Výsledky krajských voleb

Nejlepší knihovník roku

V krajských volbách zvítězilo v našem regionu

Během Týdne knihoven byli oceněni

hnutí ANO 2011.

nejlepší knihovníci v regionu.
více na straně 2
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Budoucí absolventi devátých tříd často do poslední
chvíle nemají jasno, kam po
základní škole. Proto i letos Karlovarský kraj uspořádal výstavy 24 krajských
středních škol. Přehlídky
oborů, moderních učeben
a vybavení jednotlivých tříd
se konaly během října v Sokolově a v Ostrově. Nyní
zveme žáky a jejich rodiče
4. listopadu na Integrovanou střední školu v Chebu.
Budete si moci projít expozice všech vystavujících
a seznámit se s obory, které školy nabízejí. Zkuste si
také udělat test profesní
orientace, abyste zjistili,
které zaměření je nejvhodnější. Mnozí z účastníků
výstav v minulosti zjistili, že
například zažitá představa
o „černých řemeslech“ jako
o práci ve špinavém a hlučném prostředí se naprosto
liší od skutečnosti.
Více informací hledejte na:
www.iss-cheb.cz

www.kr-karlovarsky.cz

Karlovarský kraj na internetu: www.kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.cz

Kraje podepsaly dohodu s Bavorskem
o přeshraničních zásazích záchranářů
Představitelé
Karlovarského,
Plzeňského a Jihočeského kraje podepsali v Karlových Varech
dohodu s bavorským ministrem
vnitra Joachimem Herrmannem
o tom, že záchranáři sousedního
Bavorska mohou v případě potřeby
zasahovat na českém území. Stejnou možnost pak mají jejich čeští
kolegové v bavorském příhraničí.
„Díky uzavření smlouvy budou
moci do vzdálenosti pěti kilometrů vzdušnou čarou od hranice
vyjíždět záchranáři na území druhého státu, pokud budou blíž než
jejich kolegové. Doba k záchraně
lidského života se tak zkrátí na
minimum,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub
Pánik. Náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar během
podpisu dohody připomněl, že
Česká republika uzavřela rámcovou smlouvu se Spolkovou republikou Německo už v roce 2013.
Pak následovalo náročné jednání
českých krajů se sousedními státy.
Podle bavorského ministra Joachima Herrmanna spolupráce
sousedních zemí probíhala už
dříve v krizových situacích, například při likvidaci požárů. Jak
uvedla náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská,
situaci by komplikovaly odlišné
úhrady zdravotních pojišťoven
v jednotlivých zemích, proto se
zásahy záchranářů budou hradit
recipročně.
Obdobnou smlouvu podepsali
v listopadu 2015 hejtmani Karlo-

Aktéři podpisu smlouvy o přeshraniční spolupráci záchranek v karlovarském GH Pupp
varského, Libereckého a Ústec- roku. „Dohodu jsme využili za- základě smlouvy s Bavorskem, tou celou hranici Karlovarského
kého kraje se Saskem. Dokument tím v jednom případě, kdy se za- která platí už od podpisu jednot- kraje s Německem,“ dodal Jakub
začal platit od ledna letošního sahovalo v Krušných horách. Na livými stranami, máme pokry- Pánik.

Nejlepší obce v třídění odpadu převzaly ceny
V tepelském klášteře převzali
starostové a zástupci obcí z rukou
krajského radního Josefa Hory ceny v soutěžích zaměřených na sběr
využitelných složek odpadu. Jednalo se o soutěž „Liga odpadů 2016“,
dále vyhodnocení soutěže obcí ve
sběru drobného elekra „EZ – Liga
2016“ a soutěž obcí ve sběru velkých elektrospotřebičů. Soutěžily
všechny obce, které mají uzavřené
smlouvy se společnostmi EKO –
KOM, Asekol a ELEKTROWIN.
„Karlovarský kraj s těmito společnostmi spolupracuje už řadu
let a díky podpoře v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání
a osvěty pro občany a obce našeho
kraje se daří pomalu zlepšovat třídění odpadů v našem kraji,“ uvedl
Josef Hora.
V Lize odpadů 2016 zvítězilo mezi obcemi do tisíce obyvatel město
Boží Dar a získalo ocenění ve výši
60 tisíc korun. Nad tisíc obyvatel
byly nejlepší Františkovy Lázně,
které dostaly stejnou finanční odměnu. V EZ – Lize 2016 zaměřené
na třídění elektroodpadu si nejlé- Krajský radní Josef Hora (vlevo) předává diplom starostovi Šemnice
pe mezi obcemi do tisíce obyvatel Vladislavu Tůmovi

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

vedlo město Přebuz, v kategorii
obcí nad tisíc obyvatel zvítězil Jáchymov. Nejúspěšnější v soutěži
společnost ELEKTROWIN se sta-

la mezi obcemi do tisíce obyvatel
obec Okrouhlá, nad tisíc obyvatel
skončila na prvním místě Velká
Hleďsebe.

Výsledky
EKO-KOM – Liga odpadů 2016
do 1000 obyvatel

nad 1000 obyvatel

1. Město Boží Dar

1. Město Františkovy Lázně

2. Obec Poustka

2. Město Kraslice

3. Obec Tuřany

3. Obec Velká Hleďsebe

Asekol – EZ – Liga 2016
do 1000 obyvatel

nad 1000 obyvatel

1. Město Přebuz

1. Město Jáchymov

2. Obec Nebanice

2. Město Kraslice

3. Obec Šemnice

3. Město Plesná

ELEKTROWIN
do 1000 obyvatel

nad 1000 obyvatel

1. Obec Okrouhlá

1. Obec Velká Hleďsebe

2. Obec Nebanice

2. Obec Lomnice

3. Obec Velichov

3. Město Jáchymov

ZPRAVODAJSTVÍ

Výsledky krajských voleb
Nejvíce hlasů, celkem 22,9 procenta (13 mandátů), získalo ve volbách do Zastupitelstva Karlovarského kraje ANO 2011. Vyplynulo to
z údajů okrskových volebních komisí, které by měla následně potvrdit
Státní volební komise.
Na druhém místě skončila Česká
strana sociálně demokratická se
ziskem 13,9 procenta (8 mandátů),
na třetím pak Komunistická strana
Čech a Moravy, která má 11,5 procenta (6 mandátů). V zastupitelstvu zasedne také uskupení STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ s pod-

ANO 2011

porou
KOA/KDU-ČSL/TOP09
s 10,09 procenta (5 mandátů),
Občanská demokratická strana se
7,6 procenta (4 mandáty), HNUTÍ
NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST, které
má 6,4 procenta (3 mandáty), Koalice Svoboda a přímá demokracie
- Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů s 5,5 procenta
(3 mandáty) a Česká pirátská strana
s 5,5 procenta (3 mandáty).
Lidé měli možnost volit v 347 volebních okrscích, celkový počet platných hlasů v regionu dosáhl 70 155.

45 zastupitelů
236 933
70 155

Celkem se volilo
Počet voličů:
Počet platných hlasů:

30,23%
ÚČAST

13 mandátů, 22,91 % hlasů

Česká strana sociálně demokratická
8 mandátů, 13,91 % hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy
6 mandátů, 11,5 % hlasů
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09
5 mandátů, 10,09 % hlasů
Občanská demokratická strana
4 mandáty, 7,59 % hlasů

STRANA 2, 3

CO VÁS ZAJÍMÁ
Informace z Krajského úřadu
Organizační změny na
krajském úřadě

Od prvního října tohoto roku
začala platit nová organizační
struktura Krajského úřadu Karlovarského kraje. V rámci ní došlo ke sloučení vybraných odborů
a oddělení. Z původních devatenácti odborů jich nyní funguje
šestnáct. Z pětapadesáti oddělení
pak čtyřiačtyřicet plus jedno samostatné oddělení. O změnách,
které mají přispět ke zvýšení efektivity činnosti úřadu, byly kromě
příspěvkových organizací Karlovarského kraje informovány také
obce a města. Nová organizační
struktura je rovněž k dispozici na
internetových stránkách Karlovarského kraje.

ského kraje a na webu Karlovarské agentury rozvoje podnikání,
která dotační titul administruje.

Destinační agentura
připravuje propagační
kampaň

Nově vznikající Destinační
agentura Karlovarského kraje
plánuje činnosti pro nadcházející
rok. Nyní se však chystá na zimní
sezónu, kdy zahájí první propagační kampaň, která by měla pokrýt území Krušných hor, a to nejen ski-areály, ale i další střediska
regionu. V plánu je také kampaň
na podporu lázeňských a wellness
pobytů v nadcházejícím období,
především pak v době adventu
a vánočních svátků. Destinační
agentura, která již byla zaregisKraj opět nabídne
trována do rejstříku spolků, má
nyní devět členů. Patří k nim krofirmám inovační
mě Karlovarského kraje a Letiště
vouchery
Karlovy Vary města Karlovy Vary,
Stejně jako vloni i letos podpoří
Sokolov, Cheb, Loket, Jáchymov,
Karlovarský kraj projekty v obOstrov a Aš.
lasti výzkumu, vývoje a inovací.
Na spolupráci podnikatelských
Kraj podpořil válečné
subjektů s vědeckovýzkumnými
institucemi půjdou 2 miliony koveterány
run. Veřejná soutěž na inovační
Více jak 57 tisíc korun převzala
vouchery bude vyhlášena 30. lis- Československá obec legionářská
topadu 2016, přičemž žádosti na pomoc válečným veteránům.
o poskytnutí dotace bude možné Částka pro jednu osobu činí 2 500
předkládat v termínu od 1. prosin- korun a peníze budou využity na
ce 2016 do 13. ledna 2017. Každý nezbytné potřeby, jakými jsou léz žadatelů může získat podporu ve ky či zdravotní pomůcky. V Karlovýši až 170 tisíc korun. Potřebné varském kraji žije aktuálně 23 váinformace najdou zájemci na in- lečných veteránů, z toho je 5 žen.
ternetových stránkách Karlovar- Jejich průměrný věk je 91 let.

Nejlepší knihovník roku

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
3 mandáty 6,4 % hlasů
Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů
3 mandáty 5,52 % hlasů
Česká pirátská strana
3 mandáty 5,46 % hlasů

Opravy nemocnic a jejich oddělení běží podle plánu
Svižným tempem pokračuje
v Karlovarském kraji obnova nemocnic. Pacienti si všimnou řady
změn k lepšímu v Karlových Varech, Sokolově a Chebu během
několika příštích měsíců hned po
dokončení stavebních prací v hodnotě mnoha desítek milionů korun.
V karlovarské nemocnici se na
pavilonu C rýsuje nástavba, do níž
se ze staré a už nevyhovující budovy přestěhuje plicní oddělení.
Pacienti i zdravotníci se na ploše
necelého tisíce metrů čtverečných
dočkají moderního zázemí a tedy
i většího komfortu. Investici za
zhruba 70 milionů korun financuje
Karlovarský kraj s pomocí dotace
od ministerstva zdravotnictví ve
výši 36 milionů a také díky desetimilionovému příspěvku města
Karlovy Vary. „Zbrusu nové prostředí plicního oddělení s dvaadvaceti lůžky budou mít nemocní i personál k dispozici začátkem roku
2017,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.
Součástí nového plicního oddělení bude kromě nezbytného zázemí také ambulance s vyšetřovnou,
zákrokový sál a ordinace spirometrie, kde lékař s pomocí přístrojů
zaznamenává pacientovo dýchání
a zjišťuje, jak pracují jeho plíce.
„Původní stará budova plicního
oddělení už byla ve velmi špatném
stavu. Zlepšení úrovně komfortu
a péče je důležité nejen pro pacienty, ale i pro zdravotníky, kteří
se rozhodují, jestli mají do karlovarské nemocnice nastoupit,“ poznamenal náměstek hejtmana pro
oblast zdravotnictví Jakub Pánik.
V plném proudu je od června
www.kr-karlovarsky.cz

i rekonstrukce sokolovské nemocnice, konkrétně 3. patra pavilonu
B. Vzniká tu moderní chirurgické
oddělení se čtyřiceti lůžky. „Po
přestavbě bude oddělení lůžkové
chirurgie odpovídat požadavkům
současné medicíny a představám
pacientů. Rekonstrukce, kterou
hradí Karlovarský kraj ze svého
rozpočtu, vyjde na 36,5 milionu
korun,“ řekl hejtman Martin Havel. Práce tu mají skončit nejpozději začátkem ledna příštího roku. Je
nutné vybourat dělící příčky a jiné
vyzdít, vybudovat nové podlahy
a podhledy, položit podlahové krytiny, doplnit vnitřní omítky, vyměnit okna a svítidla, zřídit nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny,
vzduchotechniky, medicinálních
plynů a nakoupit vybavení. Ak-

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

ce zahrnuje i úpravu střechy nad
centrálním schodištěm pavilonu B
a přípravu na rekonstrukci 4. nadzemního podlaží s operačními sály.
Souběžně probíhá v areálu Nemocnice Sokolov oprava opěrné
zdi, která je v havarijním stavu.
Práce v hodnotě 9 milionů korun
hradí rovněž Karlovarský kraj.
K velké investici v podobě dostavby celé nemocnice se schyluje
v Chebu. Půjde o jeden z největších
zdravotnických projektů kraje. Za
půl miliardy korun vyroste v chebské nemocnici nový pavilon, do něhož se přestěhuje dětské oddělení,
porodnice a operační sály. Tím se
uvolní místa pro lůžka následné
péče. Připravovaný projekt nezapomněl na nová parkovací místa.
Stavebnímu boomu v Chebu nyní

předchází nutné změny v rozmístění některých oddělení. Týká se
to mimo jiné laboratoří biochemie a hematologie, pro které byly
vybudovány náhradní prostory.
Oddělení klinické biologie včetně
laboratoří nově sídlí v prvním nadzemním podlaží pavilonu B a zůstane tu do doby, než vznikne nový
pavilon A1.
„Jedná se o první krok, který
předznamenává plánovanou konečnou dostavbu areálu chebské
nemocnice. Ta se stane moderní
klasickou čtyřoborovou nemocnicí, jež nabízí rovněž specializovanou onkologickou péči,“ vysvětlil
hejtman Martin Havel. O dalších
přesunech a změnách budou pacienti před zahájením stavby včas
informováni.

Během Týdne knihoven dostali
v Krajské knihovně v Karlových
Varech ocenění za svou práci
nejlepší dobrovolní knihovníci
a nejlepší profesionální knihovny
v regionu. Ceny pro knihovníky
putovaly do Otročína, Vintířova a Dolního Žandova, nejlepší
knihovnu vede v Královském Poříčí knihovnice Andrea Šneberková.
Tradici oceňování knihoven a jejich pracovníků zahájil Karlovarský kraj v roce 2012. Cílem této
akce je upozornit na záslužnou
činnost knihoven ve městech regionu i v těch nejmenších obcích.
Ocenění se uděluje jednou za dva
roky pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje.
„Cena vyjadřuje uznání za zásluhy o kvalitativní rozvoj veřejných
knihovnických
a informačních

služeb a o celkový rozvoj kulturního života obcí. Mezi sledovaná
kritéria patří velmi dobrá činnost
knihovny, aktivita při modernizaci a automatizaci knihovny,
úspěšná kulturně výchovná činnost, dlouholetá práce v knihovně a další,“ uvedl ředitel krajské
knihovny Vratislav Emler.
Mimořádnou cenu za celoživotní významný přínos k rozvoji
knihovnictví v Karlovarském kraji
udělila odborná komise Ladislavě Nemčičové, vedoucí Městské
knihovny v Nové Roli. Ladislava
Nemčičová dosud věnovala knihovnické profesi 44 let a zasloužila se o rozvoj knihovny a jejích
činností nejen v domovské Nové
Roli, ale v rámci spolupráce s kolegy z jiných knihoven i o rozvoj
čtenářství a knihovnických služeb
v celém regionu.

Výsledky
Nejlepší dobrovolný knihovník 2016:
Jaroslava Hronová – Základní knihovna v Otročíně
Lýdie Kraková – Místí knihovna Vintířov
Monika Křížová - Obecní knihovna Dolní Žandov
Nejlepší profesionální knihovna 2016:
1. Obecní knihovna Královské Poříčí
2. Městská knihovna Hroznětín
3. Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš
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Výtvarná soutěž pro děti a mládež zná své vítěze
Před prázdninami vyhlásil hejtman Karlovarského kraje Martin
Havel výtvarnou soutěž pro děti
a mládež na téma „Můj hrdina“. Na
adresu krajského úřadu dorazilo více jak sto padesát obrázků. Autoři
těch nejlepších si převzali hodnotné
ceny v podobě mobilních telefonů
a MP3 přehrávačů.
Každé dítě má svého oblíbeného
hrdinu, ať už se jedná o pohádkovou bytost, postavu z filmu, knížky
či dokonce někoho z blízkého okolí.
Stačilo si do ruky vzít malířské náčiní a hotový obrázek zaslat na adresu
krajského úřadu. Celkem se sešlo
154 prací, což je o 47 více než vloni.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
První byla určena pro děti ve věku

od 6 do 10 let, druhá pak od 11 do autenticitu, nežli na obkreslování tibulu budovy A Krajského úřadu
15 let. „Fantazii se rozhodně meze předlohy,“ dodal Jan Samec.
Karlovarského kraje. Výstava zde
nekladly, bylo pouze na soutěžících,
Vítězné práce jsou k vidění ve ves- probíhá až do 19. října.
jakou si zvolí výtvarnou techniku.
Mezi pracemi pak dominovaly obVýsledky
rázky komiksových hrdinů a posta1. kategorie „Jednotlivci 6 – 10 let“
viček z pohádek. Našli se i tací, kteří
1. místo 		
Lea Linhová, Tatínek hasič
kreslili své rodiče a prarodiče,“ uve2. + 3. místo
Barbora Mokrá a Tereza Žáková, Karel IV.
dl hejtman Martin Havel.
4. + 5. místo
Jana Rožková a Hana Balická, Policisté
Soutěž hodnotil stejně jako v mi6. místo 		
Kryštof Mojžíš, Iron Man
nulých letech osvědčený porotce
7. místo 		
Filip Šír, Jakub Vágner
Jan Samec, ředitel Galerie umění
8. místo 		
Tereza Illichová, Superman
Karlovy Vary. „Do soutěže při9. místo 		
Pavel Holoubek, Kočka
šla spousta originálních obrázků.
10. místo
Karel Svačina, Ferda Mravenec
Hodnocení bylo náročné, protože
se posuzovala jak obsahová, tak
2. kategorie „Jednotlivci 11 – 15 let“
i výtvarná stránka. Dával jsem
1. místo 		
Petr Barták, Děda Karel
přednost hlavně hrdinům ze skuteč2. místo 		
Markéta Eszenyiová, Gerard Arthur Way
ného života. Z výtvarného hlediska
3. místo 		
Tomáš Vakeš, Gabriela Soukalová
jsem pak kladl důraz především na
4. místo 		
Šárka Kuboňová, Josef Váňa
5. místo 		
Julie Mikutová, Vincent van Gogh
6. místo 		
Michaela Turková, Učitel Filip Sivák
7. místo 		
Antonia Veitová, Jan Amos Komenský
8. místo 		
Jan Kundrát, Thor
9. místo 		
Monika Kurčíková, Ant-Man
10. místo
Nguyen Thi Thuy Giang, Karel IV.

Hejtman Martin Havel s vítězi jednotlivých kategorií

Kraj jmenoval lékařské odborníky
Na fungování jednotlivých oborů
akutní lůžkové péče ve zdravotnictví budou nově dohlížet krajští
lékařští odborníci. Měli by rozvíjet
svěřený obor a stát se poradním
orgánem kraje. Jmenovací listiny
převzala z rukou hejtmana Karlovarského kraje Martina Havla většina z 23 vybraných lékařů.

poskytované zdravotní péče širší.
„Moc bych chtěl poděkovat všem
primářům a lékařům, kteří souhlasili s tím, že se stanou krajskými
lékařskými odborníky i přesto, že

jsou velmi vytížení a tohle je pro ně
další práce navíc. Velmi si vážím
toho, že právě oni budou u vytváření krátkodobých i dlouhodobých
koncepcí svých oborů na území

„Nejprve jsme oslovili vedení
nemocnic v kraji, aby lékařské odborníky nominovali. Jde o respektované osobnosti v každém oboru.
Jejich úloha bude spočívat v tom,
aby určili, kam má směřovat lůžková péče v krajském zdravotnictví, což bez nich politici jen těžko
nastaví,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel. Zároveň
budou mít takzvaní superprimáři
poradní hlas například při rozhodování kraje o investičních akcích
nebo pořizování nového vybavení
do nemocnic.
Krajští lékařští odborníci pocházejí z nemocnic v Karlových Varech, v Sokolově, Chebu a Ostrově. Větší počet je jich přitom z krajských nemocnic, kde je rozsah Krajští lékařští odborníci převzali jmenovací listiny.

našeho kraje,“ uvedl náměstek
hejtmana Jakub Pánik. Nově jmenovaní experti by měli do konce
roku zpracovat výhled, jak by se
obory měly do budoucna rozvíjet.

Cenu festivalu TourRegionFilm
získal mobilní průvodce
Zároveň s mezinárodním festivalem filmů s cestovatelskou
tematikou TourFilm se pravidelně v Karlových Varech koná
také národní filmový festival
turistických filmů TourRegionFilm. A právě v rámci národního
festivalu získal kraj hlavní cenu
v kategorii mobilních aplikací
a webových stránek za mobilního „Průvodce Karlovarským
krajem“.
Cenu během slavnostního večera převzal krajský radní Edmund Janisch a vedoucí odboru
kultury Radim Adamec. „Aplikace byla vytvořena společností
Altair Software a vznikla jako
jedna z aktivit projektu „Prezentace Karlovarského kraje – Živého kraje“, který byl financován z prostředků pro regionální
rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu
Severozápad,“ vysvětlil Radim
Adamec. Mobilní průvodce seznamuje návštěvníky se zajímavými místy regionu.
Karlovarský kraj se letošního

ročníku festivalu zúčastnil nejenom jako soutěžící, ale rovněž
v roli partnera akce. Se svou
aplikací uspěl v konkurenci
dalších účastníků, mezi kterými byly například Kraj Vysočina, Praha nebo Liberecký kraj.
„Velmi si vážím tohoto ocenění.
Mé poděkování patří nejenom
pracovníkům odboru kultury,
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu za dobré nápady
a odvedenou práci, ale také autorům dané aplikace. Vím, že
nesmíme usnout na vavřínech
a stále pracujeme na doplňování nejen aplikace, ale i webu,“
dodal krajský radní Edmund
Janisch.
TourRegionFilm je součástí
nejstaršího filmového festivalu
cestovatelských filmů Tourfilm
už 23 let. Jeho posláním je uvést
a ocenit filmy, spoty a v dnešní době i multimediální obsah,
který svou obsahovou náplní
a uměleckou úrovní přispívá
k rozvoji cestovního ruchu především v regionech

Krajský radní Edmund Janisch (vpravo) a vedoucí odboru kultury krajského úřadu Radim Adamec s cenou za mobilní aplikaci

Spolupráce s Akademií věd
přinese nové poznatky
Na vzájemné pomoci při výzkumech z různých oblastí vědy se dohodly Karlovarský kraj
a Akademie věd České republiky.
Smlouvu o spolupráci na krajském úřadě podepsal hejtman
Karlovarského kraje Martin Havel a předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš.
Dohoda přinese Karlovarskému
kraji možnost účastnit se spolu
s pracovišti Akademie věd České
republiky na řešení regionálních
i mezinárodních projektů či možnost využít nových poznatků bádání pro řešení konkrétních problémů. „Jsem velmi rád, že tímto
podpisem podpoříme spolupráci
ve výzkumu a vývoji v oblasti vědy
o živé a neživé přírodě, v sociálních a humanitních vědách. Věřím, že se naše spolupráce bude
úspěšně rozvíjet a pro obě strany
bude zajímavou zkušeností,“ uvedl hejtman Martin Havel.

Smlouva mezi Karlovarským
krajem a akademií věd zaštítí
konkrétní projekty a poskytne
formu pro součinnost s kraji.
„Považuji spolupráci s regiony za
velmi důležitou a jsem rád, že je
naším dalším partnerem i Karlovarský kraj. Spektrum projektů,
na kterých se podílíme, je velmi
široké, některé mají obecnou
platnost, jiné jsou specifické pro
daný region,“ uvedl předseda
akademie Jiří Drahoš.
Projekty mohou navrhovatelé
předkládat akademii věd k posouzení a mohou zde najít partnera
pro řešení svého výzkumu. Ten
může být základní i aplikovaný.
Žádosti o grant vypisuje akademie od poloviny října do poloviny
listopadu a dotaci poskytuje vybraným projektům na rok. Více
informací najdete na internetových stránkách Akademie věd
ČR.

KRAJSKÉ LISTY INZERTNÍ ODDĚLENÍ
t: 739 544 446 e: kalabova@mediaas.cz
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Krajská nemocnice hospodaří
výrazně lépe a zvýší platy
Karlovarská krajská nemocnice
je po nedávných krizových letech
v čím dál lepší ekonomické kondici. Potvrzuje to nejen loňský kladný
hospodářský zisk ve výši 288 tisíc
korun, ale i čerstvé srpnové hodnocení společnosti Nexia AP, která
prověřovala, jak nemocnice dodržuje doporučení a úsporná opatření
navržená auditory.
Navíc se podařilo prosadit zvýšení platů zdravotníků v nemocnicích. Výsledkem dlouhodobého vyjednávání s ministerstvem
zdravotnictví je rozhodnutí vlády
o růstu mezd platů lékařů a středního zdravotnického personálu
v oblasti akutní péče o 10 procent
na příští rok. Zásadní je i slib, že
po deseti procentech porostou platy nemocničního personálu také
v následujících dvou letech. Dojde
tak k postupnému narovnání v odměňování lékařů a zdravotních
sester, což je klíčové pro udržení
personálu a jeho motivaci. Kraj zasáhl v personální oblasti i po vlastní
linii. Krizi na interních odděleních,
kde zdravotníci chyběli nejcitelněji,

začal řešit nabídkou vlastních náborových příspěvků.
Auditorská firma Nexia AP při
zkoumání takzvaného finančního
zdraví Karlovarské krajské nemocnice konstatovala, že oproti roku
2013 došlo k výraznému zlepšení.
A to z původních 10,1 bodu na loňských 33,1 z teoreticky možných
100 bodů.
„Jednoznačně se ukazuje smysl
a úspěšnost jednotlivých opatření,
která management krajské nemocnice uskutečňuje. Výsledkem je
bezeztrátové hospodaření už druhý
rok v řadě. Největší zásluhu na tom
mají hlavně vnitřní úspory, průhlednější a efektivnější výběrová
řízení, promyšlenější nakládání se
zdravotnickým materiálem,“ vyjmenoval některé důvody náměstek
hejtmana pro oblast zdravotnictví
Jakub Pánik. V kontrastu s tím připomněl, že ještě v nedávné době se
nemocnice každoročně propadávala do ztrát řádově v desítkách milionů korun.
Úspory se daří nacházet prakticky
ve všech částech provozu Karlovar-

ské krajské nemocnice. Ta zpřesnila vykazování lékařských výkonů
směrem ke zdravotním pojišťovnám a díky tomu vloni zaznamenala jen u pěti vytipovaných diagnóz
přírůstek v příjmech 1,2 milionu
korun oproti roku 2013. O dalších
1,5 milionu korun meziročně zvýšila tržby z prodeje krve a krevních
výrobků. Vyšší výnosy mají i nemocniční lékárny, které se dostaly
do lepší pozice při vyjednávání
s dodavateli a daří se jim přilákat už
solidních 40 procent pacientů, kteří
přicházejí s recepty vydaných lékaři
přímo v nemocnici. Klesly také náklady na nákup a opravy přístrojů,
podle auditorů až o jednu pětinu.
Úsporu 1 milion korun přineslo
sloučení vedení údržby nemocnic
v Karlových Varech a Chebu. „Přes
tyto dobré momenty není hospodaření bez chyb. Stále jsme teprve
na začátku cesty, která je ovšem
správná. Potrvá ale ještě několik
let, než bude provoz nemocnice nastaven z mého pohledu optimálněji
a finančně stabilně,“ poznamenal
Jakub Pánik.
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ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY
Nejmladší česká sopka chrlila lávu u Chebu

Zkuste lehce vyšlápnout na nijak zvlášť nápadný kopec Komorní hůrka u Chebu. Můžete si u toho totiž představovat, co se v těchto místech dělo na rozhraní třetihor a čtvrtohor, když tato nejmladší sopka v Českém masivu na
dně tehdy již vysychajícího slaného jezera vznikala. Informace načerpáte i s pomocí krátké historicko-geologické
naučné stezky, jež kolem Komorní hůrky vede. Mimořádný význam na první pohled obyčejného vršku, který má
dnes statut národní přírodní památky, spočívá v jeho probádanosti. Patří k nejprozkoumanějším sopkám v Evropě,
studovali ji přední světoví odborníci. Zajímala v první polovině 19. století i spisovatele a vášnivého přírodovědce
Johanna Wolfganga Goetha. Účastnil se sporů o původ kopce a navrhl podívat se do jeho nitra. Do ražby průzkumné
štoly se badatelé pustili až o něco později. Na zavalenou chodbu, díky níž se sopečný původ Komorní hůrky podařilo prokázat, upozorňuje ozdobný vstupní portál.
Více informací o zajímavostech na chebsku nebo o možnostech ubytování najdete na portálu cestovního ruchu
Karlovarského kraje Živý kraj: www.zivykraj.cz.

Unikátní mezigenerační
projekt získá podporu kraje

Domov pro seniory v Mariánkách
dostane příspěvek na provoz
Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské
Lázně dostane během podzimu
další peníze na provoz od Karlovarského kraje. Domluvili se na
tom společně náměstek hejtmana Miloslav Čermák a starosta
města Petr Třešňák.
„V rámci letošního dofinancování sociálních služeb získá Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně
od Karlovarského kraje v říjnu na
svůj provoz 873 tisíc korun. Je tak
potvrzen můj příslib dalších finančních prostředků, který jsem
panu starostovi dal na našem

nedávném společném jednání na
začátku září na Městském úřadě
v Mariánských Lázních,“ uvedl
náměstek hejtmana pro sociální
věci Miloslav Čermák.
Na jednání se hovořilo i o postupu a podmínkách pro zařazení do sítě sociálních služeb
v Karlovarském kraji v roce
2017. „Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních
služeb v Karlovarském kraji pro
rok 2017 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje 8. září
a zároveň byl vyhlášen termín
pro podávání žádostí. Ty bude
následně posuzovat odbor so-

Žáci nižších ročníků středních
škol a víceletých gymnázií se
v příštím roce zapojí do projektu neziskové organizace Post
Bellum s názvem „Příběhy našich sousedů“. Prostřednictvím
reportáží a dokumentů seznámí veřejnost s pamětníky, kteří
vzpomínají na válku, holocaust
nebo perzekuci komunistickým
režimem.
Do projektu bude zapojeno deset dokumentaristických týmů,
které zachytí příběhy deseti významných osobností. Žáci se na-

učí pracovat s audiovizuální technikou, digitalizovat fotografie,
navštíví archivy a získané informace zpracují jako rozhlasovou,
televizní nebo psanou reportáž
či dokument. Na slavnostní závěrečné prezentaci vystoupí před
publikem a výsledky své práce
představí veřejnosti a odborné
porotě.
„Předností tohoto projektu je,
že žáci poznávají historii skrze
konkrétní lidské příběhy a osudy.
Takovou zkušenost jim neposkytne žádná učebnice. Proto jsme se

rozhodli, že projekt podpoříme
částkou 30 tisíc korun,“ uvedl
radní pro oblast školství, mládeže
a tělovýchovy Edmund Janisch.
Peníze od Karlovarského kraje
budou poskytnuty na částečné pokrytí nákladů spojených
s realizací projektu. Konkrétně
půjdou na odměny a jízdné pedagogů, kteří na projektu pracují
s dětmi nad rámec vyučování.
Více informací o projektu včetně
již zpracovaných příběhů najdete na internetových stránkách
www.pribehynasichsousedu.cz.

ciálních věcí krajského úřadu
na základě kritérií stanovených
v platných pravidlech. O zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v regionu na rok
2017 rozhodne prosincové zasedání krajského zastupitelstva.
Zařazeným
poskytovatelům
bude následně vydáno pověření
k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu,“ upřesnil náměstek Čermák. Podle starosty Mariánských Lázní Petra
Třešňáka je garance příspěvku
od kraje dobrou zprávou pro klienty i zaměstnance Domova pro
seniory.

Studentky Gymnázia Sokolov s panem Szászem

V Karlových Varech působí nová vysoká škola
V Karlových Varech zahájila výuku Vysoká škola finanční a správní. Slavnostní otevření nového
studijního střediska proběhlo za
účasti zástupců univerzity, hejtmana Karlovarského kraje Martina Havla či primátora města Petra
Kulhánka.
Na škole, která v Karlových Varech sídlí od září, bude v tomto
akademickém roce studovat téměř
250 studentů. Těm otevřela dva
obory v bakalářském a následně
v magisterském studiu, které jsou
www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

zaměřené na bezpečnostně právní
studia a kriminalistiku. „Máme
zde tým patnácti pedagogů a šesti nepedagogických pracovníků.
Věříme, že se škola postupně zviditelní, abychom příští rok mohli
spustit i další obory. Otevřením
pobočky v Karlových Varech jsme
si splnili cíl, a to nejen naší zásluhou. Poděkování patří představitelům města a kraje, kteří nám
vycházeli vstříc a pomohli nám tak
vytvořit podmínky pro zahájení
výuky,“ uvedla rektorka univerzity

Bohuslava Šenkýřová.
Vysoká škola finanční a správní
navazuje na končící Vysokou školu Karlovy Vary a umožňuje jejím
studentům pokračovat ve studiu.
„Jsem velmi rád, že se ve zdejších
prostorech nadále studuje. Škole
přeji hodně studentů, úspěšných
absolventů a spokojených pedagogů,“ uvedl hejtman Martin Havel.
Druhá největší soukromá vysoká škole v ČR nabízí studentům
prezenční i kombinovanou formu
studia.

KULTURA | SUDOKU | KŘÍŽOVKA
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KULTURNÍ TIPY
Místa pobytu Karla IV.

Přednášku o rezidencích a místech pobytu Karla IV. na cestě do
Norimberku a Lucemburska pořádá Národní památkový ústav
v Lokti a Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského
kraje. Přednášející Richard Němec a Lubomír Zeman seznámí
posluchače se snahou Karla IV.
o propojení Českého království
s velkými říšskými městy v Porýní a především s Lucemburskem,
coby rodovou državou. Představí
také hmotné pozůstatky přítomnosti českého krále na této trase,
jak rezidenční sídla a objekty občasného pobytu, tak i dochovaná
umělecká díla.
Muzeum Cheb,
3.11. od 17 hodin

Pam Steebler Band

Posledního koncertu v rámci
33. ročníku Mezinárodního jazzového festivalu Jazzfest Karlovy Vary – Sokolov 2016 se
ujme Pam Steebler Band 5.11.
v Hudebním klubu CRUX v Karlových Varech. V hudbě Pam
Steebler lze slyšet odkazy Joni
Mitchell a Alanis Morissette,
které přetavila do vlastního originálního soundu. Talentovaná

americká zpěvačka, absolventka
světoznámé bostonské Berklee
College of Music, představí své
písně s rockovým nápřahem v jazzovém hávu s českými jazzovými a multižánrovými hudebníky,
vedenými vynikajícím pianistou
Markem Novotným.

zahraniční politiku Zikmunda
Lucemburského s přihlédnutím
k vedlejším zemím České koruny
a na osobnost říšského kancléře
Kašpara Šlika, jehož rodina se
díky službě Zikmundovi stala na
dlouhou dobu významnou politickou silou dnešního KarlovarHudební klub CRUX v Karlových ského kraje. Přednáška je souVarech, 5.11. od 20 hodin
částí cyklu přednášek Národního
památkového ústavu v Lokti
k výročí, které v rámci oslav 700
Léčebné prameny
letého výročí narození Karla IV.
evropských lázní
mapují aktivity lucemburské dyVe čtvrtek 10. listopadu 2016 se nastie na českém trůně.
od 17:00 hodin ve Velkém sá- Muzeum Královská mincovna
le Lázní III v Karlových Varech Jáchymov, 12.11.od 17 hodin
bude konat přednáška geologa
Tomáše Vylity na téma „Léčebné prameny evropských lázní“. Klavírní recitál
Přednáška je pořádána v rámci V Grandhotelu
Ambassador
přednáškového cyklu „Lázně – zahájí recitál první řada cyklu
salóny Evropy“, který je věnova- klavírních skladeb Po zarostlém
ný nadnárodní sériové nominaci chodníčku Leoše Janáčka, jedné
na zápis na Seznam světového z nejoriginálnějších osobností
kulturního a přírodního dědic- české a světové hudební modertví UNESCO nazvaná „Slavné ny a světově uznávaného sklalázně Evropy/The Great Spas of datele. Po zarostlém chodníčku
Europe“.
je do dvou částí rozdělený cyklus
Lázně III v Karlových Varech, patnácti klavírních skladeb. Poté
10.11. od 17 hodin
zazní výběr z klavírního díla Etudes-tableaux ruského klavíristy,
dirigenta a skladatele pozdního
Zikmund Lucemburský
romantického období Sergeje
a Kašpar Šlik
Rachmaninova. Na závěr proPřednáška v podání Václava vede Martin Kasík klavírní suitu
Dršky z Ústavu světových dějin Obrázky z výstavy ruského sklaFilozofické fakulty Univerzity datele a klavíristy Modesta PetKarlovy a Katedry historie Filo- roviče Musorgského.
zofické fakulty Univerzity Jana Grandhotel Ambassador NáEvangelisty Purkyně v Ústí nad rodní dům v Karlových Varech,
Labem se zaměří zejména na 16.11. v 19.30 hodin

Výkup

starého papíru
za 7 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil,
Talsperrenstrasse 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134
Otevřeno:

po-pá 9-18, so 9-13 hod.

I letos můžete hlasovat v anketě
Osobnost Karlovarského kraje
Karlovarský kraj opět vyhlašuje další ročník ankety o nejvýznamnější osobnosti regionu. Lidé mohou navrhnout
ty občany kraje, kteří se v roce 2016 zvlášť zasloužili o zlepšení života v regionu, rozvoj kultury, služeb veřejnosti
nebo podnikání.
Své návrhy do ankety „Osobnost Karlovarského kraje“ může veřejnost zasílat do 7. listopadu 2016 prostřednictvím elektronického anketního lístku. Hlasovat lze na internetových stránkách Karlovarského kraje (sekce „Nepřehlédněte“).
Hlasování probíhá v následujících kategoriích:
1.
Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti
2.
Osobnost v oblasti podnikání
3.
Zvláštní cena za mimořádný přínos kraji
Na základě zaslaných návrhů vybere odborná komise tři finalisty z každé kategorie. Ocenění budou slavnostně
předána vítězům během finálového večera, který se uskuteční 1. prosince 2016.

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)
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SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA
ZAJÍMAVOSTI
KARLOVARSKÉHO
KRAJE
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
V HROZNĚTÍNĚ
Výhercům, kterými
jsou Anna Strnadelová
z Nového Sedla, Naděžda
Pavlíčková z Oloví a Pavel
Nový z Aše,
gratulujeme. Zasíláme jim
publikace o našem kraji.
Tento původně panský dům
byl vybudován v letech 1510
až 1512. Stavba je zajímavá
především tím, že se na ní
zachovala celá řada dobových prvků, počínaje ostěním
oken, přes klenby interiérů
a honosný vstupní portál až
k otevřené lodžii, nebo některým prvkům vnitřní výzdoby.

o
o
o
o

Výhodný dodavatel plynu a elektřiny
Bez skrytých poplatků a sankcí!
PROGRAM BENEFITŮ s výhodami pro Vás
Servisní tým plynových zařízení v regionu

Ušetřete
s námi
až 30%
.
nákladů

606 939 959 www.kvplyn.cz

Vyluštěnou tajenku spolu
s vaší adresou posílejte do
4. 11. 2016
na e-mail:
veronika.severova@krkarlovarsky.cz
nebo na poštovní adresu:
Krajský úřad Karlovarského
kraje, Veronika Severová,
Závodní 353/88, 360 06,
Karlovy Vary.

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Jun 16
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Lázeňský festival jablek Kraj podpořil rozvoj
Mariánské Lázně 2016 průmyslové zóny v Chebu

Starosta Chebu Petr Navrátil (vlevo) a hejtman Karlovarského kraje Martin Havel podepsali dohodu o převodu pozemků pro chebský průmyslový park.
Karlovarský kraj daruje městu
Cheb pozemky pro vybudování
průmyslového parku II. Od města
za to získá plochu pro zemědělské aktivity školního statku, který
by o své zázemí přišel. Podpisem
smluv to stvrdili hejtman Karlovarského kraje Martin Havel
a starosta města Chebu Petr Navrátil.
„Darováním pozemku chceme vytvořit podmínky pro vznik
průmyslového parku II, o který je
už teď zájem ze strany investorů
a kde v budoucnu vzniknou nová
pracovní místa, což může napomoci zastavit odliv mladých lidí
z regionu,“ komentoval podpis
smlouvy hejtman Martin Havel.
Jedná se o výměnu krajských pozemků o rozloze okolo 150 hektarů půdy, které mají strategickou

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

polohu pro vybudování průmyslové zóny v území Dolních
Dvorů, za podobné, zemědělsky
využitelné plochy. „Na krajských
pozemcích zatím hospodaří náš
školní statek a zůstane to tak do
roku 2020. Potom se jeho aktivity
přesunou na pozemek darovaný
městem. Byla to jedna z podmínek uskutečnění této směny. Podmínku stanovil Státní pozemkový
úřad,“ vysvětlil hejtman.
Podle starosty Chebu Petra Navrátila se podpisem smlouvy završil několikaletý proces, na jehož
konci by měl být vznik strategické
průmyslové zóny v Chebu. Její
fungování by měla podpořit Vláda ČR. „Průmyslový park II bude
mít velmi dobré napojení na páteřní D6 a do Německa, dá se tam
vybudovat i železniční vlečka, to
rozhodně každá zóna nabídnout

nemůže. Plocha je zařazena do
návrhu strategických průmyslových parků, v budoucnu by to
měla být nejlepší nabízená zóna
pro investory v České republice,“
uvedl starosta.
Kraj má šanci mít v budoucnu
dvě strategické průmyslové zóny
na svém území. „Kromě té v Chebu jednoznačně podporujeme
vznik takové zóny i na Sokolovsku, které bude po postupném
útlumu těžby potřebovat nová
pracovní místa. Průmyslový park
II v Chebu bude připraven okolo
roku 2020, bylo by dobré, kdyby
se totéž podařilo i se sokolovskou
průmyslovou zónou. Jak Czech
Invest, tak ministerstvo průmyslu a obchodu by pro tyto zóny
pomohlo najít větší investory,“
doplnil náměstek hejtmana Jakub
Pánik.

INZERCE
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Hledáme
uklízeče
/uklízečku
Nabízíme
krátkodobou brigádu 3-5 h denně
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možnost prodloužení spolupráce
práci v odpoledních hodinách
pracovní dobu dle vašich možností
jednosměnný provoz
vhodné pro studenty, matky na mateřské dovolené
a důchodce
nástup možný ihned

Své životopisy zasílejte na info@mediaas.cz

» Darujte zdraví, darujte
vánoční poukaz
* nabídka platí na prodej od 7. 11. 2016 do 24. 12. 2016
• výše slevy podle druhu procedury
• čerpání procedur 10. 1. - 31. 3. 2017

www.mediaas.cz
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Alžbětiny lázně • Smetanovy sady 1 • 360 01 Karlovy Vary
www.spa5.cz telefon: 353 304 211 • e-mail: info@spa5.cz

SPORT

Hejtmanův pohár
putuje do Sokolova
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Na Jesenici se konal
51. ročník Švestkové regaty
O víkendu 17.-18. září 2016 se
na Jesenické přehradě konal již
51. ročník Švestkové regaty. Do
závodu se letos přihlásilo celkem
34 lodí, z toho bylo 15 lodí třídy
Laser, 6 lodí třídy Finn, 12 lodí
třídy Evropa a lodní třídu Laser
Radial zastupovala 1 loď.
Jesenice tento podzim závodníky opět trochu potrápila, na vítr
je nechala čekat až do sobotního
oběda a jako „pozornost“ jim na-

dělila intenzivní déšť. První start
se proto povedl až před 13 hodinou. Ale jelikož jsou jachtaři
vodní sportovci, déšť nikoho neodradil. Vítr nakonec foukal okolo 5 m/s a toho bylo třeba využít.
První závodní den se podařilo odjet 4 rozjížďky.
V neděli byl plánovaný start páté
rozjížďky. Sice stále vydatně pršelo, ale vítr foukal nádherných 3,24,5 m/s. Díky odolnosti závodní-

ků i rozhodčích se podařilo uskutečnit nakonec ještě rozjížďky dvě.
Závodníci si Švestkovou regatu
pořádně užili, sladkou odměnou
jim byly již tradičně připravené
švestkové knedlíky a švestkové
koláče.
Zvláštní poděkování patří Karlovarskému kraji a městu Cheb za
podporu, kterou ocenili zejména
naši závodníci.

Vladimír Kulštejn

Držitelé Hejtmanova poháru se sešli na krajském úřadě
V letošním roce se konal druhý
ročník oblíbené soutěže Hejtmanův pohár. Nejlepší sportovní
výkony předvedli žáci ze Sokolova, Nové Role a Toužimi. Ceny
vítězům předal radní pro oblast
školství, mládeže a tělovýchovy
Edmund Janisch.
V soutěži, kterou pořádá Asociace amatérských sportů České republiky, spolu zápolí žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Školy, jež
jsou v této disciplíně nejaktivnější, získávají kromě originálního

poháru také poukazy na nákup
sportovního vybavení. Do obou
ročníků soutěže se zapojilo na
313 škol a více než 80 tisíc žáků.
„Jsem moc rád, že opět po roce mohu poblahopřát k vítězství
nejúspěšnějším školám z našeho
regionu a předat sportovcům zasloužené ceny. Rád bych také poděkoval organizátorům soutěže
za to, že se snaží u mládeže vzbudit zájem o sport. Z reakcí dětí je
patrné, že je soutěž nadchla a že
se na hodiny tělocviku těšily, což

je důležité,“ uvedl Edmund Janisch.
V našem regionu suverénně
zvítězila Základní škola Soko- Vítězové lodní třídy Finn 51. ročníku Švestkové regaty
lov, Běžecká. Jak prozradili její
zástupci, za vyhraný poukaz nalodní třída Finn
koupí nové vybavení do tělocvi1.
CZE 4
1.M
Gebhart Zdeněk 1959
čen, včetně míčů. Druhá pak byla
Základní škola Nová Role a třetí
2.
CZE 25
2.M
Šilhavý Jiří 1976
skončila Základní škola Toužim.
3.
CZE 222
3.M
Bláha Martin 1973
Bonusem byla pro odměněné
žáky prohlídka Zdravotnické záchranné služby Karlovarského
lodní třída LASER
kraje.

1504-010 11

Jachtklub Cheb

1213-170 11

Yacht Club Kladno

1402-206 11

Jachetní klub Plzeň

1.

CZE 195103

1.M

Novotný Štěpán 1994

1504-086 11

Jachtklub Cheb

2.

CZE 210897

2.M

Steiner Michal 1992

1902-189 11

Yacht Club Vysoké Mýto

3.

CZE 178829

3.M

Smetana Radek 1983

1401-259 11

TJ Lokomotiva Plzeň, JO

lodní třída EVROPA
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1.

CZE 369

1.M

Bobek Pavel 1989

2404-379 11

YC – Baník Ostrava

2.

CZE 172

1.Z

Ondíková Petra 1991

1301-333 12

JO Slavoj Hluboká n/Vlt.

3.

CZE 20

2.M

Soukal ml. Miloslav 1975

1203-364 11

YC Neratovice
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Vysílání z Karlových Varů
Vysílání z Karlových VarůVysílání
14.00
- 16.00 Varů
z Karlových
14.00
16.00
Vysílání z Karlových Varů
91,0 K. Vary14.00
96,7 Aš- 16.00
98,2 Sokolov
16.00
100,8
Cheb
103,4
Jáchymov
91,0 K. Vary 14.00
96,7 Aš - 98,2
Sokolov 91,0
K. Vary 96,7 Aš 98,2 Sokolov
-

100,8
Cheb
Jáchymov
Jáchymov
91,0 K.
Vary 103,4
98,2 Sokolov100,8 Cheb 103,4
- 96,7 Aš
100,8 Cheb 103,4 Jáchymov

KRAJSKÝ ÚŘAD Karlovarského kraje (Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary)

-

tel. 354 222 300, 354 222 400, 354 222 112 (ústředna), fax 354 222 509 (podatelna), elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2
www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

