FMX GAMES – FREESTYLE MOTOCROSS Neopakovatelná show se souboji o krále 
freestyle motokrosu ČR

21.-23.5. KVALIFIKACE NA ME VE VOLEJBALE ŽEN Mezinárodní kvalifi kační turnaj na ME 
ve volejbale žen

29.-30.5. JEDETO2010 Regionální výstava s programem pro celou 
rodinu

29.-30.5. KV ARENA DĚTEM Zábavný program k MDD 
(souběžně s JEDETO2010)

3.-5.6. FOR ARCH KARLOVY VARY 2010 19. ročník největší tradiční kontraktační 
a prodejní výstavy v regionu

Startuje fotosoutěž  „Ze života národnostních menšin“
Neobvyklou výstavu fotografi í nazva-

nou Čtyři roky prázdnin hostí v těchto 
dnech chebská galerie G4. Ta shrnuje 
výsledky práce pěti žen, které obrazem 
mapovaly své mateřské dovolené. A jak 
z často výrazně naturalistických snímků 
vyplývá, více než dovolenou ty roky při-
pomínaly jízdu na kolotoči.

Expozice, na které se to hemží sním-
ky pomalovaných zdí, řvoucích dětí, 
ale i poetických záběrů proměn těhot-
né ženy, nebo muže se svým potom-
kem ve vaně, tak jsou svéráznou výpo-
vědí o pohledu ženy na několik let strá-
vených péčí o rodinu. Výstava pak bude 
v krajské galerii G4 v Chebu přístupná 
až do 28. dubna.Vernisáž výstavy Čtyři roky prázdnin v galerii G4 sklidila velký úspěch. 

inzerce

Startuje další ročník fotosoutěže Ze ži-
vota národnostních menšin. Tu vyhlašu-
je už třetím rokem Výbor pro národnost-
ní menšiny při krajském zastupitelstvu spo-
lečně s Karlovarským krajem. Patronát nad 
soutěží převzal náměstek hejtmana Milo-
slav Čermák.

 Soutěž bude probíhat od 15. dubna do 30. 
července 2010. Jedná se o otevřenou soutěž, 
do které může poslat každý fotograf maxi-
málně tři svoje fotografi e na  vyhlášené té-
ma. Požadovaná velikost jedné fotografi e: 
na papíru od rozměru 13 x 18 cm do 21 x 
30 cm (A4). Elektronicky v  rozmezí 1 až 
1,5 MB, formát JPEG. Fotografi e mohou 
být počítačově upraveny, každá by měla mít 
svůj vlastní název.

Doručení fotografi í na  níže uvedené ad-

resy je nutné s  těmito požadovanými úda-
ji: jméno a příjmení autora, titul, celá adresa 
bydliště (ulice, číslo, město a PSČ ), telefon, 
a e-mailová adresa. Zaslání s těmito daty je 
zároveň považováno za  přihlášení do  sou-
těže. Vyhodnocení přihlášených prací pro-
běhne druhého září a  nejzajímavější foto-
grafi e budou se jménem autora vystaveny 
v průběhu téhož měsíce v prostorách Kraj-
ského úřadu Karlovarského kraje. První tři 
místa dostanou diplom a věcnou cenu. 

Setkání pořadatelů soutěže s autory foto-
grafi í a předání cen proběhne u příležitos-
ti konání Dne národnostních menšin. Vý-
sledky soutěže budou zveřejněny na webo-
vých stránkách krajského úřadu a v dalších 
médiích. 

Fotografi e s požadovanými údaji lze posí-

lat na poštovní adresu:
Odbor sociálních věcí
Petra Maněnová 
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Na obálce bude uvedeno v levém horním 
rohu „Ze života menšin – III.ročník“ NE-
OTVÍRAT

Elektronicky lze snímky posílat na adresu: 
zezivota@kr-karlovarsky.cz

V průvodním textu musí být uveden kon-
takt na  odesílatele a  všechny další úda-
je. Za účast v soutěži není požadován žád-
ný poplatek. Posláním fotografi í souhlasí je-
jich autor s pravidly soutěže a  s postoupe-
ním autorských práv na  zaslané fotografi e 
pořadatelům soutěže.

Integrovaná střední škola technická a ekono-
mická v Sokolově patří v současnosti k největ-
ším středním školám v našem regionu se širo-
kou nabídkou oborů. Díky revitalizaci prostor 
školy vznikne moderní centrum celoživotního 
vzdělávání odpovídající evropské úrovni. 

V  nové sedmipatrové budově a  rekonstru-
ovaných prostorách bude probíhat vzdělává-
ní a praktické příprava středoškoláků pro obo-
ry jakými jsou strojírenství, stavebnictví, elek-
trotechnika, management a  veřejně správní 
činnost, a to v rámci řádné výuky, výuky v re-
kvalifi kačních kurzech, kurzech ICT, vzdělává-
ní pedagogických pracovníků a vzdělávání do-
spělých.

Nezanedbatelnou částí bude výuka ve zříze-
ném odloučeném pracovišti Fakulty strojní Zá-
padočeské univerzity v Plzni. Zjednoduší se ta-
ké pohyb studentů a zaměstnanců školy v jejím 
areálu a projekt navíc citlivě naváže na urbanis-
tické řešení okolí stavby. 

Celková plánovaná kapacita školy je celkem 1 
200 žáků (550 učební obory, 650 studijní obo-
ry) a 130 zaměstnanců, z toho 77 učitelů teore-
tického vyučování a 23 učitelů odborného vý-

cviku.
Náklady na stavbu a vybavení dosáhnou ví-

ce než 380 milionů korun, přičemž projekt je 
podporován z Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj (ERDF) prostřednictvím Regionální-
ho operačního programu regionu soudržnosti 
Severozápad (ROP SZ). Dotace z rozpočtu Re-
gionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
bude činit 92,5 procenta celkových způsobilých 
výdajů projektu, přičemž podíl dotace EU či-
ní 85 % a podíl Regionální rady 7,5 %. Zbývají-
cích 7,5 % způsobilých výdajů hradí Karlovar-
ský kraj prostřednictvím ISŠTE Sokolov, která 
je příjemcem dotace. 

Realizace projektu je rozdělena do  dvou 
etap, přičemž první etapa stavby byla zahájena 
na počátku prosince  roku 2009 přípravou úze-
mí a demoličními pracemi. Následně se usku-
teční výstavba nové přípojky kanalizace a stav-
ba první části nové budovy. Tato etapa stavby 
bude ukončena 31. května 2011.

Druhá etapy stavby začne 1. června 2011. 
Etapa zahrnuje dokončení výstavby nové bu-
dovy, dílen, rekonstrukci budov č. 1 a 2 včet-
ně nového venkovního osvětlení a  sadových 

úprav. Konec druhé etapy stavby je naplánován 
na 30. dubna 2012.

Nová sedmipatrová budova nabídne 13 pro-
storných učeben pro 32 žáků a 14 učeben pro 
16 žáků. Samozřejmostí je laboratoř fyziky 
a chemie. Dvě nové učebny výpočetní techniky 

budou vybaveny nejmodernějšími technologi-
emi. V učebnách budou umístěny interaktivní 
tabule a dataprojektory.

Objekt bude vložen přímo do  středu areálu 
ISŠTE Sokolov, mezi budovami č. 1, č. 2 a pa-
vilonem dílen nahrazením budovy č. 3, šaten 

a vstupního objektu. Toto řešení už od začátku 
počítá s otočením hlavního vstupu k Lobezské-
mu potoku a  protažením ulice Josefa Kajetá-
na Tyla „pobytovým“ mostem. Tento most bu-
de řešen jako samostatná akce města Sokolov. 
Získá se tak přímé propojení školy se Starým 
náměstím. Vstupní hala bude propojena otvo-
ry ve stropech přes čtyři podlaží a zkoncentru-
je veškeré administrativní pracoviště zajišťující 
řízení a provoz celé školy. Ve třetím a čtvrtém 
podlaží vznikne dvoupodlažní školní knihov-
na jako vědecké centrum a školní klidová zóna.

V  návaznosti na  knihovnu a  vstupní halu 
jsou umístěny učebny celoživotního vzdělává-
ní tak, že jejich provoz může probíhat oddě-
leně i mimo provoz celé školy, tedy i ve večer-
ních hodinách. Většina prvního nadzemního 
podlaží bude vyhrazena halovým šatnám. Po-
hyb po budově usnadní pět výtahů.

Nad střechu vystupuje strojovna vzducho-
techniky a  maximální výška budovy tak činí 
26,4 metru. Nad šatnami se nachází tělocvič-
na (přes tři patra). Tělocvična je navržena tak, 
že může sloužit alternativně i jako aula pro mi-
nimálně 120 lidí. Ve výjimečných situacích se 

zde může sejít celý pedagogický sbor.  Páté, šes-
té a sedmé patro je věnováno výhradně učeb-
nám a kabinetům. Všechny provozní části ško-
ly jsou doplněny požadovaným počtem hygie-
nických zařízení. 

V rámci této akce je počítáno také s revitali-
zací stávajících budov č. 1 a č. 2, což představu-
je rekonstrukci obvodového pláště se zateple-
ním, rekonstrukci a zateplení plochých střech, 
zajištění statiky budov. Dále tato akce zahrnu-
je drobné úpravy sousedních objektů vyvolané 
výstavbou nové budovy, 

V  současné době dochází k  ukončení pře-
ložky sítí a demolici stávajících objektů, na je-
jich místě se začnou počátkem měsíce dubna 
zakládat piloty nové budovy. Na 300 pilot po-
nese jednu z nejmodernějších školských staveb 
v Karlovarském kraji.

Po dokončení revitalizace ISŠTE vznikne vý-
znamná dominanta města, která bude poskyto-
vat široké spektrum vzdělávacích možností pro 
Sokolovsko a celý Karlovarský kraj.

Mgr. Pavel Janus
Zdroj: Tisková zpráva 

Krajského úřadu Karlovarského kraje

Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov pokračuje svižně

Podporováno z evropského fondu pro regionálnírozvoj www.nuts2severozapad.czwww.europa.eu

„Vize přestane 
být snem“

Nová budova ISŠTE ve vizualizaci z projektové dokumentace
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Podpora místních fi rem a  výrobků 
nebo upřednostňování fi rem, které za-
městnávají české nezaměstnané místo 
zahraničních dělníků. To jsou jedny ze 
závěrů, na kterých se shodli členové Ra-
dy hospodářské a sociální dohody Kar-
lovarského kraje, která je krajskou ob-
dobou tripartity.

Cílem krajské tripartity je dosáhnout 

shody v zásadních otázkách hospodář-
ského a sociálního rozvoje kraje. Jakým-
si gestorem předmětných aktivit je ná-
městek hejtmana pro sociální oblast 
a  předsedou Rady hospodářské a  so-
ciální dohody Karlovarského kraje je 
hejtman PaedDr. Josef Novotný.

V  tomto roce se zatím uskutečni-
la dvě zasedání předsednictva, a  to 22. 
ledna a 23. března. Na těchto jednáních 
byl dále předložen k prostudování a po-
souzení pracovní materiál nazvaný „Re-
gionální výrobek a  služba roku Karlo-
varského kraje“, který byl následně při-
jat. Smyslem stejnojmenné soutěže bu-
de podpořit rozvoj fi rem v našem kraji.

Zástupci tripartitních partnerů ny-
ní předkládají stanoviska a jmenují své 

zástupce do pracovní komise, která bu-
de napříště organizovat tuto soutěž v re-
gionu. 

Dalším bodem jednání byl materiál 
„Aktualizace strategie udržitelného roz-
voje ČR“. Při této příležitosti byla dále 
zmíněna připravovaná celostátní soutěž 
CSR – společenská odpovědnost fi rem. 

V závěru jednání byly pak podány ak-
tuální informace o aktuální dění v Kar-
lovarském kraji a  to v  oblasti zdravot-
nictví, školství a  tělovýchovy, a  nako-
nec také informace o přípravě plánova-
né obousměrné uzávěry u mostu na sil-
nici I/6 u Sokolova. Právě urychlení vý-
stavby nové rychlostní silnice je totiž 
klíčové pro celý kraj. Příští jednání kraj-
ské tripartity proběhne 18. května 2010.

Vědomi si historické tradice lázeň-
ství v  regionu a  s  ohledem na  poten-
ciál, který může lázeňství a  cestovní 
ruch přinést Karlovarskému kraji v bu-
doucnosti, připravila TOP 09 společ-
ně s předními odborníky z této oblasti 
„Program podpory lázeňství“.

Připadá mi neuvěřitelné, že v  nové, 
takřka 250 stránkové koncepci kraj-
ského zdravotnictví, kterou připravi-
lo Hnutí Doktoři, je problematice lá-
zeňství věnováno sotva osm řádek. To 
není hodno historickému významu lá-
zeňství ani významu jednoho z největ-
ších zaměstnavatelských odvětví naše-
ho regionu. 

Současná legislativa „lázeňství“ vy-
chází z  lázeňského zákona ze šedesá-
tých let minulého století, který jen těž-
ko může vytvářet prostředí pro noveli-
zaci lázeňských statutů. Proto jsme se 
v  krajské organizaci TOP 09 rozhod-
li zařadit do  svého programu jako je-
den z  důležitých bodů právě podporu 
lázeňství a cestovního ruchu. Města, ja-
ko jsou Karlovy Vary, Mariánské Lázně, 
Františkovy Lázně, Jáchymov, ale třeba 
také Loket, Kynžvart, Bečov nebo Tep-
lá, si naši podporu bezesporu zaslouží.

Co chceme změnit a prosazovat?

1. Nápravu musí přinést změna zá-
kona o správě daní a poplatků spolu se 
změnou zákona o místních poplatcích 
a  novela lázeňského zákona, což vy-
tvoří prostředí i  pro novelizaci lázeň-
ských statutů. Jde o to, že lázeňská ta-
xa za lůžko je vybírána městy a využí-
vána na  jakékoliv účely bez jasné po-
vinnosti ji vracet do rozvoje lázeňské či 
turistické infrastruktury. Navíc je pod-
le místních vyhlášek vybírána i  od  li-
dí na  krátkodobém léčebném pobytu, 
který hradí zdravotní pojišťovna, jsou 
na neschopence a pokud by se stejnou 
diagnózou pobývali v lázeňském městě 
v jiném nestátním zdravotnickém zaří-
zení (například v odborném lázeňském 
ústavu nebo v  nemocnici), tak nemu-
sí platit nic.

2. Oboru chybí lékaři a  na  rozdíl 
od  okolních postkomunistických ze-
mí EU máme vytvořeny takové bari-
éry uznávání vzdělání lékařům ze ze-
mí mimo EU, že tito lidé raději za-
kotví na  Slovensku nebo v  Polsku, te-
dy v zemích, které jsou členy EU a ma-
jí respektovat stejné evropské směrnice. 
Naše ministerstvo zdravotnictví však 
trvá na nesmyslných podmínkách, kte-
ré jdou nad rámec této směrnice a jsou 
dokonce v rozporu s českým zákonem 
o uznávání vzdělání zdravotníků ze ze-
mí mimo EU. Navrhneme zjednodu-
šení, které zabrání našim byrokratům, 
aby byli „papežštější než papež“.

3. Chceme zajistit kompenza-
ci za  zvýšení mezd sestrám v  lázeň-
ství. Vloni o  něm rozhodlo minister-
stvo zdravotnictví a  nařídilo pojišťov-

nám, aby dle svého podílu na trhu 2 ti-
síce korun/měsíc sestrám přispívaly. To 
se v loňském roce dělo jak u sester v ne-
mocnicích, tak v lázních. Letos ale mi-
nisterstvo doplnilo vyhlášku o klauzu-
li, podle níž jsou lázně obcházeny a pe-
níze jdou jen sestrám v  nemocnicích 
a odborných lékařských ústavech.

4. Budeme iniciovat změnu Zákona 
o veřejném zdravotním pojištění úpra-
vou a rozšířením § 33. Jde o odstraně-
ní rozdílných vysílacích a  schvalova-
cích podmínek pro pobyt v  léčebných 
lázních a v odborných léčebných ústa-
vech. Jde o  diskriminaci zakotvenou 
přímo v  zákoně o  veřejném zdravot-
ním pojištění a dokonce i ÚHOS potvr-
dil, že je tak znevýhodněn jeden hráč 
na trhu proti jinému.

TOP 09 Karlovarského kraje zároveň 
podpoří vznik krajské expertní komi-
se, která se bude zabývat dalšími díl-
čími kroky a koncepčním směřováním 
vývoje lázeňství v našem regionu. Pří-
kladem je pozvání, které jsem obdržel 
od  MUDr. Eduarda Bláhy, prezidenta 
Svazu léčebných lázní ČR na jejich val-
nou hromadu, která se uskuteční v Po-
děbradech 26. dubna. Mimochodem, 
o dva dny později přijede navštívit Kar-
lovarský kraj také předseda TOP 09 Ka-
rel Schwarzenberg, který nejprve na-
vštíví Lázně Jáchymov, dále Mariánské 
Lázně a svoji návštěvu zakončí v Lokti. 
A není to jen předvolební akce, myslí-
me to v TOP 09 s lázeňstvím a cestov-
ním ruchem v regionu opravdu vážně. 
Vždyť řada našich měst má slovo „láz-
ně“ přímo ve svém názvu!

Fiktivní fi rma Skalpel, s. r. o. studentů 
Gymnázia a  Obchodní akademie Ma-
riánské Lázně, obsadila na 16. meziná-
rodním veletrhu fi ktivních fi rem v Pra-
ze 1. místo v kategorii Nejlepší stánek. 
Firma získala diplom, pamětní pohár, 
bezplatný vstup na 17. mezinárodní ve-
letrh FF v  Praze a  příspěvek 20.000,– 
Kč na  účast na  jakémkoli veletrhu FF 

mimo Českou republiku dle vlastní-
ho výběru. Tento úspěch je nejen oce-
něním práce vyučující paní Jany Mou-
chové a žáků ročníků 3. OA a 3. EL, ale 
i oceněním pro všechny, kteří se starají 
o předmět Fiktivní fi rma na naší škole.

Ve dnech 24. – 26. 3. 2010 vyvrcho-
lila pomyslná obchodní sezona fi ktiv-
ních fi rem. Fiktivní fi rmy Skalpel, s.r.o., 
a  Lares, s.r.o., fungující při Gymnáziu 
a  Obchodní akademii v  Mariánských 
Lázních, se po úspěšných regionálních 
veletrzích v Sokolově a v Plzni zúčast-
nili 16. mezinárodního veletrhu fi ktiv-

ních fi rem, který se jako již v  minu-
lých letech konal v Malé sportovní ha-
le na výstavišti v Praze – Holešovicích. 

Letošní veletrhu se zúčastnilo 147 fi -
rem ze 14 zemí Evropy. Obě fi rmy bo-
jovaly s  konkurencí 80 českých fi rem. 
Soutěžilo se v  těchto kategoriích: Nej-
lepší katalog, Nejlepší reklamní spot 
a Nejlepší stánek. 

Výsledky soutěže obě naše fi rmy oče-
kávaly s velkým napětím. Celé tři dny 
zajišťovaly chod stánku, lákaly zákazní-
ky, vyplňovaly obchodní doklady, na-
vazovaly nové kontakty. 

Žáci nepřetržitě zajišťovali obsazení 
stánku, střídavě plnili jednotlivé úko-
ly – vyplňování dokladů, představo-
vání fi rmy, nabízení slevových kupo-
nů, navazování obchodních kontaktů 
s ostatními fi rmami. Okamžitou rados-
tí samozřejmě byly i fi nance, které při-
bývali v pokladničkách, na veletržních 
šecích, nebo na fakturách. 

Žáci si tak mohli nejen vyzkoušet ob-
chodování v cizím jazyce, seznámili se 
s novými spolužáky, ale také viděli, jak 
je např. těžká celodenní práce na stán-
ku.  (redakčně upraveno a kráceno)

Členové krajské rady Asociace nevlád-
ních neziskových aktivit Karlovarského 
kraje (ANNA KK) děkují touto cestou 
vedení krajské samosprávy, především 
hejtmanovi kraje PaedDr. Novotnému 
a radnímu pro sociální oblast panu Čer-
mákovi za vstřícnost při jednání, které se 
uskutečnilo 24.3. v prostorách krajského 
úřadu a  otevření cesty pro další spolu-

práci v rámci podpory krajských nezis-
kových aktivit v  jejich vzájemném pro-
pojování a poznávání.

Sdružení ANNA KK je dobrovol-
ná, nestátní, nezisková organizace, kte-
rá svou činností chce přispět především 
k  poskytování informací a  koordinová-
ní neziskových aktivit v oblastech obno-
va venkova, ochrana životního prostře-
dí, péče o  kulturní dědictví, vzdělává-
ní a  volnočasové aktivity dětí, mládeže 
a dospělých, sociální a zdravotní služby.
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Na  konci března schválila Vláda ČR 
výčet strategických investic Minister-
stva zdravotnictví ČR, v  němž má být 
rozděleno 1,5 miliardy korun. S  polito-
váním musím konstatovat, že Karlovar-
ský kraj opět zůstal nepovšimnut.  Ob-
rátil jsem se proto na premiéra Jana Fis-
chera, abych ho upozornil, že postup vlá-

dy a následně ministerstva zdravotnictví 
diskriminuje občany Karlovarského kra-
je a prohlubuje disproporce mezi regio-
ny z hlediska úrovně poskytované zdra-
votní péče.

V  Karlovarském kraji se nenachá-
zí žádná fakultní nebo jiná nemocni-
ce spravovaná státem, ani není pro ob-
čany našeho kraje podobné zařízení do-
stupné v přijatelné vzdálenosti. Karlovar-
skému kraji navíc od počátku jeho vzni-
ku chybí významné krajské instituce Po-
licie ČR, krajský soud, jejichž vybudová-
ní se teprve chystá. O to víc je zarážející, 
když se jako hejtman dovídám mezi po-
sledními, že největší zdravotní pojišťov-
na v ČR, tedy Všeobecná zdravotní po-

jišťovna, ruší v Karlovarském kraji svou 
pobočku a slučuje ji s krajem Plzeňským. 
Následně, když se vláda rozhodne inves-
tovat fi nanční prostředky z fondu národ-
ního majetku do zdravotnictví, Karlovar-
ský kraj přichází opět zkrátka.

Velmi nerad bych dospěl k názoru, že 
pro Vládu ČR není kvalitní zdravotní pé-
če pro občany Karlovarského kraje stra-
tegickou prioritou. Karlovarský kraj se 
svými omezenými prostředky vynaklá-
dá maximální úsilí na to, aby svým obča-
nům tuto péči zajistil.

Pevně věřím, že nás v tomto úsilí pre-
miér podpoří a  při rozhodování Vlády 
ČR o otázkách zdravotnictví již nebude 
Karlovarský kraj opomíjen.

S investicemi do zdravotnictví se na náš kraj zapomnělo!

Studenti z Mariánských Lázní uspěli se svou fi ktivní fi rmou Skalpel

TOP 09 v Karlovarském kraji podporuje tradici lázeňství

PaeDr. Josef Novotný
Hejtman Karlovarského kraje

Jiří Korbel
předseda sdružení Natura 99

Mgr. Marie Lehocká,
Gymnázium a OA Mariánské Lázně

Miloslav Čermák
náměstek hejtmana Karlovarského kraje

ING. Josef Malý,
krajský zastupitel za TOP 09
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Poděkování neziskových organizací

inzerce

Informace o zasedání rady hospodářské a sociální dohody

Mikroregion Chebsko má co nabídnout
Mikroregion Chebsko je dobrovolný sva-

zek obcí, který vznikl uzavřením zaklada-
telské smlouvy 22. 10. 2003. Dnes se svazek 
skládá z měst a obcí Cheb, Plesná, Skalná, 
Dolní Žandov, Libá, Lipová, Milíkov, Od-
rava, Okrouhlá, Pomezí nad Ohří, Poust-
ka a  Třebeň s  přibližně 42  000 obyvate-
li  celkem.

Původním účelem vzniku svazku byla 
vzájemná pomoc a spolupráce při prosazo-
vání a uskutečňování komplexního územ-
ního, ekonomického a  sociál ní ho rozvoje 
ve  vazbě na  regionální politiku ČR a  EU, 
znásobení sil a prostředků při prosazování 
záměrů přesahujících rozsahem a  význa-
mem účastnické obce.

V  roce 2003 byl Regionální rozvojovou 
agenturou Egrensis zpracován program, 
který má za úkol hledat a navrhovat mož-
nosti rozvoje mikroregionu. Aktuální in-
formace zájemci najdou na  http://www.
chebsko.net.

Z geografi ckého hlediska má svazek vel-

mi výhodnou polohu na hranici se Spolko-
vou republikou Německo. Většinou svého 
území leží v Chebské pánvi, ze západu sem 
zasahuje pohoří Smrčiny, od jihu a jihový-
chodu Český les a Slavkovský les.

Výraznými krajinnými prvky jsou i řeka 
Ohře a plochy přehradních nádrží Skalka 
a  Jesenice. Unikátními přírodními výtvo-
ry jsou vyhaslé třetihorní sopky Komorní 
a  Železná hůrka. Nedaleko Skalné je ná-
rodní přírodní rezervace SOOS. V regionu 
vyvěrají minerální prameny, například Cí-
sařský pramen. 

Mezi nejvýznamnější historické památky 
patří Chebský hrad, hrad Seeberg a Vild-

štejn či zámek ve  Starém Hrozňatově. Li-
dovou architekturu re pre zentují hrázdě-
né venkovské usedlostí v Novém Drahově, 
Doubravě a Lipové.

Cyklisty i  pěší může zaujmout výlet 
na  Zelenou Horu s  televizním vysílačem, 
pozůstatky kostela a  nemocnice Sv. Anny 
či na upravenou Bismarckovou rozhlednu. 
Některé turistické stezky, například z Mý-
tiny, Dubiny a Starého Hrozňatova vedou 
až  do  sousedního Německa. V  Chebské 
pánvi najdou vhodné terény méně zdatní 
turisté a cyklisté, náročnější potěší členitěj-
ší pohraniční hvozdy. 

Návštěvníkům jsou k dispozici turistická 
a informační centra. Během roku se konají 
různé společenské a zábavní akce. Pro ak-
tivní i rekreační sport je k dispozici celá řa-
da zařízení, která umožňují sportovní vyži-
tí v každém ročním období. 

Tento projekt je fi nancován z regionální-
ho operačního programu NUTS 2 Severo-
západ.
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Legendární žokej Váňa sportovcem Karlovarského kraje za rok 2009

Zcela zaplněný slavnostní sál karlovarského hotelu Richmond se zdvihá ze židlí a aplauduje žokeji Josefu Váňovi, který se stal sportovcem roku. A zaslouženě. Jeho loňský triumf na Velké pardubické byl skutečně jedinečný.   

Dobrá střelecká muška vynesla ocenění Janě Lorencové ze Sportovního 

klubu policie Unitop Sokolov. Na snímku jí gratuluje náměstek hejtmana 

Jaroslav Borka. V pozadí jachtařka Martina Hrubá z TJ Lokomotiva Cheb. Cenu žokejovi předal osobně krajský hejtman Josef Novotný (vlevo) spolu 

s europoslancem Pavlem Pocem (uprostřed).

Ocenění v  anketě Kláře Lochové ze Sportovního klubu Kickbox Chodov 

přineslo její zlato z  mistrovství světa. Cenu špičkové kickboxerce předal 

senátor Miroslav Nenutil (uprostřed) a náměstek hejtmana Martin Havel.  Mezi oceněnými byla i úspěšná atletka AK Sokolov Ivana Sekyrová. 

Vedle pozorností od karlovarské sklářské společnosti Moser, která je part-

nerem ankety Sportovec roku, si z Richmondu odnesli všichni ocenění ta-

ké pamětní listy hejtmana Karlovarského kraje. Ten na  snímku obdržel 

Vojtěch Dědek z AC Start Karlovy Vary za své výkony v triatlonu.

Atmosféru vyhlašování výsledků ankety umocnilo také prostředí. 

Richmond totiž patří k  nejznámějším lázeňským hotelům ve  městě. Na-

víc, kromě samotného předávání cen, zde byl pro sportovce připraven ta-

ké zajímavý kulturní program, kterému dominovala zpěvačka Petra Janů.

Petru Lindákovi předává cenu za  jeho 2. místo na  mistrovství republiky 

ve vzpírání hendikepovaných krajský zastupitel Jakub Pánik. 

Aplaus diváků v sále si zaloužily výkony všech oceněných. 

SPORTOVNÍ  OSOBNOST 2009

Josef Váňa, Jezdecká stáj Jovan Bohuslav u Karlových Varů – jezdectví 

SPORTOVNÍ  LEGENDA

Otakar Bartošek, Thermia K. Vary – basketbal 

TRENÉR

Jacek Přibáň, Sportovní klub policie Union Cheb – atletika

HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI - JEDNOTLIVCI

Petr Lindák,  Sportovní klub policie Hvězda K. Vary o.s. – bench press

HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI -  KOLEKTIV

Sportovní klub vozíčkářů  SHARKS – sledge hokej

KATEGORIE MASTERS

Pavel Santo, X Team-BaNo Karlovy Vary – Xterra (terénní triatlon)

DOSPĚLÍ  - JEDNOTLIVCI

Lukáš Bauer, Lyžařský klub Slovan K. Vary – běžecké lyžování
Tomáš Eberl, X-team BaNo K. Vary – Xterra – terénní triatlon

Martin Jiskra, X-Team BaNo Karlovy Vary – Xterra (terénní triatlon)
Klára Lochová, Sportovní klub Kickbox Chodov, o. s. –- kickbox
Petr Novák,  Lyžařský klub Slovan K. Vary – běžecké lyžování 

Mgr. Ivana Sekyrová, Atletický klub Sokolov – atletika

DOSPĚLÍ – SPORTOVNÍ KOLEKTIV

HC Energie Karlovy Vary – lední hokej – muži

MLÁDEŽ - DOROST ,JUNIOŘI - SPORTOVNÍ  KOLEKTIV

TJ Lokomotiva Cheb – vzpírání – smíšené družstvo juniorů

MLÁDEŽ - DOROST, JUNIOŘI - JEDNOTLIVCI

Vojtěch Dědek, AC Start K. Vary, – triatlon
Martina Hrubá, Tělovýchovná jednota Lokomotiva Cheb – jachting
Richard Lochmann, AMK Březová-klub cyklotrialu – biketrialu – ELITE

Jana Lorencová, Sportovní klub policie UNITOP Sokolov – sportovní střelba
Václav Zich, Školní atletický klub Chodov, atletika – sprinty

ŽÁCI - JEDNOTLIVCI

Karel Junek, Karate Klub Kraslice, shotokan karate – kata a kumite
Michal Novák, Lyžařský klub Slovan K. Vary – běh na lyžích

Jaroslav Paulus, ÚAMK - Motoklub Karlovarského kraje – motokros
Pavel Peterka, TJ Olympie Březová – zápas -řeckořímský a volný styl

ŽÁCI - SPORTOVNÍ KOLEKTIV

Sportovní klub policie Union Cheb – atletika
Tělovýchovná jednota Baník Sokolov – vzpírání
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