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Nepotřebný majetek.
Obecní knihovnu v Libé Hokej nebo volejbal. Kdy
na extraligové šlágry?
Jak s ním kraj nakládá? vede už půl století
Budova v Habartově, pozemek u Krásna a další. Rozhovor s dobrovolnou knihovnicí roku Janou Rozpis nejbližších domácích zápasů extraligových
O prodeji nepotřebného majetku kraje. strana 3 Balvínovou.
strana 4 hokejistů a volejbalistů.
strana 10
SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,
možná podobně jako já pravidelně sledujete výkony sportovců
v našem kraji a fandíte jejich úsilí. Jsem rád, že se nohejbalistům,
basketbalistkám, volejbalistům,
fotbalistům, hokejistům a dalším
klubům, které se pohybují v nejvyšších českých soutěžích, podařil úspěšný vstup do nové sezóny,
a těším se, že ještě budeme svědky
řady zajímavých sportovních soubojů.
Zajímavé dění přinesl letošní
podzim i v oblasti kultury. Karlovarský kraj uspořádal v rámci
oslav Dne evropského dědictví
slavnosti řemesel na statku v Milíkově, kam se sjeli malí i velcí, aby
sledovali vystoupení folklórních
souborů, vyzkoušeli si tradiční řemesla i dnes už zapomenuté dětské
hry. Podařilo se nám také získat
3. místo v jedné z kategorií TourRegion Filmu za reklamní spot
o hornických památkách Krušnohoří, které chceme nechat zapsat
na Seznam UNESCO.
Před časem jsem založil nadační fond, do něhož každý měsíc
vkládám celý svůj poslanecký
plat. Tyto peníze pak rozděluji
na příspěvky pro hendikepované
děti nebo seniory. Zatím jsem od
zářijového založení fondu poskytl
příspěvky ve výši přes 30 tisíc korun, ale už přicházejí další žádosti. Znovu vyzývám ty, kteří mají
dva platy, aby podpořili správnou
věc. Číslo nadačního konta je
3600809309/0800.
17. listopadu jsme oslavili Den
boje za svobodu a demokracii
a připomněli jsme si výročí 25 let,
které uplynuly od událostí sametové revoluce. Významný mezník je
důležitý nejen pro nás, kteří jsme
zažili dobu před rokem a po roce
1989, ale hlavně pro mladší generaci, jež by měla vnímat, že život
ve svobodě a demokratický princip
společnosti nebyl vždy samozřejmostí.
V nadcházejícím čase adventním
vám přeji klidné dny.
Váš hejtman
Josef Novotný

Úleva pro řidiče. Dvě kruhové
křižovatky na obchvatu jsou hotové
Semafory v obou směrech a za
nimi dlouhé kolony aut. Čekání,
které bylo v uplynulých měsících
všedním chlebem tisíců řidičů
cestujících mezi Chebem a bavorským Waldsassenem, je dnes
už minulostí. V úterý 18. listopadu byla nová kruhová křižovatka na Svatém Kříži uvedena do
předčasného provozu.
Ten obrázek posledních měsíců
zevšedněl na Chebsku kdekomu.
Lidem pendlujícím za prací, za nákupy, návštěvou památek nebo v létě za koupáním. Všichni se u Svatého Kříže museli vyrovnat s těžkými
stavebními stroji, rozježděnou hlínou na silnici, dopravou svedenou značkami do jednoho pruhu,
s červenou na semaforech a hadem
tvořeným i několika desítkami aut,
zvlášť pak o německých svátcích.
U bývalého hraničního přechodu
se řidiči zkrátka museli obrnit trpělivostí a čekat na zelenou. Jak již
bylo řečeno, plynulé dopravě zde
překážela výstavba kruháče, který
je jednou z několika klíčových staveb na trase budovaného jihovýchodního obchvatu Chebu.
„Okružní křižovatka na Svatém
Kříži byla budována po polovinách
a doprava tam byla řízena semafory. Vnímal jsem potíže řidičů s ply-

Stipendia
mladé táhnou
Zájem vysokoškolských studentů
o stipendijní program Karlovarského kraje zamotal radním ve
Dvorech hlavu. Kraj chtěl totiž
v prvním roce programu podpořit
25 studentů, kteří se po studiích
vrátí pracovat do regionu, přihlásilo se jich ale 62. Radní proto
do konce měsíce rozhodnou, jak
s vyšším zájmem studentů naložit.
„O stipendia požádalo sedmadvacet studentů bakalářského studia,
deset žadatelů magisterského programu a pětadvacet žadatelů magisterského navazujícího studia. Z toho
je celkem 21 studentů prvního ročníku. Většinou se jedná o studenty
oborů ekonomie a práva. Vzhledem
ke skutečnosti, že se do programu
přihlásil daleko vyšší počet uchazečů, než počítají pravidla čerpání
stipendií, rozhodne Rada kraje o jejich zapojení do programu do konce
listopadu,“ uvedl náměstek hejtmana
Václav Sloup.
Výplata stipendia je spojena se závazkem studenta, že se po úspěšném
dokončení studia vrátí zpět do Karlovarského kraje, kde bude pracovat
nebo podnikat minimálně tolik let,
kolik let bude od kraje pobírat stipendium. To bude poskytováno maximálně na čtyři akademické roky ve
výši dva tisíce korun měsíčně na jednotlivce.
(dokončení na str. 2)

Ještě na začátku listopadu byla kruhová křižovatka na Svatém Kříži rozestavěná, dopravu v obou směrech, svedenou do jednoho pruhu, zde řídily semafory i v noci.
Foto Václav Fikar
nulostí dopravy v obou místech,
proto byly obě stavby uvedeny do
předčasného užívání už 18. listopadu,“ vysvětlil náměstek hejtmana
Petr Navrátil.
Kruhová křižovatka na Svatém
Kříži ale není jedinou stavbou na
rozestavěném jihovýchodním ob-

chvatu Chebu, která byla uvedena
do předčasného provozu. Ve stejný
den, tedy 18. listopadu, byla zprovozněna také kruhová křižovatka u Hájů - ve směru na Slapany
a Podhrad. Také tam u koňských
pastvin museli řidiči projevit značnou míru trpělivosti a klidu, třeba

při jízdě přes dočasnou stavbu - nerovnou panelovou cestu.
„Po zprovoznění křižovatky na
Svatém Kříži by už řidiči ve směru
na Německo neměli pocítit žádný
problém s plynulostí jízdy. Po zprovoznění kruhové křižovatky u Hájů se bez omezení jezdí nejen ve

směru od Hájů na Slapany, ale také
na místní komunikaci směrem na
Podhrad,“ upřesnil Navrátil.
Roky plánovanou stavbu jihovýchodního obchvatu Chebu zahájil
Karlovarský kraj letos na jaře, a to
aby ulevil (zejména od nákladní
dopravy) enormně vytíženým ulicím 17. listopadu a Evropské, které svádějí dopravu od hranice do
centra města. Zatímco totiž před
vstupem České republiky do EU
a posléze do schengenského prostoru byl hraniční přechod Svatý
Kříž určen pouze pro osobní vozidla a regionální dopravu, po vstupu
naší země do Schengenu padla veškerá omezení a Česko muselo odstranit překážky bránící plynulému
provozu na silničních přechodech.
Širší centrum Chebu tak pocítilo
zvýšený nápor kamionů, například
vozících dřevo na pilu v bavorském
Tirschenreuthu.
Jihovýchodní obchvat Chebu
odvede nejkratší možnou cestou
dopravu od Svatého Kříže k rychlostní silnici R6. Stavba dlouhá
3,37 kilometru si vyžádá zhruba
390 milionů korun, kdy 333 miliony korun (85 procent nákladů)
zaplatí formou dotace Evropská
unie. Kompletní dokončení stavby
se plánuje na 31. srpen roku 2015.
Václav Fikar

Na hradech a zámcích chválí sezonu
Trend posledních dvou let pokračuje, památky v Karlovarském kraji jsou mezi turisty
nadále v kurzu. Stejně jako vloni prošly pokladnami zdejších
hradů a zámků desítky tisíc návštěvníků, nejvíce jich pak zamířilo na hrady v Lokti a v Chebu a na zámek v Bečově.
Žebříčku návštěvnosti mezi památkami v kraji dlouhodobě vévodí hrad Loket a ani pozvolna
končící sezona 2014 na jeho vedoucím postavení nic nezměnila.
Právě naopak.
Protože letos na hrad nad ohybem Ohře zavítalo více lidí než
vloni, hovoří v Lokti o skvělé sezoně. Vždyť vstupenku si zde do
konce října koupilo přes sto tisíc
turistů, a to není číslo konečné.
Hrad totiž v zimních měscích nezavře. Otevřený tak zůstane nejen
do konce roku, ale přes celou zimu. Jedinou změnou v provozu
bude o hodinu zkrácená otvírací
doba. Jedním z hlavních lákadel
loketského hradu se letos staly
exponáty z navrácených sbírek,
o které hrad přišel na začátku devadesátých let.
Přístupný lidem přes zimu (o sobotách a nedělích) zůstane také
románsko-gotický hrad v Chebu,
tedy jediná císařská falc na úze-

mí České republiky. Tento hrad,
postavený stejně jako loketský
hrad nad ohybem Ohře, navštívilo do konce září 44 298 návštěvníků. Číslo je o něco menší než
v roce 2013, kdy se v Chebu konala krajinná výstava a oblíbené
Valdštejnské slavnosti, nicméně
i v Chebu hovoří o úspěšné turistické sezoně. O podobných číslech
v Chebu před deseti lety jenom
snili.
A turistickou sezonu 2014 si pochvalují i na zámcích, konkrétně
v Bečově, v Kynžvartu a v Chyši.
Na zámku Kynžvart, někdejším
letním sídle rakouského kancléře Metternicha, letos přivítali
o tři pocenta návštěvníků víc než
v předchozí sezoně. Do konce října prošlo branou zámku 26 929 lidí. Číslo se ale do konce roku ještě
mírně zvýší, zámek bude v zimě
otevřený pro objednané skupiny.
Objednané skupiny v zimě obslouží i zámek v Bečově, kde po
loňském propadu návštěvnosti
letos zaznamenali opětovný nárůst, sahající téměř k úspěšnému
roku 2011, kdy zámkem prošlo 57
676 návštěvníků. Do 4. listopadu
navštívilo expozice zámku 54 187
osob, což je téměř o jedenáct procent více než v předchozím roce.
Hrad Loket. Také letos nejnavštěvovanější památka na území KarlovarVáclav Fikar
ského kraje.
Foto Václav Fikar
(dokončení na str. 2)
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Hejtman vyhlásil Centrálním nákupem
Na hradech a zámcích
2. ročník výtvarné energií šetří kraj miliony chválí sezonu 2014
soutěže pro seniory
Karlovarský kraj jde i nadále cestou snižování nákladů, zejména
provozních. Významných úspor
dosahuje jak například při nákupu kancelářského materiálu, tak
zejména centrálním nákupem
energií a telekomunikačních služeb.

Nejlepší práce loňského ročníku byly k vidění na jaře letošního roku
v aule budovy A krajského úřadu.
Foto Václav Fikar
Hejtman Karlovarského kraje
Josef Novotný vyhlašuje 2. ročník výtvarné soutěže pro seniory s názvem „Věk pro nás není
překážkou“.
Soutěž je určena pro všechny
seniory nad 60 let, kteří rádi tvoří
a věnují se některé z výtvarných
činností. Jejím cílem je ukázat, že
i v pokročilém věku se dá žít aktivním životem.
Základní informace:
• Soutěž se koná:
1. prosinec 2014 – 31. leden 2015
• Vyhlášení výsledků: březen 2015
• Soutěží se celkem
ve 3 kategoriích, a sice:
1. ruční práce;
2. kresba, malba, grafika;
3. fotografie.

• Z každé soutěžní kategorie budou vybráni tři vítězové, kteří
se mohou těšit na dárkový koš
a knihy o Karlovarském kraji.
Pravidla:
• Každý ze soutěžících může zaslat
maximálně tři práce. Všechny
práce musí mít popisek se jménem a příjmením, věkem a kontaktem (adresa + telefon).
• Práce mohou soutěžící posílat
poštou na adresu:
Krajský úřad
Karlovarského kraje
Veronika Severová
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Nebo je mohou osobně doručit po telefonické domluvě - do kanceláře Veroniky Severové (tel.: 354
222 116).

Rozvoj našeho kraje bude
koordinovat nové uskupení
Hejtman Josef Novotný se stal
předsedou nově založené Regionální stálé konference (RSK),
která v nadcházejícím programovém období Evropské unie pro
léta 2014 - 2020 bude hrát jednu
z hlavních rolí při usměrňování
toku unijních peněz do Karlovarského kraje.
„Hlavním úkolem Regionální
stálé konference bude řídit Regionální akční plán pro období
2014–2020. RSK bude komunikovat s aktéry regionálního rozvoje
v našem kraji a definovat představu o jeho potřebách směrem
k evropským fondům a národním
zdrojům. Měla by se významně
podílet na tvorbě plánů výzev pro
předkládání projektů a informovat
o možnostech čerpání evropských

prostředků,“ vysvětlil hejtman.
Ve zmíněném období bude hlavní prioritou při čerpání evropských
peněz respektování potřeb jednotlivých regionů. A proto vznikla
RSK, jejímiž členy jsou například
zástupci místních akčních skupin,
Svazu města a obcí ČR, Krajské
hospodářské komory, Úřadu práce
nebo Agentury pro sociální začleňování.
Kromě hejtmana Josefa Novotného její členové zvolili do vedení RSK místopředsedu, kterým se
stal děkan Fakulty ekonomické Západočeské univerzity Plzeň Miroslav Plevný.
Zástupcem RSK v Národní stálé konferenci pak bude náměstek
hejtmana Karlovarského kraje Petr
Navrátil. Další setkání konference
se uskuteční v únoru 2015.

Náklady na vozový park, úklidové
služby nebo třeba nákup kancelářského materiálu. Meziroční úspora
Karlovarského kraje v těchto komoditách dosahuje v porovnání s rokem 2008 částky okolo 3,2 milionu
korun, což je přibližně deset procent celkového rozpočtu na provoz
chodu úřadu.
Daleko nejvyšších úspor, a to v řádu desítek milionů korun, se však
Karlovarskému kraji podařilo dosáhnout v oblasti centrálních nákupů energií nebo služeb.
„Do centrálních nákupů jsme zapojili naše příspěvkové organizace,
tedy nemocnice, školy nebo domovy pro seniory. Oslovili jsme také
města a obce a nabídli jim možnost
účastnit se v tomto systému nákupů, aby stejně jako kraj měly šanci
výrazně ušetřit. Stejně je tomu letos
a například úspory nákupu energií
budou oproti ceníkovým cenám
nemalé. Pokud města a obce zachovají v roce 2015 přibližně stejnou
spotřebu jako dosud, ušetříme centrálním nákupem městu Mariánské
Lázně téměř jeden milion korun,
Hornímu Slavkovu čtvrt milionu
nebo Teplé téměř 200 tisíc korun
za rok. Centrálním nákupem silové
elektřiny se kraji, městům a krajským organizacím podaří ušetřit
příští rok celkem asi devět milionů

korun,“ uvedl hejtman Josef Novotný.
Úspory, kterých bylo dosaženo
krajským centrálním nákupem od
roku 2011 proti běžným ceníkovým
cenám, dosahují celkem 171,6 milionu korun.
„Největší podíl z této úspory zaujímají telekomunikační služby
– 158 milionů korun. Zajímavé
je i významné meziroční snížení
ceny plynu, které za rok 2014 přinese úsporu ve výši 13,9 milionu.
Centrálním nákupům se budeme
samozřejmě věnovat i v příštích
letech,“ říká náměstkyně hejtmana
Eva Valjentová. Ušetřené finanční
prostředky kraj ponechává v provozních rozpočtech svých příspěvkových organizací, čímž nepřímo
navyšuje příspěvek na jejich provoz.
Obce a města si při spolupráci
s krajem v oblasti centrálního nákupu cení nejen dosažené úspory, ale
i toho, že kraj kompletně realizuje
veřejnou zakázku v souladu se zákonem. Obce tak nemusí vynakládat další prostředky na administraci
veřejné zakázky – kraj zakázku realizuje na klíč. „Pokud zjistíme, že
umíme na krajském úřadě nakoupit
službu, zboží nebo materiál levněji,
obratem tyto informace podáváme
našim organizacím, nebo jim zprostředkujeme nákup za stejnou cenu.
Úspory se pak kumulují v celkovém
rozpočtu kraje, nikoliv pouze v rozpočtu krajského úřadu. Při centrálním nákupu je dosažená sleva závislá na poptávaném objemu, naše
nabídka ke spolupráci tedy směřuje
i k obcím, které poptávají stejné komodity,“ dodala Valjentová.

šířit také o speciální web určený
pro malé návštěvníky (www.prodeti.zamek-becov.cz). Nejsou to
ale pouze děti, na které myslíme.
letos jsme zprovoznili také krytou úschovnu kol,“ vyjmenoval
pro Krajské listy kastelán Tomáš
Wizovský některé z důvodů nárůstu návštěvnosti.
A mírný nárůst zájmu návštěvníků ve srovnání s minulou sezonou evidují také v Chyši. Zámek,
na kterém v roce 1917 pobýval
Karel Čapek, si do konce října
prohlédlo 15 410 návštěvníků.
I tady však bude číslo na konci
roku ještě o něco vyšší.
„Pro předem objednané skupiny nad pět osob jsme otevření
celoročně. Rádi je provedeme
zámkem i přilehlým zámeckým
pivovarem,“ dodává majitel zámku Vladimír Lažanský.

Opravovaná silnice z Merklína
do Pstruží zůstane přes zimu
otevřená. Stavebnci zde pro
příští měsíce plánují jen částečné uzavírky, které ale nebudou bránit provozu. Lyžaři
bávat
se tak nemusí obávat
ůli
toho, že by se kvůli
modernizaci silnice
nedostali do nedalekých skiareálů.

ského kraje Petr Navrátil s tím,
že na řidiče čekají jen částečné
uzavírky.
Úsek mezi Merklínem a Pstružím by měl být v budoucnu širší
a bezpečnější. Součástí náročné
rekon
rekonstrukce je především
ro
rozšíření původní silnice. Poblíž koryta
říčky Bystřice pak
stavaři budují opěrné zdi pro zajištění
milionů korun stojí
„Uvědomujeme
celé
vozovky. Počítá
modernizace silnice
Merklín - Pstruží
si, že silnice je hojně
se i se stavbou novém
využívána
nejenom
ho mostu a přeložkou
části silnice. Práce by
místními obyvateli, ale
i lyžaři, kteří navštěvují krušno- měly být hotovy do konce srpna
horská lyžařská střediska. Vše je příštího roku.
proto naplánováno tak, aby silModernizace silnice přijde na
nice zůstala průjezdná. K jejímu necelých 80 milionů korun, přiúplnému uzavření dojde až po čemž 85 procent pokryje dotace
skončení zimní sezóny,“ uvedl EU. Karlovarský kraj uhradí zbynáměstek hejtmana Karlovar- lých 11,7 milionu korun.
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Krajský úřad Karlovarského kraje:
Management kvality
Roman Rokůsek

K čemu certifikát slouží a kdo
jej vydává?
Certifikát zaručuje, že organizace má zavedený systém řízení
kvality, který je zároveň používán
v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2008. Certifikát vydává nezávislý akreditovaný

(dokončení ze str. 1)
Bečovský zámek má za sebou
výjimečnou sezonu, ve které mimo jiné spustil speciální web pro
děti a ve které ho navštívil i prezident republiky Miloš Zeman
nebo později vicepremiér Pavel
Bělobrádek.
„Velmi pozitivní ohlas jsme
zaznamenali také u novinky letošního roku – IV. prohlídkového okruhu s názvem Procházka
minulostí, který je určený nejmenším návštěvníkům ve věku
od čtyř do osmi let. Absolvovalo ho 1865 osob, přestože je tato
prohlídka zpravidla realizována
pouze jedenkrát denně. V současné době tvoří nabídku dva
prohlídkové okruhy obsahující
odborný výklad a dva prohlídkové okruhy pro děti. Nabídku pro
děti se v roce 2014 podařilo roz-

Rekonstruovaná silnice Kraj sleduje přípravu
zůstane v zimě průjezdná dopravních staveb státu

Ředitel krajského úřadu informuje:

Krajský úřad Karlovarského
kraje se neustále snaží zlepšovat služby, které poskytuje svým
klientům. Dokladem je certifikát o zavedení systému managementu kvality dle normy ISO
9001:2008, který získal vloni
v červnu. O tom, k čemu jej zavazuje, jsme hovořili s ředitelem
krajského úřadu Romanem Rokůskem.

Zámek Bečov. V sezoně 2014 si vyměnil pozici s Chebským hradem
a stal se druhou nejnavštěvovanější památkou v Karlovarském kraji.
Foto Václav Fikar

certifikační orgán, což znamená, a v souladu s platnou legislativou
že úroveň nastaveného systému a vnitřními předpisy.
hodnotí nezávislí externí odborníci, kteří nejsou žádným způsobem
Na jaké oblasti se krajský úřad
spjati s posuzovanou organizací.
konkrétně soustředí?
V rámci nastavené Politiky sysJaké jsou jeho přínosy?
tému řízení kvality se zaměřujeme
Získání certifikátu zaručuje, že nejenom na efektivní fungování
se organizace systematicky zabývá krajského úřadu a jeho ekologické
problematikou kvality poskytova- chování, ale také na zkvalitňování
ných služeb a plní požadavky me- komunikace s občany a médii či
zinárodně uznávané normy.
transparentnost veřejných zakáCertifikát zároveň zvyšuje pres- zek.
tiž dané organizace a přitahuje
Veškeré informace o nastavené
zájem klientů. A ačkoliv si klienti Politice systému řízení kvality nakvůli místní příslušnosti nemohou jdou zájemci na webových stránvybírat, který krajský úřad navští- kách Karlovarského kraje. Zde je
ví, mohou se spolehnout na to, že také uveřejněn udělený certifikát.
se jejich potřebami a požadavky
budeme zabývat s řádnou péčí
Jak je systém managementu

kvality kontrolován?
Kromě průběžného prověřování nastavených kritérií probíhá
také interní audit všech odborů
krajského úřadu, který provádějí
naši zaměstnanci. Externí audit
pak vykonává certifikační orgán.
Poslední dozorový audit systému
managementu kvality provedl
v červnu tohoto roku United Registrar of Systems a doporučil pokračování v certifikaci.
Mimoto systém managementu
kvality přezkoumává i vedení, tj.
ředitel krajského úřadu a vedoucí
odborů. Do jeho šetření je zahrnuta celá řada informací, zejména
pak stížnosti a podněty od klientů
a výsledky anket spokojenosti zákazníků.

Hejtman Josef Novotný svolal na 11. listopadu kulatý stůl k problematice
dostavby rychlostní silnice R6 mezi Karlovými Vary a Prahou.
Hejtman Karlovarského kraje
Josef Novotný doplnil seznam
dopravních staveb, které by měl
stát zahájit v nejbližších dvou letech. Vycházel přitom z podkladů, které připravilo Ministerstvo
dopravy ČR. Kromě přípravy staveb na R6 a zahájení stavby obchvatu Drmoulu chce kraj mezi
plánované akce zařadit i stavby
na železnici.
„Jedná se o vybudování bezbariérového přístupu na nástupištích
v Chebu, rekonstrukci nádražní
budovy v Sokolově nebo obnovu
zastávky Velký Luh na železniční
trati č. 146 z Chebu do Lubů,“ uvedl
hejtman, který se také dlouhodobě
angažuje v přípravě staveb na R6.
„Podle podkladů ministerstva dopravy by mělo být během listopadu
2015 vydáno stavební povolení na
tři stavby trasy rychlostní silnice
R6, a to z Nového Strašecí do Řevničova, na realizaci obchvatu Řevničova a obchvatu Lubence. Poté
bude následovat výběrové řízení na

dodavatele staveb. Všechny tři stavby plánuje Ředitelství silnic a dálnic
ČR zahájit v průběhu roku 2016.
Dále se dokončuje majetkoprávní
příprava stavby obchvatu Drmoulu, na který už obec netrpělivě čeká. Stavební povolení by mělo ŘSD
získat v prosinci příštího roku, s realizací se počítá také v roce 2016,“
upřesnil.
Karlovarský kraj opakovaně nahlas kritizoval pomalý postup přípravy staveb ze strany ŘSD ČR,
především nedostatečné tempo
postupu výkupu pozemků na trase
silnice R6. Naposled řešili zástupci
kraje toto téma s představiteli Ředitelství silnic a dálnic ČR a Státního
pozemkového fondu koncem září
na setkání se starosty obcí podél
trasy R6. Další jednání k dostavbě
R6 mezi K. Vary a Prahou svolal
hejtman Novotný na 11. listopadu do Karlových Varů. Jednání
se účastnili zástupci ministerstva
dopravy, ŘSD ČR, představitelé
Ústeckého a Středočeského kraje
i starostové dotčených obcí.

Stipendia táhnou
(dokončení ze str. 1)
Jestliže studenti nesplní některou
z podmínek smlouvy, mají deset let
na to, aby dostáli svým závazkům.
Podle hejtmana Josefa Novotného by kraj přivítal, kdyby se do
nově vzniklého programu zapojili

i zaměstnavatelé a Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. V budoucnu by pak mohl vzniknout fond, do kterého by zaměstnavatelé přispívali a ze kterého by
byla stipendia vysokoškolským
studentům vyplácena.
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Karlovarskému kraji se daří
prodávat nepotřebný majetek
V posledních dvou letech se Karlovarský kraj zaměřil na aktualizaci přehledů nepotřebného a nevyužívaného nemovitého majetku. Jak se kraji daří nepotřebný
majetek postupně rozprodávat,
o tom jsme hovořili s krajskou
radní Bohuslavou Hajskou.
Problematika správy majetku
Karlovarského kraje, kterou máte
na starosti, je velmi rozsáhlá. Patří
do ní i další využití nepotřebného
nemovitého majetku. Jak s ním
kraj nakládá?
Snažíme se uspořit a nevynakládat
prostředky na údržbu nemovitostí,
které jsou pro kraj nepotřebné. Proto takový majetek nabízíme na realitních serverech, na internetových
stránkách kraje a také na portále
vzniklém za podpory Ministerstva
pro místní rozvoj ČR vasmajetek.cz.
Na internetových stránkách kraje
a na realitních serverech jsou současně nepotřebné nemovité věci nabízeny i k pronájmu. Portál vasmajetek.cz je také využíván pro inzerci
nepotřebných movitých věcí, a to
zejména ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi. Musím říct, že
se nám daří postupně nepotřebný
majetek rozprodávat.

Klientům léčebny dlouhodobě nemocných
v Dolním Rychnově pomáhá
nejen lékařská péče a rehabilitace, ale i

aktivní pobyt

v tzv. Geoportálu, tedy geografickém informačním systému krajského úřadu, kde si je může vyhledat
každý, kdo s těmito údaji potřebuje pracovat. Zajišťujeme i pojištění
majetku kraje.
Průběžná práce s pojistnou smlouvou se provádí tak, aby pojistné krytí odpovídalo aktuálním potřebám
kraje. V této věci pomáháme i našim
příspěvkovým organizacím, aby se
v problematice řešení pojistných
událostí dokázaly orientovat.

Krajská radní Bohuslava Hajská
Můžete uvést konkrétní příklad?
V letošním roce se nám například
podařilo prodat budovu v katastrálním území Habartova za více
než jeden milion korun, pozemek
u Krásna nad Teplou za více než 430
tisíc korun a další nemovitosti. Celkem se jednalo o prodeje za zhruba
dva miliony korun, což považuji za
velmi dobrý příspěvek do krajského
rozpočtu.
Čím se dále zabývá kraj v oblasti
správy majetku?

Spolupracuje kraj ve sféře správy
majetku s obcemi?
Ovšem, a to velmi úspěšně. Za
významný krok považuji, že se
uskutečnila oboustranná majetková
Na přelomu prosince 2013 a ledna vypořádání s městy Sokolov, Cheb
2014 jsme zaktualizovali ucelenou nebo Chodov, která vedou ke sjedpasportizaci budov v majetku kraje nocování vlastnických práv a pomáu všech příspěvkových organizací, hají k dalšímu rozvoji měst.
tedy mimo jiné v případě škol, doV případě Chodova šlo o směnu
movů pro seniory nebo muzeí a gale- budovy, v níž sídlí krajské Gymnázirií. Ve spolupráci především s Kraj- um a obchodní akademie, za objekt
skou správou a údržbou silnic dále druhého stupně 1. základní školy
dochází ke stálému majetkoprávní- v Komenského ulici. Město tak bumu vypořádávání krajského majet- de mít v příštím školním roce doku, například v souvislosti s přípra- sud rozdělené oba stupně základní
vou a realizací dopravních staveb.
školy takzvaně pod jednou střechou
Veškeré informace o správě a sta- a gymnazisté budou mít blíž do nově
vu nemovitých věcí jsou k dispozici postavené sportovní haly.

U nás se pacienti
nenudí

ŘŘeeddiitteellkkaa llééččeebbnnyy
M
Mag
Maaggddaléna
daalléénnaa RRadošo
Raaddooššoovváá
Pacienti mohou trénovat paměť, zapojit se do
kondičního
cvičení,
vařit, péct, účastnit se
muziko a arte terapie, a
nebo hrát společenské
hry. V létě zas mohou v
zahradě hrát petangue a
nebo pěstovat rostliny.
A stejně jako v sále
léčebny, tak i venku, jim
zahrají pozvaní hudebníci, mezi nimi i tak
populární, jako byl loni
Josef Zíma.
DOP HC s.r.o., Bergmannova 140, Dolní Rychnov, www.dop-hc.cz
tel.: 352 628 698, mob.: 739 457 565, e-mail: soc.pracovnik@dop-hc.cz

Masti teď v nemocniční lékárně Krajská knihovna vyhlašuje
míchá počítačem řízený stroj 8. ročník literární soutěže

Kraj pomůže poskytovatelům
sociálních služeb bezúročnou půjčkou
Poskytovatelé sociálních služeb, kteří využívají dotaci ze
státního rozpočtu, se každoročně potýkají s finančními problémy do výplaty první, jarní splátky dotace.
Karlovarský kraj jim proto vychází vstříc a poskytne bezúročnou zápůjčku, která vyřeší financování provozu služeb hned od
počátku nového kalendářního
roku do doby, než splátku dotace
budou mít k dispozici. Zápůjčky se
budou vyplácet z takzvaného Fondu na udržení provozu sociálních
služeb v Karlovarském kraji.
„Dotace pro poskytovatele sociálních služeb se schvalují vždy na
období jednoho roku a jsou vypláceny ve dvou splátkách. První
splátka dotace by měla být poskytovatelům sociálních služeb zaslána na začátku dubna 2015. Do
té doby se ale řada z nich potýká
s problémy zafinancovat provoz
služeb,“ vysvětlil náměstek hejtmana Miloslav Čermák.
Zápůjčky jsou určeny registrovaným poskytovatelům sociálních
služeb, kteří poskytují služby na

Také letos vyhlásila Krajská
knihovna v Karlových Varech
literární soutěž pro amatérské
autory z celé republiky.

Zúčastnit se jí může každý, kdo
se literární tvorbě nevěnuje profesionálně a je starší 14 let. Knihovna
přijímá soutěžní práce do 31. 12.

MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERM
MOSERMOSERMO

„Unguator nám možňuje především standardizovat přípravu
mastí a dosáhnout jejich lepší
homogenity. Oproti lékárníkům,
kteří až dosud připravovali masti
ručně, umí díky speciální konstrukci promíchat veškeré složky
tak, že účinná látka je v celé dávce

zcela rovnoměrně rozdělena a výsledná mast je zela srovnatelná
s těmi průmyslově vyráběnými,“
uvedla na adresu nového přístroje
vedoucí nemocniční lékárny Iva
Tomisová.
Jak dodala, to, co dřív míchal
lékárník půl hodiny, zvládne přístroj za necelých deset minut.
„A ve špičkové kvalitě, které se při
ručním zpracování nebo na různých jednoduchých míchačkách
nikdy nedalo dosáhnout.“
Nemocniční lékárna vyrobí ročně zhruba půl tuny masťových
základů, které dál zpracovává na
produkty. Nově stačí, aby lékárník
připravil ingredience a zadal přístroji parametry výsledné masti
a on už se o vše dál postará. Stál
70 000 korun.
Unguator je vynálezem bavorského lékárníka Albrechta Konietzka, který si tuto technologii
patentoval v roce 1994. Stejně
Zatímco pracovnice ústavní lékárny míchaly kilogram masti zhruba jako u mnoha jiných vynálezů
půl hodiny, robot Unguator 2100 to zvládne za sedm a půl minuty. A ve také v tomto případě si chtěl muž
vyšší kvalitě.
Foto Václav Fikar usnadnit práci.
Václav Fikar
Jmenuje se nehezky, přesto
slouží dobré věci. Unguator
2100, zakoupený pro nemocniční lékárnu v Karlových Varech, je
totiž počítačem řízený pracant
na výrobu mastí, který lékárně
umožní vyrábět emulze ve vyšší
kvalitě než dosud.

2014 prostřednictvím webového
formuláře na svých internetových
stránkách. Každý autor může zaslat jeden příspěvek v kategorii povídka nebo próza.
Text, který bude do soutěže zaslán, nesmí být dosud publikován. Nezávislým hodnocením určí
odborná porota deset soutěžních

prací, které budou zveřejněny ve
sborníku soutěže. Z těchto deseti
vybere patronka soutěže tři nejlepší a rozhodne o jejich umístění
na 1.–3. místě. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne za účasti
patronky 8. ročníku, spisovatelky
a rodačky z Hroznětína Věry Noskové, v únoru roku 2015.

SOBOTY

6.112.,, 13.112.,, 20.12. 2014
OD 10:00 - 17:00 HOD.

Prožijte vánoční atmosféru ve sklárně Moser, kde zapomenete na shon a vychutnáte
si podmanivou atmosféru Vánoc v doprovodu koled a vůně vánočního cukroví.
Čeká Vás atraktivní program, prodej křišťálových výrobků za mimořádně výhodné
ceny a kreativní dílny pro děti. V kavárně CAFÉ Moser si můžete vychutnat
tradiční vánoční nápoje a cukrovinky.

Hejtman Josef Novotný a náměstek hejtmana Miloslav Čermák v sociálně terapeutické dílně.
území kraje nebo pro občany Karlovarského kraje za přesně vymezených podmínek. Schválit je musí
ještě krajské zastupitelstvo.
„Půjde o zajištění vybraných druhů sociálních služeb, které nemají
možnost financování z více zdrojů nebo mají tuto možnost oproti
ostatním službám omezenou, tedy
nejsou poskytovány za úhradu od
uživatelů, nejde o služby zřizované
krajem či obcemi. Týká se to například intervenčních center nebo

nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež,“ vysvětlil Miloslav Čermák. Oprávněnými žadateli jsou
například spolky a ústavy nebo
obecně prospěšné společnosti.
Podle předběžných předpokladů
by se z fondu mělo ročně vyplatit asi 15 milionů korun. Žádosti
o poskytnutí zápůjčky na rok 2015
bylo možné podávat do 5. listopadu. Veškeré informace k zápůjčkám jsou na webu Karlovarského
kraje.

PROGRAAM
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:30 16:00

10:05
11:45
12:20
13:45
14:20
15:15
16:00

Zahájení
Exkurze do sklářské hutě a muzea Moser
Hudební vystoupení v podání dětí ZUŠ A. Dvořáka
Exkurze do sklářské hutě a muzea Moser
Zimní choreograﬁe - taneční vystoupení dětí DDM K. Vary
Exkurze do sklářské hutě a muzea Moser
Zpěv vánočních koled dětí DDM K. Vary
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu (pouze 6.12.)

EXKURZE DO SKLÁŘSKÉ HUTĚ A MUZEA JSOU VE STANOVENÝCH TERMÍNECH ZDARMA.
PRODEJ KŘIŠŤÁLOVÝCH VÝROBKŮ ZA MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÉ CENY.
MOS
SER, a..s., Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary - Dvory,
T: 800 166 737, +420 353 416 242, E: customerserv
vicce@
@mose
er-glasss.com

www.moser-glass.com
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Půl století knihovnicí. V Libé

Nakolik se za tu dobu svět knihoven proměnil?
Víte, když tenkrát na venkov přišla
učitelka, tak automaticky dostala na
starost i obecní knihovnu. Knihovnice? To dřív byla funkce, kterou dostávaly učitelky.
Já se v Libé narodila a od čtrnácti
let jsem chodila zdejší knihovnici pomáhat. Když pak v roce 1964 odešla
do Plzně, kam se vdala, automaticky
jsem její funkci dostala já. Dostudovala jsem pedagogickou školu a posléze
zde třicet let dělala ředitelku mateřské
školy.
Karlovarský kraj letos v říjnu ocenil dlouholetou a ne vždy snadnou
práci tří dobrovolných knihovníků,
resp. knihovnic. Mimo jiné za jejich
entuziasmus, nasazení a péči o mladé čtenáře. Titul „Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje“
získaly tři ženy - paní Žemličková
z Bečova, paní Popovičová z Dasnic
a Vy. Něco takového, totiž že v roce
2014 přeberete ocenění za svou kni-

Foto Václav Fikar

Jana Balvínová
- narodila se v Libé, kde je padesát let knihovnicí a kde byla třicet let ředitelkou mateřské školy a také matrikářkou. V knihovně dnes potkává už
třetí generaci čtenářů. „Těší mě, že i když jsem již v důchodu, díky knihovně jsem s lidmi stále ve styku. Sem si lidé nechodí jen půjčit knihu, ale je to
místo, kde se posedí, proberou se obsahy knih, dojmy z četby, ale také se
zde vzpomíná. To platí jak pro starší, tak i pro dětské čtenáře,“ říká.
hovnickou práci, Vás v roce 1964
zřejmě nenapadlo, že?
Vůbec ne! Když jsem zdejší knihovnu přebírala, myslela jsem si, že jde jen
o chvilkovou záležitost. Než se obecní
knihovny ujme zase někdo jiný. Pak
jsem se navíc vdala a měla tři děti, tak
jsem se ozvala, že pro nedostatek času
už knihovnici dělat nemůžu. A jak to
dopadlo? Řekli mi, že mi děti pohlídají. Někdy hlídala tchyně, jindy však,
protože pracovala v Tostě na směny
a ne vždy byla odpoledne k dispozici,
hlídali čtenáři, tedy starší děti. Kočár
byl v knihovně, nebo s ním jezdily
venku, abych měla na knihovnu čas.
A tak vyrostly mé děti i moji čtenáři.
Do života knihoven asi výrazným
způsobem zasáhl internet. Jak moc?
Je pravda, že tehdy, před interne-

tem, byl zájem o půjčování knih větší.
Doba byla jiná. Nebyly počítače, nebyl
internet, neexistovala Wikipedie. Školáci prostě museli číst, protože jinak
by ve škole neuměli o knihách hovořit. Dnes si informace o obsahu knihy
stáhnou z internetu. V tom je život
dnešních knihoven těžší. Na druhou
stranu v poslední době vidím, že si
studenti některých středních škol začínají knihy půjčovat. Učitelé totiž po
nich chtějí, aby přinesli knihy do školy, kde z nich přečtou nějaký úryvek,
který pak rozebírají. Tohle se teď na
školách začíná víc sledovat.
Padesát let je velmi dlouhá doba.
Byl v jejím průběhu moment, kdy,
řekněme, byla obecní knihovna v Libé existenčně ohrožena?
Na samém začátku 90. let, po listo-

UHELNÉ SKLADY

Provozovna: Vykmanov 23, 363 01 Ostrov
tel.: 353 822 272, mobil: 736 541 541, e-mail: f.buta@seznam.cz

Prodej paliv
• Dodací lhůty dle
našich dispozic
• Kvalitní, suchá, tříděná paliva
• Po dohodě dovoz i v sobotu
(od října do května)
• Skládka u zákazníka (pás 3 m)
• Uhlí: Mostecké uhlí, Bílinské uhlí
(uhlí i pro automatické kotle
ořech 2), koks
• Německé brikety

Pro stavbu
• Prodej štěrku
• Prodej písků
• Prodej okrasného štěrku

Pro chataře
• Nabízíme pytlované uhlí pro
chataře a chalupáře. Pytlujeme
bílinské uhlí a na základě
požadavku zákazníka jsme
schopni napytlovat i jakýkoliv
jiný druh uhlí z naší nabídky.

Pro náš sortiment si můžete přijet i vlastní dopravou. Neúčtujeme za nakládku.

Aby knihovny ve světě internetu
přežily, musely přijmout internet za
svůj. A tak ho v několika málo posledních letech veřejnosti běžně nabízejí. Je to tak i na malých obcích,
třeba zde, v Libé?
Ano, i když je pravda, že na obcích
se veřejný internet objevil trochu déle než ve větších městech. Internet
máme v knihovně od roku 2011. Zde
musím poděkovat svým metodickým
pracovnicím ze střediskové knihovny v Chebu, které nejen že se dobře
starají o obnovu knižního fondu, ale
zajistili mně i školení pro práci s počítačem a internetem. Ten mají naši
čtenáři zdarma, vše hradí obec.
Jaký je zájem o půjčování knih mezi dospělými?
Určitě máme své pravidelné a stálé
čtenáře. Máme tady například řidiče
kamionu, který si půjčuje knihy na
cesty. Nebo je zde paní, která nevynechá jediné úterý (knihovna v Libé je
pro veřejnost otevřená v úterý - pozn.
autora) a která chce jenom české spisovatele.
Díky tomu, že existuje meziknihovní výpůjční služba a že často jezdíme
pro knihy do Chebu, mají je naši čtenáři, kteří si o ně řekli, brzy u sebe.
Nečekáme až do úterý a knihy jim po
obci s manželem rozvezeme. To víte,
jsme na vesnici.
Václav Fikar

ELNÉ SKLADY
František Buťa

padové revoluci v roce 1989. Několik
lidí, kteří do té doby byli vyloženě prorežimní, najednou, přes noc, převlékli
kabáty a byli striktně proti všemu.
I proti knihovně. A my museli v devadesátém roce vyvolat několik jednání, abychom knihovnu v Libé vlastně
uhájili. A přitom šlo o lidi, kteří do
knihovny nikdy předtím nevkročili,
resp. jednomu z nich, který četl detektivky, chodila půjčovat knihy jeho
manželka. Křičeli, že v knihovně jsou
jen ležáky a rudá literatura, a taky kolik se zde propálí elektřiny, což nebyla
pravda a proti čemuž se pak zvedla
vlna odporu. To byla zřejmě nejtěžší
chvíle, protože knihovna do té doby
normálně fungovala.

Půjčovat knihy začala v Libé
v roce 1964, tedy před padesáti
lety. A půjčuje je tam dodnes.
Krajem oceněná dobrovolná
knihovnice Jana Balvínová.

Knihovnici v Libé děláte dobrovolně už padesát let a za tuto dobu se
svět opravdu hodně změnil. Vzpomenete si, jakou knihu nebo knihy
jste nejvíc půjčovala tenkrát? A jaké
jsou žádané dnes?
Už je to přece jenom dávno, ale vím,
že tehdy byla mezi dětmi hodně populární Honzíkova cesta od Bohumila
Říhy. Naproti tomu dnešní děti nejvíc
chtějí Harryho Pottera, ale když pak
vidí, o jak silné knihy se jedná, trochu se jich leknou a ne vždy je dočtou
až do konce. Ženy naopak poptávají
vztahovou literaturu, ve které si Evropanky nebo ženy západního světa
berou Araby a pak musí řešit, co s tím.
Hodně se také půjčují knihy o rybaření nebo o koních.

UH

www.uhlibuta.cz
Možnost placení přes platební terminál

ISŠTE připomíná dobu před 25 lety
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
si připomíná výročí 25 let tzv.
sametové revoluce interaktivní
výstavou předmětů a výrobků,
které vznikly před rokem 1989.
Na přípravě výstavy se podíleli
sami žáci školy tím, že přinesli
věci denní potřeby z této předrevoluční doby. „Na výstavě se

nám objevila například rádia
z roku 1950, fotoaparáty Kodak
Junior 620, počítač, elektrické
natáčky, gramofonové desky, Tesla stereo B101, počítač Robotron
1715, psací stroje Consul, vlakové jízdenky, oblečení, denní tisk
a další,“ uvedl ředitel školy Pavel
Janus s tím, že výstava je veřejně
přístupná.

O dotace z ROP Severozápad je velký zájem, během
září a října přijal úřad téměř 130 projektových žádostí
Téměř sto třicet projektových
žádostí zaevidoval Úřad Regionální rady v rámci šesti výzev týkajících se infrastruktury v oblasti rozvoje lidských
zdrojů, fyzické a dopravní infrastruktury, revitalizace a regenerace a cestovního ruchu.
Územní pracoviště v Ústí nad
Labem a Karlových Varech
přijala přesně 129 projektů
s žádostí o dotace ve výši přes
2 miliardy korun podílu dotace z EU. Alokovaná částka je
přitom 1,5 miliardy korun.

Z výzev je patrné, že města,
obce i instituce o peníze z regionálního operačního programu
stojí a chtějí prostřednictvím
svých projektů zvýšit kvalitu
života a prostředí, v němž lidé
žijí.
Celkem bylo podáno 31 žádostí do oblasti podpory 1.2
Podpora revitalizace a regenerace, 16 žádostí do oblasti podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 50
žádostí do oblasti podpory 2.2

ilustrační fotograﬁe

Investice pro zlepšení fyzické
infrastruktury, 12 žádostí do
oblasti podpory 2.2 Investice
pro zlepšení fyzické infrastruktury (malé projekty), 17 žádostí
do oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu a 3
žádosti do oblasti podpory 3.1
Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu.
Nejvíce projektových žádostí podaly na Úřad Regionální

rady obce a města, mezi potenciálními příjemci podpory
ale nechybí ani Ústecký a Karlovarský kraj nebo soukromé
společnosti. Co se týče konkrétních projektů, s revitalizací veřejného prostranství
by rády uspěly například obce
Královské Poříčí nebo Kyselka.
V Hroznětíně by díky dotacím
mohlo vzniknout multifunkční
veřejné sportoviště, Ostrov by
zase realizoval naučnou stezku
Po starých cestách okolo Ostrova.

ilustrační fotograﬁe

ilustrační fotograﬁe

ilustrační fotograﬁe
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www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu
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Velký vánoční trh
23. listopadu 2014

Vítejte v centru

a Vánoce ve městě dobrých
nákupů Marktredwitz
Marktredwitz. Město dobrých
nákupů Marktredwitz se na tržní
neděli 23. listopadu (Andreasmarkt) představí v adventním
hávu. Letošní čtvrtý výroční trh
bude již zcela ve znamení nadcházejících Vánoc. Své zboží budou
trhovci nabízet ve stáncích na ulicích Kraußold-, Post-, Bahnhofsa Dammstraße. V nabídce samozřejmě nebudou chybět adventní
věnce, vánoční výzdoba i ovoce
a sladkosti.
Obchody v historickém cent-

ru města se otevřou ve 12 hodin.
Pro návštěvníky je v obchodech
připraven předvánoční nákupní
prožitek. Slavnostně vyzdobené
a svátečně osvětlené výkladní
skříně vytvoří pohodovou atmosféru pro poklidný nákup. Marktredwitz má širokou škálu dobře
strukturovaných maloobchodů,
které jsou schopné nabídnout nejedno příjemné překvapení podle
gusta klientů. Obchodníci důsledně dbají na poradenství, kvalitu
a odborný servis. Při nákupních

www.kec-marktredwitz.de

Ihr ShRppLng0DgneW!

29. list. - 24. pros. 2014

pochůzkách je možno si bez problémů dopřát přestávku v mnoha
kavárnách a gastronomických zařízeních v historickém jádru města. K posezení láká vůně svařeného vína a čerstvé kávy. V parkovacích domech v KEC a ve starém
městě je k dispozici více než 1100
bezplatných parkovacích míst.
Město dobrých nákupů Marktredwitz nabízí o prodejní neděli
23. listopadu 2014 příjemné zážitky, skvělé pochutnání i úspěšné
nákupy.

Vánocní
trhy

o adventních sobotách
obotác
obotách
otác
otách
otevřeno až do
o 19
900 hod.
hod
23. list. 2014

Tržní nedele

otevřeno
od 12 30 do 17 30 hod.,
gastronomie od
11 30 hod.

Akce v Marktredwitz
VELKÉ AKCE V ADVENTNÍM A VÁNOČNÍM ČASE:
Rawetská adventní ves
od 7. listopadu do 24. prosince 2014
Výstava jesliček
v Egerlandském kulturním domu Marktredwitz
od 27. listopadu 2014 do 29. března 2015
Velké jesličky
od 29. listopadu 2014 do 11. ledna 2015
Marktredwitzká jesličková cesta
od 26. prosince do 6. ledna 2015

er: Le
Leopoldstraße 30 · 956155 Marktreddwitz

po
p - pá 9 až 19 hod. · so 9 až 18 hod.

20%

FREY VÁM

ZA VAŠI VĚRNOST!

VĚRNOSTNÍ BONUS NA VŠE

*

* s výjimkou zboží s chráněnou cenou a zlevněného zboží

JEN 4 DNY!
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Freiwahl Kaufhaus GmbH & Co. Centrum KG
Markt 34-38 · Marktredwitz
Telefon: 0049 9231/508-0
Otevírací doba:
po-pá: 9.00-19.00 hod.
so:
9.00-18.00 hod.

www.freyerleben.de

konzept/design: www.chilipaper.de

MARKTREDWITZ

Kdo myslí na m ód u ,
myslí na Fr ey !
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PŘEDSTAVUJEME NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V KR A JI

Zachraňují naše životy
Zamyššl
Zamyšlení
šlení nad
nad významem
výýznam
ýz m
mem
e a prací
p ve
v Výboru
Výbboru
b
pro národnostní menšiny Karlovarského kraje

Zdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté.
Desítky osobností, které každý den zachrání
někomu z nás život. Ať již instrukcemi z operačního střediska, při zásahu v terénu nebo na
operačním sále. Je nám ctí vám je představit.

Ve Výboru pro národnostní menšiny jsem začala pracovat po krajských volbách od ledna
2013. Zastupuji zde karlovarskou ČSSD. Důvodem mého zájmu o činnost ve výboru byla moje národnost - maďarská. Do naší země přišli
moji rodiče v roce 1948 jako dosídlenci pohraničí. Pro rodiče to nebyly vůbec lehké začátky.
Neznali české slovo a vše se učili od základu.

Jméno: Mgr. Nikola Brizgalová
Věk: 36 let
Znamení: Beran
Záchranářem jsem od roku: 1999
Co mě přivedlo k mé současné práci:
Již od malička mě fascinovala funkčnost a „záhadnost“ lidského těla. Ráda bych řekla, že jsem byla
k tomuto oboru od mala vedena, ale bohužel nikdo
z naší rodiny ke zdravotnictví neinklinoval.
Záchranná služba zajišťuje prvotní, a to rozhodující, ošetření v terénu, na kterém závisí mnohdy
život pacienta. Dnes, po letech, kdy jsem pracovala také v nemocničním zařízení na oddělení ARO,
jsem si jistá, že mě tato práce naplňuje.
Můj první výjezd/zásah:
Na svůj první výjezd si již nepamatuji, je to dávno
a výjezdů bylo mnoho. Za poslední necelý rok a půl
eviduji téměř 600 výjezdů.
Případ, který se mi vryl do paměti:
Je to velmi dlouho, jeden případ z mých začátků
v roli záchranáře. Jednalo se tenkrát o hořící vozidlo, kdy byli ošetřeni dva pacienti a téměř před od-

jezdem z místa nehody jsme zjistili, že po poli běhá
ještě jeden zraněný, který měl ohněm zasažené obě
ruce, byl v šoku a tvrdil, že si chladí ruce o vzduch
a my jsme ho museli chytit. Nakonec byl transportován do Prahy na Vinohrady.
Co mě má práce naučila:
Práce záchranáře není jednoduchá, ale naučila
jsem se, že vstřícné a vlídné chování k pacientovi
v jeho těžké chvíli, je velmi ceněno jednak jím samotným, ale také celým okolím.
Čemu se věnuji ve volném čase:
Ve svém volném čase se věnuji rodině a v poslední
době navíc také studiu, které mi přináší nový rozhled. Ve zdravotnictví je potřeba se neustále vzdělávat.

Alej bude připomínat zesnulého studenta
Hejtman Karlovarského kraje
Josef Novotný vysadil spolu s prezidentem České republiky Milošem
Zemanem a ostatními hejtmany
dubovou alej na břehu Veselského
rybníka. Stromy věnovali památce
Petra Vejvody, který tragicky zemřel při útoku psychicky nemocné
ženy na střední škole ve Žďáru nad
Sázavou.
Dvojřadí dlouhé pětadvacet metrů bude vyrůstat na pozemcích patřících šlechtické rodině Kinských
jako náhrada za stromy, které zde
byly v minulosti vykáceny. Duby,
jež dorůstají až desítky metrů, v dospělosti ochrání hladinu Veselského rybníka před větrem.

Křížovka o ceny
POZORUHODNÁ MÍSTA
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
BLAŽEJSKÝ RYBNÍK
A KOSTEL SV. BLAŽEJE
Výhercům, kterými jsou
tentokrát Milena Nováková
z Chebu, Stanislav Krejčí
z Toužimi a Tatiana Vaňková
z Ostrova, gratulujeme.
A zasíláme zajímavé publikace
o našem kraji.
Další pozoruhodné místo Karlovarského kraje se nachází na
Sokolovsku. Je zbytkem třetihorního vulkánu s vynikající ukázkou
sloupcovitého rozpadu čediče.
Tato státem chráněná přírodní
památka je turisty hojně navštěvovaná a postupně se stala symbolem nedalekého města.
Mohutná odkrytá stěna se skládá
z dvanácti metrů vysokých, vějířovitě rozložených hranolů. Skalní stěna byla v minulosti odkryta
kamenolomem. Čedičové sloupce vznikly v důsledku chladnutí
lávy. Poměrně prudké ochlazení
vyvolalo v tuhnoucím lávovém
proudu vnitřní pnutí a smršťování. Proto jsou sloupce uspořádány ve směru největšího teplotního spádu, tedy k ploše tuhnutí,
v případě tohoto povrchového
výlevu kolmo k povrchu terénu
v době erupce. Pokud vystoupíme z levé strany na vrcholek,
můžeme se projít po čedičovém
hřebenu k pěkné panoramatické
vyhlídce na Kraslicko.…

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 6. 12. 2014
na e-mail: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na
poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Veronika
Severová, Závodní 353/88,
36006, Karlovy Vary.
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AKA, NAAR,
HAJKR,
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Ale i tak v těch těžkých dobách máme na dětství
krásné vzpomínky. V Nové Roli žiju od roku 1956.
Prožili jsme zde s mojí velkou rodinou pohodový
život. Nikdy jsme nepocítili žádné rozpory a neshody se svými spoluobčany různých národností.
Máme zde zastoupení Němců, Maďarů, Slováků,
Vietnamců, Romů a dnes již i ruské národnosti.
Při účasti na prvních schůzích Výboru pro národnostní menšiny jsem se snažila pochopit význam
tohoto výboru, protože pro mne to spolužití dosud
bylo naprostou samozřejmostí. Dnes již chápu, že
když se scházejí lidé, zástupci všech národností
v kraji, má to svůj význam.
Postupně se lépe poznávají jejich zvyky, mentalita, zábava i jejich životní situace a běžné starosti, se
kterými žijí mezi námi. Získáváme tímto jiný náhled na své spoluobčany z jiných krajin, poznáváme
a máme nový přehled, můžeme působit na spoluobčany, kteří nemají k jiným národnostem dobrý
vztah a ani důvěru.
Průběžně - během roku - se kromě schůzí konají
i výjezdní zasedání. Poslední proběhlo v říjnu 2014,
kdy jsme byli pozváni do ruského pravoslavného
chrámu sv. Petra a Pavla v Karlových Varech. Je
úžasné, když si lidé váží toho, co vytvořili jejich
předkové, dokáží se domluvit a provést rekonstrukci tohoto díla (ještě se na ní pracuje).
Žiji v kraji přes padesát let, ale byla jsem tu poprvé. Je nádherný historický skvost. Doporučuji všem
poznávat tyto historické objekty, I takto se dokážou
lidé lépe poznávat a poopravit své názory na některé
národnosti. Také členové výboru se po takovýchto
výjezdních zasedáních lépe pochopí se svými názory a rozhodnutími. Lépe se také domluví na výboru
při přípravě různých akcí, které jsou v minulých číslech Krajských listů podrobně zmiňovány zástupci
všech národností.
Chtěla bych na závěr zmínit romskou otázku.
Mám se svými názory ve svém okolí velké střety.
Důvodem je, že je obhajuji, protože si myslím, že
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chyba není jenom na jejich straně, ale je v přístupu celé společnosti. Je toho velmi mnoho, s čím se
seznamuji přes internet (pokud jsou materiály přístupné). Spousta věcí mi není jasná. Jsou to různě
získávané dotace, různě rozdělované, velice mnoho
založených organizací po celé ČR. Ale z mých menších poznatků soudím, že kontrola rozdávání těchto
financí je malá a nepřesvědčivá. Pokud se opravdu
něco v této otázce může změnit, je to jenom v nás,
lidech.
K původnímu nadpisu uvádím, že i tento Výbor
pro národnostní menšiny má svůj význam a je přínosem pro všechny občany různých národností. Je
samozřejmostí, že se všichni musíme řídit zákony
ČR a dodržovat je. Ale seznamování se s kulturou
a zvyky našich spoluobčanů různých národností nic
neporušuje.
Blíží se svátky vánoční, a tak za náš výbor přeji
všem lidem dobré vůle a všech národností klidné
a krásné svátky.
Za Výbor pro národnostní menšiny
Alžběta Schmiedová
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Dalovičtí logistici
vicemistry republiky

Když lázeňská
kolonáda voní
štrúdlem
a jablky

Domov pro seniory

v Lázních Kynzvart
zv

poskytuje své služby seniorům v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou
závislostí na péči druhé osoby (tzn. i ležící klienty).
Od 1. 1. 2013 poskytujeme nový druh sociální služby – domov
se zvláštním režimem. Tuto službu poskytujeme
seniorům s chronickým duševním onemocněním.
Z průběhu soutěže. Zprava sedí Kateřina Kollárová, Šimon Holubec a Tomáš Fridrich ze SOŠ logistické.
Studenti střední odborné školy
logistické v Dalovicích se dokázali prosadit v 6. ročníku celostátní
odborné soutěže Logistic junior
2014 a v zápolení patnácti studentských týmů ve znalostech
ekonomiky, dopravy, přepravy
a zejména logistiky vybojovali
2. místo v ČR. Své reprezentanty
přitom do Dalovic, kde se soutěž
konala, vyslalo hned deset obdobně zaměřených odborných
škol z Čech a Moravy.
Ústřední téma letošní soutěže
„Má škola, můj studovaný obor, mé
uplatnění v regionu, má budoucnost v oboru“ vyjadřovalo důležitost a perspektivy uplatnění budou-

K A R LO VA R S K Ý

cích absolventů logistických oborů.
Středoškolští studenti si vyzkoušeli
své znalosti jak v rovině teoretické,
tak i v praktické. Jejich úkolem bylo mimo jiné představovat fiktivní
firmu, která musela přesvědčit své
akcionáře.
Ve dvoudenním klání prokázali největší dovednosti a znalosti
studenti Střední školy technické
z České Třebové, kteří ve finálovém
kole odsunuli na stříbrný stupínek
pořadatelské družstvo Střední odborné školy logistické v Dalovicích
ve složení Jan Starosta, Erik Dufek
a Filip Pogosjan. Dalovičtí 2. místem na celostátní úrovni výborně
reprezentovali celý Karlovarský
kraj.
Ivo Černý

K R A J

P O D P O R U J E

Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cztweb: www.domovkynzvart.cz

Ihro Transport
& Logistik s.r.o.
Mariánské Lázně
přijme

ŘIDIČE MEZINÁRODNÍ
KAMIONOVÉ DOPRAVY
se zkušeností s řízením
souprav po EU.
Podmínkou je:
řidičský průkaz CE, profesní průkaz,
karta řidiče, spolehlivost a ﬂexibilita.

V Ý Z K U M

Email: hr@ihro.cz
Tel.: 724 437 524

F I R E M

Jak využili inovační vouchery
Karlovarský kraj již třetím rokem
podporuje místní inovační firmy
pomocí tzv. inovačních voucherů.
„Každoroční finanční příspěvek
z rozpočtu kraje pomáhá růst
těm podnikům, které potřebují ke
svému dalšímu rozvoji unikátní
znalosti nebo nejnovější technologické poznatky a které svým
rozvojem mohou vytvořit nová
kvalitní pracovní místa a zvýšit
výrobu s vyšší přidanou hodnotou,“ uvedl náměstek hejtmana
Petr Navrátil.
Vouchery jsou určeny na zahájení nebo rozvoj společných projektů
především malých a středních firem
Karlovarského kraje s vysokoškolskými nebo jinými výzkumnými
institucemi z celé České republi-

resortu Maria Zábojová. Inovační
voucher firma využila na částečné
pokrytí výdajů celého projektu.
ky. Podnikatelé mohou získat až doplňuje ekofarma, chov zvířat,
Akademičtí pracovníci VŠH pod
170 tisíc korun například na vývoj wellnessové služby a konferenční vedením docenta Vlčka a paní Kanového produktu, optimalizaci a teambuildingové zázemí. Protože labisové využili teoretických závýrobního procesu nebo posílení vývoj tržeb společnosti byl značně věrů svých předchozích výzkumů
marketingu s cílem výrazně posílit ovlivňován sezónností poptávky a nejnovější metody pro inovaci
konkurenceschopnost společnosti.
(jen pět měsíců v roce se pohybova- manažerských aktivit. Cílem bylo
Nejčastěji jsou příjemci voucherů ly nad celoročním průměrem), roz- lépe poznat, komu se služby nabízí,
z různých výrobních odvětví nebo hodlo se vedení firmy ve spolupráci kvalitu a rozsah těchto služeb a také
stavebnictví, ale objevují se i firmy s odborníky z Vysoké školy hote- účinnost dosavadního marketingu.
z oblasti služeb, která je v našem lové (VŠH) v Praze provést hlubší Výsledkem pak byl nový byznys
kraji silně zastoupena, konkrétně analýzu marketingu a svých služeb plán, který je podkladem pro další
z oboru cestovního ruchu.
s cílem inovovat firemní manage- aktivity a investice firmy STEIN,
V roce 2012 úspěšně předložila ment a propagaci, aby sezónnost Sport, Fit & Fun s.r.o. a zdrojem
žádost o finanční příspěvek firma omezili a zlepšili konkurenceschop- inovace jejích služeb.
STEIN, Sport, Fit & Fun s.r.o., která nost firmy.
Další příklady úspěšných projektů
provozuje od roku 2004 hotel a nyní
„VŠH je jedinou vysokou školou naleznete na webových stránkách
již celý Resort Stein nedaleko Che- v ČR, která se dlouhodobě věnuje Karlovarské agentury rozvoje podbu v bezprostřední blízkosti vodní badatelské činnosti v oblasti ho- nikání www.karp-kv.cz stejně jako
nádrže Skalka. Původně zemědělská telnictví a má v této oblasti znač- informace o novém ročníku soutěže
usedlost byla zrekonstruována na né know how,“ zdůvodňuje výběr o inovační vouchery, která bude vytříhvězdičkový hotel, jehož služby poskytovatele znalostí jednatelka hlášena v prosinci tohoto roku.

www.nobasics.eu

premium outlet
pro západní cechy
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Plzen
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Selb, Am Nordbahnhof 3 (vedle Rosenthal Outlet Center) A93 výjezd Selb Nord, 1. semafor smer Schirnding, po 200 m doprava pondelí až sobota 10-18 hod.
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Karlovy Vary, nám. K. Sabiny 16
příspěvková organizace

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
6. PROSINCE 2014 od 9.00 do 12.00 hod.

Střední průmyslová škola Ostrov

Hrajete si
rádi s auty?
U nás můžete
pokračovat!
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Střední odborné učiliště stravování
a služeb Karlovy Vary
století tradice, kvality a zkušeností

Přijímací řízení pro školní rok 2015/16:
Tříleté obory s výučním listem
65–51-H/01 Číšník, barman, barista (nový obor)
65–51-H/01 Kuchař, kuchařka
65–51-H/01 Číšník, servírka
Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
65-41-L/01 Gastronomie
Nástavbové studium (pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)
65–41-L/51 Gastronomie
Kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna na www stránkách školy.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
ČTVRTEK 15. 1. 2015

od 13 do 18 hod. v budově školy Ondřejská 56, K. Vary
prohlídka školy, informace o studiu, ukázky
z odborného výcviku žáků

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439
E-mail: info@sou-stravovani.cz, Internet: www.sou-stravovani.cz

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
nabízí pro školní rok 2015/2016 tyto obory vzdělávání:
STUDIJNÍ OBORY (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou)
• 18-20-M/01 Informační technologie • 23-41-M/01 Strojírenství • 26-41-M/01 Elektrotechnika •
• 36-47-M/01 Stavebnictví • 23-45-M/01 Dopravní prostředky •
• 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání •

UČEBNÍ OBORY (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou)
• 23-51-H/01 Strojní mechanik • 23-56-H/01 Obráběč kovů • 26-51-H/01 Elektrikář •
• 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel • 36-52-H/01 Instalatér • 36-67-H/01 Zedník •

„Škola, kam má smysl chodit.“
Škola provozuje komerční autoservis. Žáci automobilních oborů získají řidičský průkaz skupiny C. ZDARMA. Žáci strojírenských oborů získají svářecí průkaz.
ZDARMA. Žáci oboru instalatér získají 6 certifikací
k výkonu řemesla. ZDARMA. Žáci oboru Stavebnictví
mají možnost získat výuční list oboru Zedník.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
28. LISTOPADU 2014 (8 - 17 hodin)
23. LEDNA 2015 (8 - 17 hodin)

Stipendium až 9.000 Kč/ročně
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
OTEVÍRÁME TYTO OBORY:
Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením
Kosmetička • Knihovnické a informační systémy a služby
Obor vzdělání: tříletý s výučním listem
Cukrář • Truhlář • Kuchař • Kuchař-číšník • Číšník-servírka • Prodavač • Aranžér • Kadeřník • Pekař
Obor vzdělání: dvouletý s výučním listem
Zpracování dřeva ( délka studia tři roky ) • Provoz společného stravování
Potravinářská výroba ( cukrářské práce ) • Potravinářské práce (pekařské práce)
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením (pro absolventy tříletých učebních oborů)
Podnikání - denní dvouleté studium, dálkové tříleté studium • Vlasová kosmetika - denní
dvouleté studium, dálkové tříleté studium

ŽÁCI VŠECH OBORŮ MOHOU ZÍSKAT PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM
Obory truhlář, pekař a dřevařská výroba jsou podporovány motivačním a prospěchovým stipendiem.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 21.11.2014 a 20.2.2015
Školní jídelna v Sokolově, K. H. Borovského
nabízí obědy pro veřejnost v ceně 45 Kč (polévka, hlavní jídlo a nápoj)
Školní jídelny v Sokolově a Kynšperku a domov mládeže v Sokolově zajišťují ubytování a stravu pro žáky, kteří jsou ze vzdálenějšího
místa bydliště. Pro získání více informací je možnost kdykoliv navštívit školu i všechna pracoviště odborného výcviku.

www.zivnostenska-sokolov.cz

Gymnázium a obchodní
akademie Chodov
Gymnázium a obchodní akademie
Mariánské LáznČ

Smetanova 738,
357 35 Chodov
Jsme státní škola rodinného typu, jediná střední Ekoškola v kraji, máme individuální přístup k žákům. Spolupracujeme s Krajským volejbalovým svazem.
Ve školním roce 2015/2016 nově nabízíme perspektivní obor

PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE.
Obory:
79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
16-02-M/01 Průmyslová ekologie – nově od roku 2015/2016
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ZDARMA
Dny otevřených dveří:
27. 11. 2014 (14 - 18 hodin) nebo 5. 2. 2015 (14 – 18 hodin)
Mimo uvedené termíny je možná individuální návštěva dle domluvy.
kontakt: 733 626 364, 739 322 447
e-mail: goachodov@goachodov.cz
bližší informace: www.goachodov.cz
ředitelka školy: Ing. Eva Temňáková

Ruská 355/7, 353 01 Mariánské LáznČ
Mgr. Miloslav Pelc, Ĝeditel školy
tel: 354 624 166, e-mail: goaml@goaml.cz

PěIJÍMACÍ ěÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016:
Pro každý obor vzdČlání bude v následujícím školním roce pĜijato 30 žákĤ.

- obor osmileté gymnázium
- obor þtyĜleté gymnázium
- obor obchodní akademie

kód 79-41-K/81
kód 79-41-K/41
kód 63-41-M/02
63 41 M/02

PěIJÍMACÍ ěÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016:

Informace k pĜijímacím zkouškám

na Dni otevĜených dveĜí, který se koná dne 5. 12. 2014 od 8:30 h
v budovČ školy v Ruské ulici, nebo aktuálnČ na webových stránkách školy.

Bližší informace:
webové stránky:

www.goaml.cz
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ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016
DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Kdo má pečovat o stromy podél silnic?
Dalibor Blažek,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Tato otázka velmi dlouho jitřila
vztahy starostů s krajskou reprezentací, případně zástupci Krajské
správy a údržby silnic Karlovarského kraje.
Podél průjezdních úseků silnic II.
a III. třídy, které protínají města
a obce v kraji a jsou v majetku Karlovarského kraje, rostou velmi často
přestárlé a nemocné stromy. Péče
o ně, jejich ošetřování, pravidelné
prořezávání či dokonce pokácení
nemocných jedinců vytvářelo dlouholetý spor.
Stromy rostou na pozemcích kraje
a jsou tudíž jeho majetkem. Každý
majitel má povinnost o svůj majetek pečovat a minimálně dbát na
to, aby nikoho neohrožoval. To se
však ani přes velmi časté žádosti
starostů nedělo.

PRO ROK 2015/2016 PŘIPRAVUJEME OBORY:

18-20-M/01

Informační technologie

36-47-M/01 Stavebnictví

Dny otevřených dveří:
12.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin
10.1.2015 od 9:00 do 16:00 hodin

Střední zemědělská škola
Karlovy Vary - DALOVICE
obor s maturitní zkouškou „AGROPODNIKÁNÍ“

Škola poskytuje vzdělání v
rámci Karlovarského kraje
v oblasti zemědělství a ochrany
zemědělské krajiny.
Přijímací řízení proběhne na základě studijních
výsledků ze základní školy a jednotných testů
Nabízíme: volitelné bloky předmětů; zahraniční
praxi; ekologické hospodaření na vlastním školním
hospodářství; výuku myslivosti a chovu koní;
bezplatné získání řidičského oprávnění B a T

Dny otevřených dveří:
3.-4. 12. 2014 (8-17 hodin) a 3. 2. 2015 (8-17 hodin)
tel.: 353 223 129, www.szes-dalovice.cz

Střední odborná škola pedagogická,
gymnázium a vyšší odborná škola
Karlovy Vary
Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary
Vzdělávání v pedagogické oblasti má na škole více než čtyřicetiletou
tradici. V polovině 90. let byla oborová skladba rozšířena o gymnaziální obory a od roku 2005 je součástí školy též VOŠ.
Obory vzdělávání SOŠPg a G:
75-31-M/01
78-42-M/03
75-41-M/01
79-41-K/41

Předškolní a mimoškolní pedagogika
Pedagogické lyceum
Sociální činnost
Gymnázium

Obor vzdělávání VOŠ:
75-32-N/06
Sociální pedagogika
Možnosti pro absolventy:
Po absolvování výše zmíněných oborů je možno pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ, zejména pak se zaměřením pedagogickým, humanitním, uměleckým a tělovýchovným.
V případě uplatnění na trhu práce mohou absolventi pracovat v oblasti školství, sociální péče apod.
Ubytování a stravování:
Pro školu tyto služby zajišťuje Domov mládeže Karlovy Vary.

Mgr. Bohuslav PEROUTKA, ředitel | Lidická 455/40, 360 01 K. Vary
tel.: 354 224 711, 354 224 722 , fax: 353 234 596
e-mail: info@pedgym-kv.cz | www. pedgym-kv.cz

Karlovarský kraj tyto žádosti
vždy zamítal tvrzením, že se jedná
o veřejnou zeleň, o kterou se nemusí
starat její vlastník, ale dané město.
Absurdita tohoto tvrzení z pohledu
starostů je zřejmá. Bude-li se obec
starat o stromy jiného vlastníka –
tedy kraje, pak by se měla starat
i o ostatní stromy v majetku nejrůznějších firem či občanů.
Protože dohoda nebyla možná,
starostové raději předcházeli rizikům spojeným s pády suchých větví
či samotných stromů a investovali
do této péče peníze ze svých rozpočtů.
V roce 2013 se však v Aši stal problém, kterého jsme se všichni báli.
Při silnějším větru došlo k ulomení části nemocného stromu, který
zcela zdemoloval osobní auto chvíli poté, kdy z něj vystoupila jeho
osádka. Město Aš nechalo zpracovat dendrologický posudek na celou
skupinu podobně napadených stromů a výsledek byl podle očekávání
jednoznačný.
Přestárlé a nemocné stromy jsou
nebezpečné a je nutné je pokácet.
Obrátili jsme se proto na vlastní-

ka – Karlovarský kraj, který nám
sdělil, že povinnost péče má město
Aš, kterému tímto dávají svolení
k pokácení.
Aby nedošlo k dalšímu neštěstí,
město Aš stromy pokácelo a odeslalo Karlovarskému kraji fakturu
ve výši 38 890 Kč. Protože faktura
s výše uvedeným odůvodněním
proplacena nebyla, rozhodli jsme
se, že o tom, zda má pečovat o stromy majitel či někdo zcela jiný, musí
rozhodnout nezávislý soud.
Z usnesení krajského soudu ze
dne 16. 9. 2014 pak jednoznačně
vyplývá, že péči o stromy a vegetaci
má jednoznačně majitel pozemku,
ze kterého vegetace vyrůstá. Tento
rozsudek je průlomovým a pomůže
řadě starostů obcí a měst v jednání
s Karlovarským krajem o péči alejí a stromořadí, která jsou po léta
neudržovaná a často i nebezpečná.
Věřím, že tato skutečnost bude
i impulsem pro daleko větší péči
o silniční vegetaci ze strany majitele tak, aby se předcházelo situacím,
kdy je ohrožován majetek či dokonce životy občanů či návštěvníků
Karlovarského kraje.

KKN ročně přichází o desítky milionů korun
Jana
Vildumetzová,
zastupitelka
Karlovarského
kraje

Zdraví je pro každého z nás nejdůležitější. Každého z nás by proto mělo
zajímat, jak se daří naší největší nemocnici, jejíž služby můžeme dříve či
později potřebovat. Zajímá to i mně,
jako krajskou zastupitelku. A co jsem
zjistila?
Podle auditu, který v Karlovarské
krajské nemocnici nedávno provedla společnost Nexia AP, jsou rezervy Karlovarské krajské nemocnice
až 85 milionů korun ročně. Špatně
účtuje, má příliš personálu, nemá
vytížené oddělení péče o dlouhodobě
nemocné, dialyzační středisko pronajala soukromé firmě atd. Sečteno,
podtrženo: mohla by a měla hospodařit lépe.
Výsledky auditu nepřekvapily
Karlovarská krajská nemocnice se
loni propadla do ztráty 131 milionů
korun. Vedení Karlovarského kraje
proto objednalo audit, který stál 235
tisíc korun.
Jeho výsledky jsou zčásti známy

Vančura v Chebu
Až do 22. února příštího roku
potrvá v Muzeu Cheb výstava
s názvem „Proměny“, která představuje více než třicet děl jihočeského výtvarníka Františka Vančury. Výstava, která začala 14.
listopadu, zahrnuje výběr z jeho
tvorby od 80. let minulého století
až do současnosti.

pouze z médií, byla rovněž vydána tisková zpráva. Pokud bychom dostupné
informace shrnuli, pak je zřejmé, že:
auditorská společnost Nexia AP zařízení s pracovišti v Karlových Varech
a v Chebu kontrolovala dva měsíce.
Poté nemocnici za její finanční zdraví
udělila jen 10 bodů ze 100 možných.
Obdobná zařízení jinde v zemi přitom
bývají hodnocena i více než 60 body.
Pokud se situace nezlepší, v budoucnu
by to mohlo znamenat snížení kvality
péče o pacienty.

tů vůči pojišťovnám. Také přišel na to,
že v administrativě pracuje třikrát víc
lidí, než je běžné, a sedmkrát víc těch,
co se starají o přístrojovou techniku.
Hospodaření neprospívá ani to, že
lékařské zařízení nemá dostatečně
vytížené oddělení pro dlouhodobě
nemocné a že nemocnice pronajala
prosperující dialyzační středisko soukromé firmě.
Kromě toho jsou náklady na poštovné zhruba sedmkrát vyšší než v jiné srovnatelné nemocnici a lidé také
méně než jinde využívají nemocniční
Slabá místa
lékárny. Jako krajská zastupitelka se
Audit mimo jiné zjistil, že nemocni- proto ptám: co s tím bude vedení kraje
ce dělá chyby v účtování léčby pacien- dělat?

Pacient na prvním místě
Je mi jasné, že se hospodaření nemocnice nezlepší ze dne na den. Pro
pozitivní změnu musí zřizovatel, tedy
kraj, stejně jako nemocnice samotná,
přijmout celou řadu opatření. Ta by
měla vycházet ze závěrů a doporučení auditu a vzniknout na základě
pověření rady kraje díky spolupráci
auditorů, vedení nemocnice a kraje. Je
však potřeba začít konat.
Držme si společně pěsti, aby slova
nezůstala jen na papíře, kroky k nápravě se skutečně realizovaly a lidé tak
měli v našem kraji potřebnou, dostupnou a odpovídající lékařskou péči za
adekvátní peníze.

sport
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Zaběhněte se podívat,
zač je toho Loket
Zima je z pohledu vytrvalostního
běžce výsostně důležitá. Podobně
jako nákup v supermarketu. Co
během těch pár chladných neděl
„nakoupíte“, z toho pak nejméně do léta žijete. Pokud si chcete
květnový Mattoni 1/2Maraton
Karlovy Vary skutečně užít či dokonce zaběhnout nějaký pěkný
čas, budou se vám stovky kilometrů z takzvané objemové zimní přípravy hodit.

ře téměř až k německým hranicím.
V rámci půlmaratonské přípravy
se však nemusíte vydávat až kamsi
na Chebsko. Krásně je kupříkladu
v loketském podhradí, z karlovarské kolonády to máte po pohodlné
cyklostezce patnáct kilometrů. Od
neméně půvabného předměstského
zámku v Doubí je to ještě o pět kilometrů méně.

svatební průvod. Jednotlivá žulová skaliska opravdu připomínají tu
ženicha, tam nevěstu či muzikanty.
O další čtyři kilometry blíže Lokti
nepřehlédnete hned vedle pramene Horčička vchod do někdejších
cínových štol a zejména pak smírčí
kámen u samoty Vildenava. Odtamtud už je to opravdu jenom kousek
do městečka Loket proslaveného
gotickým hradem, který udává svojí dominantností ráz širému okolí.
I samotná cyklostezka se tam z úcty
Skutečně, sluší se začít již nyní. Pok památce na okamžik vzdává asfalmalu. V pohodě. A postupem času
tu, je šotolinová. A určitě se vyplatí
dál a dál. Pro lepší inspiraci přinášíprozkoumat toto starobylé sídlo důme první tip, kde se ve vašem kraji
kladněji.
dá dobře zaběhat a kde je to hezké.
„To je toho, na Lokti už jsem přeAni nemůžeme začít jinde než v sace byl stokrát,“ pomyslíte si možná.
motných Karlových Varech. Jednak
Běhání podél řeky má nespor- Dobrá, zkuste si to tam však proproto, že půlmaraton na tamním ná- ný půvab. Jednak se při tom dobře běhnout. Možná vás příjemně přebřeží Osvobození 23. května navečer přemýšlí, vodní toky navíc skrývají kvapí, kolika zaznamenáníhodných
startuje. Zároveň se přímo z koloná- tu kouzelnou vlastnost, že se klikatí drobností si v poklusu za podpory
dy rozpíná do všech směrů řada pří- krásnými místy. V případě Ohře ne- endorfinů všimnete. I v tom je kouzjemných stezek.
lze opomenout Svatošské skály, které lo běhu. Začátek zimní běžecké příJedna z nich vede podél řeky Oh- podle jedné pověry mají připomínat pravy vám přeje váš RunCzech tým.

Osobní statistiky nevnímám,
důležitý je tým, říká kapitán
Nováček volejbalové Uniqa extraligy mužů ve volejbale VK ČEZ Karlovarsko prochází nejvyšší soutěží
zatím bez klopýtnutí. Na úvod
sezony vyhrál v Benátkách, doma
s Havířovem a ve třetím kole jasně
3:0 na hřišti loňského semifinalisty Příbrami. „Diváci povzbuzovali
svůj tým, ale i nás,“ ocenil příbramské publikum Michal Sukuba, kapitán týmu, jemuž momentálně patří 3. místo v extraligové
tabulce.
Máte za sebou první televizní
zápas, navíc v bouřlivém příbramském prostředí. Jak jste prožívali
utkání v hale loňského semifinalisty?
V Příbrami panuje vždycky dobrá
atmosféra, diváci tam chodí na vo- Kapitán VK ČEZ Karlovarsko Michal
lejbal stabilně. Věděli jsme to a na Sukuba.
bouřlivou kulisu byli připravení.
Fanoušci byli výborní, proto se tam
Všechny tři sety jste vyhráli přehraje dobře, je lepší takováhle atmo- svědčivě, žádný z nich jste nenesféra, než hrát před prázdnou halou. chali dojít do vyrovnané koncovky.
Diváci povzbuzovali svůj tým a po- Co rozhodlo o tak jednoznačném
tom i nás. I my jsme měli na zápase vítězství Karlovarska?
své příznivce a bubeníka, ale ti měli
Věděli jsme, že Příbram není
těžké přehlušit domácí.
v optimální formě, a tak jsme chtěli

bodovat. Soupeři se nedařil servis,
naopak my jsme bez problémů ztrátovali. Oni měli potíže s naším servisem a s útoky z vysokých balonů. Je
to pro nás důležité vítězství venku.
Ty sám jsi kraloval v obraně na
síti a dosáhl v utkání pěti bodových bloků. Jak vnímáš svoje postavení coby nejlépe hodnocený
blokař celé soutěže?
Abych řekl pravdu, tohle teď slyším poprvé. Pro mě je důležité, že se
daří mančaftu. Když bude tým vyhrávat a já nezískám ani jeden blok,
bude mě to těšit. Když bude někdo
individuálně vyčnívat, je to pro něj
dobře, ale pro mě jsou důležité výsledky družstva.
VK ČEZ Karlovarsko nasbíral
ve třech zápasech 8 bodů z devíti
možných. Jak hodnotíš vstup do
sezony?
Vstup hodnotím kladně, všechny
zápasy jsme zatím vyhráli. Před sezonou jsme měli nějaká očekávání,
nevěděli jsme, jak se nám vůbec bude dařit. Teď nás ale čeká série těžkých zápasů.

Sokolovská karatistka
Jůnová se stala mistryní světa
Sokolovská karatistka Tereza Jůnová je novou mistryní světa! Vysokou úroveň klubu SKP UNITOP
Sokolov na 5. mistrovství světa
mládeže světové federace karate,
které probíhalo v říjnu v polském
Štětíně, potvrdila i Natálie Žippaiová, když vybojovala bronzovou
medaili.

pomýšlet na medaili, musí zacvičit
na jedničku opravdu těžkou kata,“
popsal situaci trenér Daniel Krhut.
„Rozhodla se proto, že zacvičí kata
Kururunfa. Jenže po odcvičení kata
si hlavní rozhodčí svolal celý panel
rozhodčích a po krátké poradě vytáhl známku nula, což znamenalo
diskvalifikaci.“
V českém týmu zavládlo na moJůnovou přitom rozhočí nejprve ment zděšení, ovšem zkušení závoddiskvalifikovali. „Ve druhém kole níci v čele s Jiřím Jiráskem reagovali
nastupovala Tereza na tatami jako okamžitě a proti verdiktu podali
druhá v pořadí. Věděla, že jestli chce protest. A závod se ihned zastavil.

„Terezka vůbec nechápala, proč
byla diskvalifikována. Hlavní kouč
následně zjistil, že se jednalo o nepochopitelnou chybu hlavního rozhodčího, který neznal zacvičenou
kata. Protest se ukázal jako oprávněný a Tereza musela celou kata
zopakovat. Obrovský psychický tlak
ovšem zvládla na výbornou.“
V neděli Jůnová předvedla famózní okinawskou kata Sanseru, za kterou získala od rozhodčích vysokou
známku. A ta jí nakonec vynesla
titul titul mistryně světa.
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