Dotace pro hasiče

Soutěž vyhraj a běž

Dobrovolní hasiči v kraji se mohou těšit na
novou techniku.
více na straně 2

Zapojte se do soutěže a získejte zdarma
registraci na Mattoni ½ Maraton.

více na straně 3
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Na příspěvky internistům dá kraj přes 14 milionů

PTÁTE SE NÁS

Karlovarský kraj přispěje na nábor a stabilizační příspěvky pro
lékaře a zdravotní sestry na interních odděleních v nemocnicích
v Karlových Varech, Chebu, Sokolově a Ostrově.

Kdy a kam je třeba donést žádost o „kotlíkovou
dotaci“?
Příjem žádostí začíná ve středu 2. března v 7 hodin ráno na
podatelně v budově A Krajského úřadu Karlovarského kraje,
ulice Závodní 353/88, Karlovy
Vary Dvory. Vyplněné formuláře
a další podklady je nutno na
úřad donést osobně, nelze tudíž využít e-podatelny, datové
schránky, e-mailu ani poštovních
služeb. Žádost nemusí odevzdat
přímo žadatel, pokud ji podá někdo jiný, nemusí mít plnou moc.
Formuláře žádostí jsou zveřejněny elektronicky na krajském webu, k dispozici je mají
zájemci ale také v listinné podobě na oddělení grantových
schémat krajského úřadu,
3. patro budovy B.
Žádosti je možné podávat do
30. června 2016.

Kraji přibudou další silnice

V souvislosti se zrušením vojenského újezdu Brdy a o stanovení hranic vojenských újezdů
přechází nově do vlastnictví Karlovarského kraje některé silnice
a mosty ve Vojenském újezdu Hradiště. Do sítě krajských silnic bude
zařazeno celkem 25 kilometrů silnic včetně osmi mostů „Jedná se
o silnice III. třídy například v okolí
Albeřic, Dolní Lomnice nebo Malého Hlavákova a o mosty například
v Lučinách, Radošově, Březině
nebo Albeřicích. Na silnicích byly
provedeny opravy výtluků, seřezání
krajnic, vyčištění příkopů, opravy
svodidel. Dá se říci, že jejich stav
je srovnatelný s ostatními komunikacemi III. třídy v kraji a bude se na
nich provádět běžná údržba. Pouze
na silnici nad Kyselkou směrem
na Dolní Lomnici počítáme v budoucnu s nutnou sanací přilehlých
svahů,“ upřesnil hejtman Martin
Havel.

leních v Karlovarském kraji chybí
16 lékařů a 37 sester. Kvůli tomu
před časem omezovala provoz
interna v Sokolově, v Karlových
Varech z 50 lůžek klesl jejich počet
na 25 a v chebské nemocnici jsme
na hraně lidského potenciálu,“
Po tříměsíční diskuzi s vedením uvedl náměstek hejtmana Jakub
a primáři všech čtyř nemocnic Pánik a dodal, že interna je pro
v regionu má Karlovarský kraj každou nemocnici primární obor,
jasno. Zafinancuje nábor a sta- bez kterého se ostatní oddělení
bilizační příspěvek pro lékaře
neobejdou. Kraj proto vyjde
a střední
zdravotnický
zdravotnickým
zařípersonál
interních
zením vstříc a vydá
oddělení nemocnic
ze svého rozpočtu
v Karlových Varech,
okolo 4 milionů
Sokolově Chebu
korun na získání
a v Ostrově, proto16 sester a 8 léže právě tento klíkařů pro interní
CHYBÍ
NA
čový obor se v souoddělení všech
INTERNÁCH
časnosti
potýká
čtyř nemocnic. Ty
s velkými personáltaké dostanou 10,
ními problémy. Pokud
6 milionu korun forto schválí v únoru krajské
mou vyrovnávací platby
zastupitelstvo, na náborové a stana stabilizaci stávajícího perbilizační příspěvky kraj vyčlení sonálu.
z rezervy 14,6 milionu korun.
„Noví lékaři pro internu získají
„Tato situace nás vůbec netěší, náborový příspěvek ve výši 400
víme, že by to měl řešit stát. Vní- tisíc korun, pokud v nemocnici
máme vizi ministra zdravotnictví zůstanou 3 roky, respektive 5 let
týkající se změn v legislativě vzdě- podle vzdělání. Sestry a zdralávání zdravotnického personálu votničtí asistenti pak 150 tisíc.
a skokového navýšení mezd, ale Zároveň zastabilizujeme interní
také je tady nesouhlas ministra oddělení pomocí navýšení mezd
financí. Než se to změní, musí ve lékařům o 7 tisíc korun, sestrám
zdravotnictví pomoci kraj, nic ji- o 2 tisíce korun. Zásadní podného nezbývá. Na interních oddě- mínkou ale bude, že nově přícho-

16 LÉKAŘŮ
A 37 SESTER

zí zdravotnický personál nesmí
přecházet na interní oddělení ani
v rámci jedné nemocnice, ani mezi nemocnicemi v kraji navzájem.
Mělo by jít o lidi, kteří se v současnosti pohybují mimo zdravotnická

zařízení v Karlovarském kraji,“
upřesnil Jakub Pánik.
S nedostatkem lékařů a sester
se potýkají nemocnice, zvlášť interní oddělení, po celé republice. Důvodem je problematický

systém vzdělávání sester trvající
7 let, systém profesního vzdělávání
lékařů, nízké finanční ohodnocení
a v případě Karlovarského kraje
i pracovní příležitosti v sousedním
Německu.

Obnova lázní v Kyselce bude pokračovat,
přispěje také Karlovarský kraj
Na další část obnovy zdevastovaných objektů bývalých lázní
v Kyselce přispěje i letos Karlovarský kraj nemalou částkou.
Rada kraje schválila na svém
jednání v polovině ledna příspěvek 350 tisíc korun. Pokud to
schválí krajské zastupitelstvo,
zamíří finance do obnovy Jindřichova a Švýcarského dvora.
Po jednání Rady kraje to uvedl
náměstek hejtmana Petr Zahradníček.
Peníze už v předchozích letech

využila obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka, která se
od svého vzniku v únoru 2013
snaží zachránit lázeňské objekty, jimž hrozí po desítkách let
devastace nevratný zánik. Její
snahou je také najít pro zrekonstruované objekty následné využití. Na rekonstrukci lázní, které
patřívaly ke klenotům lázeňství
v Evropě, dohlíží průběžně Památková inspekce Ministerstva
kultury České republiky. Podle
památkářů probíhá obnova cit-

livě, avšak její tempo zdaleka nestačí k záchraně většiny objektů,
které jsou v havarijním stavu,
a jejich stav si žádá okamžité
řešení.
Do obnovy lázní kraj v posledních dvou letech poskytl příspěvek 1 milion korun. Peníze
pomohly při vyklizovacích a zabezpečovacích pracích v areálu
bývalého lázeňského komplexu
a při restaurování kamenných
prvků fasády pavilonu Ottova
pramene.

ANKETA

Jaký máte názor na dotace na výměnu kotlů?
Jitka
Veselá

Zdeněk
Jánský

Františka
Šťastná

Dana
Vojkůvková

Jana
Bednářová

Karlovy Vary
studentka

Karlovy Vary
podnikatel

Sokolov
studentka

Cheb
dělnice

Karlovy Vary
obchodnice

S přítelem rekonstruujeme
starý dům, kotlíková dotace
by nám pomohla, ale teď to
ještě nestihneme.

www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Do nového systému topení
jsme investovali nedávno,
pro ty, kteří mají starší kotel
je to dobrá příležitost jak
ušetřit.

Věřím, že dotace pomohou
zlepšit životní prostředí.
Rodiče chtějí o příspěvek
požádat.

O tom, že podáme žádost
o kotlíkovou dotaci vážně
uvažujeme.

Dotace na výměnu kotlů
vítám. Někdy je hrůza, co
se valí z komínů některých
rodinných domků.

ZPRAVODAJSTVÍ

Dobrovolní hasiči mohou
počítat s podporou kraje

STRANA 2, 3

CO VÁS ZAJÍMÁ
Informace z Krajského úřadu
Údaje o počtu obyvatel
najdete v lexikonu Českého
statistického úřadu

Český statistický úřad vydal historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2015. Publikace obsahuje retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů podle krajů,
okresů, obcí, částí obcí a historických osad/lokalit. Zájemci jej najdou na internetových stránkách
Českého statistického úřadu
(www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-1869-az-2015).

Kraj přispěje vlastníkům
pozemků na likvidaci
bolševníku

V letošním roce začíná desetileté období takzvané udržitelnosti
krajského projektu zaměřeného
na omezení výskytu invazních
druhů rostlin. Díky němu se v mi-

Vyzvedněte si aktualizované
mapy pro běžkaře a cyklisty

Pro milovníky bílé stopy i nadšené cyklisty má Karlovarský
kraj dobrou zprávu. Těšit se
mohou na aktualizované mapy
běžeckých tratí a cyklistických
tras. K dostání budou v informačních centrech po celém regionu. Mapa běžeckých tratí vyšla
v nákladu tří tisíc kusů a kromě
vyznačených běžeckých tras
u nás i v Sasku obsahuje kontakty na lyžařské areály, infocentra
a rovněž i na Horskou službu.
Aktualizovaná cyklistická mapa, která vyšla v nákladu sedmi
tisíc kusů, nabízí cyklistům více
než dva tisíce kilometrů detailně zakreslených cyklistických
tras včetně významných evropských tras, jako je EuroVelo 4
a EuroVelo 13. Nechybí ani informace o stezkách vhodných pro
in-line bruslení, o provozu cyklobusů podporovaných Karlovarským krajem nebo například
o půjčovnách kol Českých drah.

Kraj bude vyplácet odměny
za odstřel divočáků

Premiér Bohuslav Sobotka společně s ministrem vnitra a zástupci
Hasičského záchranného sboru
oznámil rekordní částku dotací
státu pro dobrovolné hasiče. Na
nákup dopravních automobilů
a na výstavbu či rekonstrukci požárních zbrojnic i na další vybavení
by mělo jít až 400 milionů korun.
Nemalou částkou dobrovolným hasičům v regionu přispěje letos i Karlovarský kraj. Mohlo by se jednat až
o 21 milionů korun.
Od státu mohou získat regionální jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na pořízení dopravních automobilů konkrétně
5 milionů korun. „Kraj k této částce

přidá dalších 5 milionů korun, za ze svého rozpočtu poskytuje v rámkteré by se pořídily automobily pro ci dotačního programu kraje pro
dobrovolné hasiče z celkem
dobrovolné hasiče na věcné
jedenácti obcí. Mezi nivybavení a obnovu požármi je například Stráž
ní techniky. O krajský
nad Ohří, Krásno
příspěvek na poříNOVÉ
nebo Lázně Kynzení automobilové
žvart. Podmínkou
požádala
HASIČSKÉ VOZY cisterny
spolufinancování
pro tento rok obec
je samozřejmě to,
Bečov nad Teplou
MŮŽE ZÍSKAT
že dostanou státní
a rozhodovat o její
dotaci,“ uvedl hejtžádosti bude kraj11 OBCÍ
man Karlovarského
ské zastupitelstvo na
kraje Martin Havel
svém únorovém zasea dodal, že odhadovaná cedání.
na jednoho dopravního automobilu
„Společně s krajským radním
je asi 900 tisíc korun.
Josefem Horou a dalšími kolegy
Další více než 2 miliony korun kraj v Radě kraje budeme diskutovat

také o tom, zda by kraj zafinancoval i věcné vybavení těch jednotek,
které neuspěly s žádostí v minulých letech, a podpořil pořízení
dopravních automobilů pro obce,
na něž se letos nedostane v rámci plánované státní dotace. Jde až
o 14 milionů korun, a ty by bylo možné vzít z rezervy v rámci krajského
rozpočtu,“ zdůraznil hejtman.
Další finance kraj tradičně poskytuje na výbavu profesionálních hasičů. Letos jde o celkem
2, 7 milionu korun na nákup vybavení pro ochranu obyvatel a nouzové
přežití, dále na automobil k přepravě
techniky a na technické zásahy na
silnicích II. a III. tříd.

Hejtman pozval k diskuzi zástupce
porcelánek a uměleckoprůmyslové školy
Prostředníkem mezi Střední
uměleckoprůmyslovou
školou
Karlovy Vary a představiteli některých porcelánek v regionu se
stal hejtman Karlovarského kraje
Martin Havel. U jednoho stolu
společně diskutovali o potřebě
větší propagace dobrých hospodářských výsledků porcelánek a
o propojení se školou, která umí
reagovat na poptávku po absolventech konkrétních oborů.
Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech

Markéta Šlechtová připomněla
podpis sektorové dohody keramických škol a firem v roce 2012, který
znamenal užší spolupráci s oblastí
keramického průmyslu. Zároveň
ale také potvrdila nízký zájem dětí o studium keramických oborů.
„Hlásí se nám skutečně málo žáků, máme v průměru devět dětí na
ročník v učebním oboru Výrobce
a dekoratér keramiky a jednu dobu
byla čísla i nižší. Snažíme se obory
propagovat, jezdíme na nábory
přímo do základních škol, účast-

níme se výstav středních škol, oblíbených Porcelánových slavností,
zabýváme se doplňkovou činností.
Navíc u nás samozřejmě žáci mohou získat krajská stipendia a ze
strany zaměstnavatelů je o ně velký zájem,“ dodala.
Generální ředitel společnosti
G Benedikt Pavel Janák seznámil
hejtmana se zlepšující se situací
v získávání zakázek pro porcelánky, které svým zaměstnancům už
dnes nabízejí stabilní zázemí. Požádal hejtmana o větší propagaci

S hejtmanem Martinem Havlem diskutoval Pavel Janák, generální ředitel G Benedikt Karlovy Vary
www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

výrobců porcelánu ze strany kraje
a města Karlovy Vary. Hejtman
přislíbil, že porcelánky více zapojí
do marketingu území. „Uvědomujeme si, že je pryč ta situace,
kdy výrobci porcelánu říkali, že se
jim nedaří a bude ještě hůř. Pro mě
je zásadní signál, že výroba běží
a shánějí nové zaměstnance. Proto
rád podpořím obraz kraje jako regionu porcelánu, skla a lázeňství.
Navíc vidím tu synergii ve spojení
školy a místních keramických firem, to je pro mě podstatné,“ komentoval hejtman.
Zástupci společností Thun 1794
a König-Porzellan Sokolov se
shodli na tom, že z uměleckoprůmyslové školy odcházejí dobře
připravení absolventi a přivítali
nabídku ředitelky školy k účasti
na podzimních výstavách středních škol, kde se mohou deváťákům a jejich rodičům prezentovat
i místní firmy. Hejtman navíc vyzval obě strany, aby se vzájemně
informovaly o výhledu potřebnosti absolventů v jednotlivých oborech. „Firmy by mohly signalizovat v určitém časovém horizontu
poptávku po vybraných absolventech a škola by tomu přizpůsobila
přijímání žáků, případně oborovou strukturu,“ upřesnil Martin
Havel.
Aktéři setkání se domluvili, že
by ve společné diskuzi mohli opět
pokračovat asi za půl roku a zhodnotit, jestli došlo k posunu v řešení
společných témat. „Mou ambicí
bylo především zprostředkovat
kontakt školy s porcelánkami, na
jejich žádost se budu snažit přispět k pozitivnímu obrazu keramického průmyslu s důrazem na
perspektivu oboru,“ uzavřel hejtman.

nulých letech podařilo významně
snížit výskyt bolševníku velkolepého a křídlatek na území našeho regionu o rozloze téměř 6300
hektarů. Na podporu udržení výsledků projektu kraj nyní nabídne vlastníkům pozemků dotační
program, z něhož bude možné
čerpat příspěvky na likvidaci
rostlin. Jeho pravidla a podmínky
budou po schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje zveřejněny na krajských webových
stránkách.

O krajské dotace na odstřel divokých prasat budou moci města
a obce žádat od 1. dubna tohoto
roku. V mezičase by si měly připravit veškeré dokumenty, které
budou k podání žádosti zapotřebí. Ukončení příjmu žádostí je
stanoveno na 2. května. Kraj na
tento záměr vyčlenil ze svého rozpočtu pro rok 2016 celkem 150
tisíc korun. Za ulovení jednoho
kusu divokého prasete na nehonebním pozemku bude každému
z žadatelů vyplacena dotace ve
výši jeden tisíc korun, přičemž
během roku může každý z žadatelů ulovit maximálně padesát kusů
černé zvěře. Více informací se dočtete na internetových stránkách
Karlovarského kraje.

V závěru ledna skončil Roman Rokůsek
ve funkci ředitele krajského úřadu

Roman Rokůsek vedl krajský úřad 15 let.
Na konci ledna odešel z pozice
ve vedení Krajského úřadu Karlovarského kraje dnes již tehdejší
ředitel Roman Rokůsek. Po 15
letech ve funkci odešel na vlastní
žádost. Po jeho odchodu bylo vypsáno na místo ředitele výběrové
řízení.
V čele krajského úřadu stanul
Roman Rokůsek v roce 2001 jako

nejmladší ředitel v zemi. Ve svých
34 letech řídil chod aparátu, čítajícího zpočátku desítku zaměstnanců, s novými agendami a povinnostmi se úřad postupně rozrostl
o nové odbory.
Do doby jmenování nového ředitele je pověřena vedením úřadu
dosavadní zástupkyně ředitele
Martina Vránová.

U Nové Role se skrýval poklad

Během února nahlásil jeden z
občanů Nové Role nález historických předmětů v blízkém remízku.
Archeologové zjistili, že jde o unikátní soubor 18 náramků, prstenů

a dalších cenností z mladší doby
bronzové. Na snímku náměstek
hejtmana Petr Zahradníček a náměstek primátora Jiří Klsák s částí
pokladu.
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Kraj hledá pěstouny, odstartoval kampaň

Náměstek hejtmana Miloslav Čermák při jednání o pěstounské péči v kraji
V ústavní péči se na území v regionu nachází v současnosti 330 dětí,
nejvíce je jich ze Sokolovska. Kraj
by je chtěl postupně převést z ústavu
do péče pěstounů, aby získaly vazbu
na konkrétní osobu a v době, kdy nemohou být ve své rodině, žily alespoň
v náhradním rodinném zázemí. Po
jednání u kulatého stolu na téma získávání pěstounů to uvedl náměstek
hejtmana Miloslav Čermák.
Cílem kampaně „Staňte se pěstounem“ je rozšíření okruhu lidí, kteří
se mohou postarat o děti z ústavů
a nahradit jim přechodně chybějící rodinnou péči bez toho, aby děti
ztratily kontakt s původní rodinou.

„V poslední době se stávalo, že děti nů. Navrhuje ale také opatření, která
odcházely k pěstounům mimo kraj, chce v této oblasti uskutečnit, aby
a to nechceme, protože se komzískal další zájemce o pěstounplikují rodinné vazby.
skou péči. „V KarlovarI když takových dětí
ském kraji je nyní 555
není mnoho, mrzí
dětí v pěstounské
mě každé, které
péči, počet pěstouV ÚSTAVNÍ PÉČI
odejde z našeho
nů dosahuje 541.
regionu, protože
Krajský úřad vede
se tady pěstouni
evidenci i těch děnenašli,“ zdůraznil
tí, které jsou v ústaV PÉČI
Miloslav Čermák.
vech a do pěstounPĚSTOUNŮ
Kraj proto zpracoské péče by měly převal unikátní publikaci,
jít. Hledáme pro ně péči
která jednak analyzuje siv rodinném prostředí. Na
tuaci v pěstounské péči v regionu
druhé straně se nám hlásí žadatelé
včetně evidence počtu dětí a pěstou- a my jejich pomoc využíváme pro za-

330 DĚTÍ
555 DĚTÍ

jištění péče o tyto děti. Zájemce musí
nejprve dojít na městský úřad, kde se
zdokumentuje jeho nabídka. Následně krajský úřad provede odborné posouzení žadatele včetně psychologického šetření. Budoucím pěstounům
nabízíme i kompletní informace včetně údajů o finanční podpoře,“ uvedla
Petra Maněnová z odboru sociálních
věcí krajského úřadu. Proces od doby
evidování zájemce až do okamžiku,
kdy se reálně stane pěstounem, trvá
zhruba jeden rok. Pěstouni pak i po
převzetí dítěte mají nárok nejen na
příspěvky od státu, ale také na stálou
pomoc odborníků z oblasti pěstounské péče.
V rámci kampaně „Staňte se pěstounem“ vznikla pracovní skupina
pro pěstounskou péči jako součást
poradního sboru hejtmana pro sociálně právní ochranu dětí. K dispozici
jsou informační balíčky určené zájemcům o pěstounskou péči, které si
lidé mohou vyzvednout na radnicích
obcí s rozšířenou působností, mají je
ale také neziskové organizace v této
sféře. Vznikly internetové stránky
o pěstounské péči / http://www.pestounskapecevkk.cz/ /. Na rok 2016
kraj plánuje řadu aktivit, jako jsou
výstavy nebo setkání s pěstouny.
„V nadcházejícím období bychom
chtěli získat celkem 80 pěstounů,
v každém dalším roce 30. Pokryli bychom tak potřebu všech dětí, které se
dnes umisťují do ústavní péče,“ vyčíslil náměstek Čermák.
Podle Barbory Křižanové z organizace LUMOS je v ČR ve srovnání
s Evropou vysoký počet dětí v ústavech a týká se to hlavně těch nejmenších do tří let, což v některých zemích
už ani legislativa neumožňuje.

SOUTĚŽ VYHRAJ A BĚŽ
Karlovarský kraj ve spolupráci s RunCzech vyhlašuje soutěž
o ceny pro běžce v rámci dalšího
ročníku Mattoni ½ Maratonu
Karlovy Vary 2016.
Podmínky účasti v soutěži:
Osoby starší 18 let, které plánují účast na trati půlmaratonu
(21,0975 km) a jsou zdravotně
způsobilé.

2016 na e-mail: katerina.rentkova@kr-karlovarsky.cz. V e-mailu zaslat kontaktní údaje:
jméno, adresa, věk, telefon/e-mail
• Na základě zaslaných správných odpovědí vylosuje komise
tři vítěze, komisi tvoří členové
Rady Karlovarského kraje
• Losování proběhne ve středu
2. 3. 2016
• Účastnící budou informování
do pátku 4. 3. 2016
• Předání dárků: Vítězové je získají v průběhu března, termín
bude upřesněn.

Ceny:
3 x registrace v hodnotě 1250
Kč zdarma na Mattoni ½ Maraton Karlovy Vary 2016 a propagační předměty Karlovarského
kraje
Soutěžní otázky:
1) Kdo byl vítězem Mattoni
Průběh soutěže:
½ Maratonu Karlovy Vary 2015
• Na internetových stránkách v ženské kategorii ?
Karlovarského kraje najdete
informace o soutěži a soutěžní 2) Kdy se bude konat Mattoni
otázky.
½ Maraton Karlovy Vary 2016 ?
• Na stránkách je také uveden
odkaz na
http://www.runc- 3) Jaké ocenění IAAF získal
zech.com (pomoc při hledání Mattoni ½ Maraton Karlovy Vaodpovědí na soutěžní otázky).
ry ?
• Odpovědi lze zasílat do 1. 3.
Více na straně 8

Krajští radní jednali v Karlových Varech
dlouhou dobu majetkové vyrovnání mezi městem a krajem nedařilo řešit. Jsem rád, že teď se ledy
pohnuly a nastal výrazný posun
v přístupu členů obou rad, kteří
zodpovídají za správu majetku,“
uvedl hejtman Martin Havel.
Město deklarovalo trvalý zájem
podporovat rozvoj Karlovarské
krajské nemocnice, a žádá o zvážení nominace zástupce v dozorčí
radě společnosti. Kraj zvýšil a chce
udržet svou podporu Mezinárodnímu filmovému festivalu, a chce
získat podíl v Nadaci Film Festival. „Vážím si zájmu vedení Karlových Varů zařadit se mezi města
v regionu, která podporují rozvoj
našich nemocnic. Také bych chtěl

Marie Haaková
oslavila 99. narozeniny

v záři a skončit na podzim roku
2018.
„Musím ocenit připravenost
všech zúčastněných na jednání
a jeho naprosto pracovní atmosféru. Přestože vedení města i kraje
v mezidobí prošlo změnami, podařilo se od posledního setkání najít řešení mnoha společných problémů, které nás trápily celé roky.
U mnohých jsme se dohodli na
společném postupu včetně jeho
časového harmonogramu. I tam,
kde se objevily otázky nové nebo
dosud neuzavřené, jsme si okamžitě rozdělili úkoly, co musí která strana udělat pro to, abychom
se řešení dobrali,“ řekl primátor
Petr Kulhánek.

Města a obce mohou získat od kraje
příspěvky na hospodaření v lesích
Stejně jako vloni i letos poskytne
kraj městům, obcím a lesnickým
organizacím příspěvky na hospodaření v lesích. Pokud to schválí
krajské zastupitelstvo, žadatelé si
mezi sebou rozdělí 9 milionů korun. Finanční prostředky půjdou
na obnovu, zajištění a výchovu
lesních porostů a na ekologické
a k přírodě šetrné technologie.
Karlovarský kraj poskytuje finanční příspěvky na hospodaření
v lesích od roku 2007. Důvodem
je snaha o zachování a obnovování ekosystému a biodiverzity lesních porostů. „O příspěvek letos

zažádalo celkem 55 subjektů. Po
sečtení žádosti dosáhly téměř třinácti milionů korun,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí
a zemědělství Josef Hora.
Vzhledem ke stanovenému rozpočtu však nemohly být uspokojeny žádosti v plné výši, a tak byly
pomocí koeficientu částečně pokráceny. V případě, že krajské zastupitelstvo schválí navrhované
příspěvky, nejvíce peněz získají
Lázeňské lesy Karlovy Vary. Mezi
další velké příjemce pak budou
patřit Loketské městské lesy či
Město Jáchymov.

Hejtman předal paní Haakové
květiny a dárkový koš a společně
diskutovali o životě v Karlových
Varech. Pozorná hostitelka mu
vyprávěla o svém přesídlení ze
Slovenska do Čech, o své rozvětvené rodině a o zážitcích ze svého
mládí.

kostelní Bříza 16, n50°06'58 e12°37'18

Prijd'te ochutnat
www.ubilehokonika.cz | tel.: 352 601 217,351 161 351

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:

DoPoRučujeme RezeRvaci místa

po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w.schrottmobil.info
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Hejtman Karlovarského kraje Martin Havel navštívil paní
Marii Haakovou žijící v karlovarských Rybářích, aby jí popřál k 99. narozeninám. Těch
se dlouholetá obyvatelka krajského města dožívá ve zdraví
a dobré náladě.

ocenit kladnou odezvu městských
radních, s níž přijali záměr kraje
stát se jedním z partnerů Nadace
Film Festival, což souvisí i s podstatně výraznější podporou tohoto
filmového svátku ze strany kraje,“
dodal hejtman.
Jedním z nejviditelnějších společných projektů kraje a města by
měla být revitalizace Císařských
lázní. Zpracovává se projekt
úspornější varianty, která by měla stát okolo 600 milionů korun.
Peníze se mají shromáždit z více
zdrojů: město 100, kraj 200, ministerstva 100, Integrovaný plán
rozvoje území Karlovy Vary 140,
dofinancování 60 milionů korun.
Rekonstrukce by měla začít letos

ŽE

Vypořádání majetkových pohledávek, podpora karlovarské
nemocnice, rekonstrukce Císařských lázní či nové letecké linky to byla některá z témat společného
setkání Rady Karlovarského kraje
s Radou města Karlovy Vary.
Návrh na majetkové vyrovnání mezi městem a krajem počítá
s tím, že kraj převede městu například nemovitosti Domu dětí
a mládeže a pozemek pod chodníkem v Americké ulici. Město převede kraji pozemky pod budovou
v areálu krajské nemocnice a pod
budovou SOŠ Stavební - Hestie.
Celkem se vyrovnání týká majetku a pohledávek za zhruba 13
milionů korun. „V minulosti se po

ZPRAVODAJSTVÍ | INZERCE
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RECEPTY NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Ukrajinská kuchyně má své kořeny v 11-12. století. Mezi tradiční jídla patří boršč, pampušky, vareniki, brambory a kaše.
Vzhledem k tomu, že všechny
pokrmy se připravovaly v peci,
zachovávaly tak většinu vitamínů a minerálních látek. Kdysi
dávno a až do teď je velmi těžké
si představit skutečného Ukrajince, který by neměl rád slaninu s česnekem a boršč z pampušky.
Boršč
Dáme do hrnce vařit na kousky nakrájene maso, až odšumí,
vložíme nakrajené na kostičky
brambory a na drobno nakrájené
čerstvé zelí, ztlumíme plamen
a na mírném ohni povaříme, přidáme bobkový list, polévkové
koření. Zvlašť ve slupce uvaříme
červenou řepu, nastrouháme na

Nakonec vše přidáme ke směsi
v hrnci, 7 - 10 min. povaříme
a můžeme podávat, ale nejlepší je,
až se trochu rozleží.
Při podáváni můžeme ještě přidat
do talíře lžíci smetany a ozdobit
nasekanou čerstvou petrželku.

větším struhadle a přidáme na
pánev, kde před tím zpěníme cibulku a nastrouhanou čerstvou
mrkev, osolíme, opepříme, přidáme rajský protlak, dvě lžice zakysané smetany a krátce podusíme.

Ingredience
Vepřový bůček
Mrkev - 1 kus
Červená řepa - 2 kusy
Cibule - 1 kus
Čerstvé zeli - 300 g
Fazole - 300 g
Rajský protlak - 2 lžíce
Brambory - 4 kusy
Sůl - špetka
Pepř mletý - špetka
Bobkový list - špetka
Polévkové koření - 1 lžíce
Rostlinný olej
Zakysaná smetana - 1 kelímek
Petržel

Vyberte Ženu regionu
Máte ve svém okolí nějakou výjimečnou ženu, kterou byste rádi
ocenili? Znáte někoho, kdo se ve
svém volném čase obětuje pro druhé
a zvládá své aktivity skloubit s péčí
o rodinu? Málo se podle vás o těchto
nevšedních ženách veřejně mluví?
Změňte to! V plném proudu jsou nominace na další ročník celonárodní
soutěže Žena regionu.
Projekt Žena regionu patří všem ženám, které svým aktivním přístupem
motivují a obohacují ostatní, podílejí
se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji regionu,
v němž žijí. „Nejedná se přitom jen
o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy,
o jejichž smysluplných a nezištných
aktivitách nemá veřejnost ani média
většinou ani tušení. Právě pro ně vyhlašujeme od roku 2009 celonárodní
soutěž, jejímž cílem je ocenit úsilí
těchto výjimečných žen a zviditelnit
jejich práci a výsledky,“ uvedla zakladatelka projektu Denisa Kalivodová.

O titul Žena regionu se mohou
ucházet ženy v kategoriích podnikání, politika a veřejná správa, vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví
a charitativní činnost, umění, kultura a sport. Pokud jste vhodnou
adeptkou nebo máte ve svém okolí
někoho, jehož práci byste rádi ocenili, zapojte se do nominací. Můžete přihlásit svou přítelkyni, sestru, matku nebo kolegyni z práce.
Silných příběhů výjimečných žen,
které dokáží skloubit svou profesi,
prospěšné aktivity i péči o rodinu, je
v každém regionu nepochybně nespočet, jen se o jejich úsilí a obětavosti málo veřejně mluví.
Oceňte i vy obětavé ženy ve svém
okolí a nominujte je do celonárodní
soutěže.
Nad letošním 7. ročníkem soutěže
převzal záštitu Senát Parlamentu
České republiky v čele s předsedou
Milanem Štěchem a Asociace krajů
České republiky v čele s Michalem
Haškem.
Více na www.zenaregionu.cz.

Jak se zapojit do soutěže ŽENA
REGIONU?
• Nominovat své favoritky můžete
do 1. března 2016, a sice vyplněním
formuláře online na webových stránkách www.zenaregionu.cz.
• Od 7. do 28. března proběhne
internetové hlasování. Na webových stránkách soutěže se můžete
seznámit s příběhy jednotlivých žen
a hlasovat pro svou favoritku. Ženou
regionu se stane osobnost s nejvyšším
počtem platných hlasů.
• Vyhodnocení výsledků hlasování
a kontaktování regionálních vítězek
se uskuteční ve dnech 29. března 4. dubna 2016.
• Regionální vítězky ze všech čtrnácti krajů budou postupně oceněny
od 4. dubna do 2. května 2016
• Vyvrcholením soutěže Žena regionu bude slavnostní galavečer
v červnu 2016, kde bude vyhlášena
absolutní vítězka ankety s největším
počtem hlasů. Udělena bude také
Cena odborné poroty a Cena Senátu
Parlamentu ČR.

pod záštitou

Nominace do 1. března 2016

OSOBNOST VAŠEHO KRAJE
Celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je určena všem ženám, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své
profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří
hodnoty, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům, přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu a ještě při tom
zvládají péči o rodinu. Nejedná se přitom jen o veřejně
známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné
ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá
veřejnost ani média většinou ani tušení.
Právě pro ně vyhlašujeme od roku 2009 celonárodní soutěž, jejímž cílem je ocenit úsilí těchto výjimečných žen
a zviditelnit jejich práci a výsledky. O titul Žena regionu
se mohou ucházet ženy, kterým se podařilo dosáhnout
úctyhodných výsledků v kategoriích:

• podnikání, politika a veřejná správa
• vzdělávání, věda a výzkum
• zdravotnictví a charitativní činnost
• umění, kultura a sport
Silných příběhů výjimečných žen, které dokáží skloubit
svou profesi, prospěšné aktivity i péči o rodinu, je v každém regionu nepochybně nespočet, jen se o jejich úsilí
a obětavosti málo veřejně mluví. Změňme to! Veškeré informace k soutěži naleznete v jednotlivých rubrikách našich webových stránek.
Systém přihlášení i nominací je jednoduchý, v případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit. Ocenění zajímavé ženy ve vašem okolí zabere jen pár minut.

www.zenaregionu.cz
Pořádající agentura

Partneři

一䄀嘀态吀䤀嘀吀䔀 一섀匀
䬀愀爀氀漀瘀礀 嘀愀爀礀
嘀ﴀ爀漀戀渀 稀瘀漀搀 伀琀漀瘀椀挀攀 ⴀ 䠀爀漀稀渀ᬁ琀渀猀欀 㠀㌀Ⰰ ㌀㘀  伀琀漀瘀椀挀攀ꀀ
嘀ﴀ爀漀戀渀 稀瘀漀搀 䐀愀氀漀瘀椀挀攀ꀀⴀ 䈀漀琀愀渀椀挀欀 ㈀㔀㈀⼀㘀Ⰰ ㌀㘀㈀ 㘀㌀ 䐀愀氀漀瘀椀挀攀
倀爀愀栀愀
漀戀挀栀漀搀渀 欀愀渀挀攀氀夁
眀眀眀⸀欀愀氀椀戀爀愀⸀挀稀
www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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KULTURNÍ TIPY
Ulrych Hub
V osm u archy
Potopa světa se blíží a na
Noemovu archu mohou zvířata
jen v páru. Ale co dělat, když
jste tři tučňáci? Prostě musíte
svého třetího kamaráda zkusit
propašovat! Podaří se vyzrát na
vystresovanou a přepracovanou
bílou holubici, která záchrannou
misi organizuje? Studio d
Západočeského divadla Cheb
20.3. od 15. hodin.

Kafe a cigárko
Marie Doležalová (Divadlo na
Fidlovačce / Comeback / Stardance) si začala psát blog, jen
tak pro radost a pro své kolegy
z divadla, aby je pobavila. Ale
záhy Kafe a cigárko začalo bavit
lidi mnohem víc, než by se Marie
nadála. Taky za něj získala cenu
Magnesia Litera. Ty nejlepší glosy s podtitulem Historky z hereckého podsvětí vychází právě teď
formou knihy. Městská knihovna Chodov 2.3. od 17. hodin.

Koncert Karla Plíhala
Známý český písničkář a instrumentalista zhudebnil některé
z Kainarových básní, složil hudbu
k mnoha inscenacím či režíroval
nahrávání alb např. Jarka Nohavici a bratří Ebenů. Koncert je
nevhodný pro děti do 12 let. Dům
kultury Ostrov 2.3. od 19. hodin.

Miloš Löffler
Kaleidoskop duše
Vernisáž výstavy obrazů a ilustrací karlovarského malíře,
výtvarníka, 3D animátora a propagátora RAW výživy. Úvodní
slovo: Vladimír Kalný, hudební
doprovod: Prameny.
Městská knihovna Loket, vernisáž 10.2. od 17 hodin.

rech, se ke svým ocelovým plastikám - „svařencům“ propracoval
jako autodidakt. Své svařence lakuje i nechává záměrně zreznout.
V Galerii Drahomíra vystavoval
v listopadu a prosinci 2014, jeho
letadlo zdobí prostor Café Drahomíra. Začátek ve 20 hodin.

Komentovaná
prohlídka výstavy
Jiřího Johna
Autor výstavní koncepce, PhDr.
Jaromír Zemina, znalec a blízký
přítel Jiřího Johna, přiblíží zasvěceným komentářem Johnovu tvorbu malířskou, grafickou
i kresebnou. Galerie umění Karlovy Vary 3.3. od 17. hodin

Národní přírodní
památka Božídarské
rašeliniště

Botanik Mgr. Vladimír Melichar představí v přednášce detailně Božídarské rašeliniště,
národní přírodní památku, která
je klenotem mezi chráněnými
územími v Krušných horách.
Přiblíží historii zdejších rašelinišť, horských lesů a luk a seznámí s jejich bohatou flórou a fauOdhalení dalšího nou. Přednášející zmíní i nezbytnou péči a správu celé lokality
létajícího objektu a představí svůj pohled na její
budoucí vývoj. Muzeum KrálovTomáš Dolejš, rodák ze Sokolo- ská mincovna Jáchymov, 19.3.
va žijící a tvořící v Karlových Va- od 17. hodin.

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA

ZAJÍMAVOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE

Tajenka křížovky z minulého čísla zněla: Komorní hůrka
Výhercům, kterými jsou Ema Karolíková z Mariánských Lázní, Věra Fähnrichová z Chebu a Eduard Severa z Brna, gratulujeme.
Zasíláme jim publikace o našem kraji.
Stavbu z roku 1914, která nabízí úchvatné pohledy na krajské město, najdete na Výšině přátelství v Karlových Varech. Dostanete se k ní pěšky po lesních stezkách nebo lanovkou
od Grandhotelu Pupp.
Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou posílejte do 5. 3. 2016 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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PROGRAM BENEFITŮ s výhodami pro Vás
Servisní tým plynových zařízení v regionu

STRANA
ÚČETNÍ
KNIHY

Ušetřete
s námi
až 30%
.
nákladů

HRYZÁNÍ
POBÍDKA

LESKLÝ
NÁTĚR

606 939 959 www.kvplyn.cz

USMRCOVAT
JEDEM

SEVEROČESKÉ
MĚSTO

SVAZEK

CHEM.ZN.
TELURU

ODLOVENÍ
MUŠKETÝR

UHELNÝ
PRACH

ANGLICKY
BOUŘE

ROSTLINA
ZBĚHOVEC

MEZINÁR.
KÓD
SALVADORU

INICIÁLY
REŽISÉRA
KACHYNI

ITALSKÝ
FOTBAL.
ÚTOČNÍK

DRUHOVÁ
ČÍSLOVKA
(100)

ESTONEC

SMUTEK
JEDLÍ
MLŽI

PŘECHOD
ANGLICKY
KONĚ
TO
Z KLUSU
DO CVALU

BRAŠNA

INICIÁLY
SPISOV.
KLÍMY
MRAVNÍ
ZÁKLAD

Situace v ČR:
www.mzcr.cz
záložka Občan, pacient

ZÁPASIŠTĚ

MZDA
ZÁPISNÍK

PRÁVĚ
KOUPENÝ
VLÁDCE
STÍNADEL

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA
DRUH
GIBBONA
VZDĚLÁVACÍ
INSTITUCE
KOMUNISTŮ

CHEM.ZN.
TANTALU

ZNAČKA
VOLTAMPÉRU

CHEM.ZN.
RHENIA

ÚDAJE
NA
OBÁLKÁCH

ŽVÁSTY

Co je chřipka, jak se proti ní
chránit:
www.szu.cz
téma zdraví a bezpečnosti, prevence
Možnosti očkování a poradenství
v Karlovarském kraji:
www.khskv.cz/info_pro_
verejnost.htm

ŘÍMSKÝCH
2495

2. DÍL
TAJENKY

MUŽSKÉ
JMÉNO

OBYČEJ

ZNAČKA
PRO
DECIMETR

Počty pacientů s nemocemi dýchacího ústrojí nebo
dokonce s chřipkou v našem kraji postupně rostou,
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informací k aktuální situaci, ke způsobům prevence
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Aktuální situace k počtům nemocných s nachlazením a chřipkou v Karlovarském kraji:
www.khskv.cz
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Kraj rozdělí na sociální služby 302,2 milionu
Miloslav
Čermák,
náměstek
hejtmana
Karlovarského
kraje,
ČSSD

Dotaci 282,7 z požadované sumy 401
milionů korun dostane Karlovarský kraj
v roce 2016 od státu na sociální služby
v regionu. Jde o přibližně stejnou částku
jako vloni. Vloni ovšem další část sociálních služeb ve výši 59 milionů byla navíc
hrazena prostřednictvím individuálních projektů z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.
Současně mají poskytovatelé sociálních služeb povinnost podle nařízení
vlády navýšit zaměstnancům platy. Je
tedy zřejmé, že vzhledem k výši obdržené částky bude nutné stejně jako v minulých letech požádat ministerstvo práce
a sociálních věcí o dofinancování sociálních služeb. Potřebnou sumu za všechny kraje podle podkladů z jednotlivých
regionů zpracovávám do souhrnného
návrhu k projednání v komisi Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti.
Finanční prostředky rozdělí Karlo-

varský kraj mezi více než stovku organizací, které přímo pečují o klienty, aby
jim usnadnily život. Částku určenou na
pokrytí provozních a osobních nákladů
poskytovatelů sociálních služeb kraj doplní z vlastního rozpočtu v rámci svého
dotačního řízení o dalších 19,5 milionu
korun. Celkem i s prostředky od státu
vydá 302,2 milionu.
V roce 2016 Karlovarský kraj poprvé
udělí dotace formou takzvané vyrovnávací platby v souladu s předpisy Evropské unie. Zároveň je vyplatí pouze těm
organizacím, které byly zařazeny do
sítě sociálních služeb v Karlovarském
kraji a které obdrží pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu. Nastavený systém financování
je transparentní, objektivní a probíhá
na základě předem známého vzorce. Síť
tvoří terénní, ambulantní služby a lůžková zařízení.
Do mechanismu rozdělování dotací
zároveň Karlovarský kraj zapracoval
kontrolu, zda dotované sociální služby jsou potřebné, dostupné, kvalitní
a efektivní. Organizace používají takzvané Regionální karty sociálních služeb, když mapují nepříznivou situaci
svých klientů a vyhodnocují, jaká pomoc
je pro ně nejpotřebnější.

O rozdělení účelových státních dotací
na sociální služby kraje rozhodují teprve druhým rokem. Dříve šlo o výsadu
ministerstva práce a sociálních věcí.
Prokázalo se, že jsme připraveni agendu financování bez problémů převzít.
Je zřejmé, že rozhodnutí převést financování sociálních služeb na jednotlivé
kraje bylo správné. Umožňuje nám
přehodnotit priority a nastavit síť sociálních služeb podle jejich potřebnosti
pro občany.
Karlovarský kraj při tom zohledňuje
demografický vývoj směřující ke stárnutí populace. Podporuje proto hlavně
rozvoj terénních sociálních služeb,
aby klienti díky práci zejména pečovatelských služeb a osobním asistencím
mohli zůstat ve svém přirozeném domáckém prostředí co nejdéle.
Organizace poskytující sociální služby v regionu mají letos jistotu, že na
rozdíl od minulých let už se v prvním
čtvrtletí neocitnou v nouzi bez finančních prostředků nutných na udržení
provozu. Karlovarský kraj jim bezúročně půjčí celkem 14,8 milionu korun, aby
překlenuly krizové období, než dotace
na jejich celoroční činnost s obvyklým
zpožděním uvolní ministerstvo práce
a sociálních věcí.

hospodářství na další období až do
roku 2020. Je důležité se uvedenému
tématu věnovat i z pohledu budoucích
generací.
A zde se nabízí otázka, zvládneme
zpracovat vše, co vyprodukujeme?
V oblasti separovaného odpadu je patrné, že třídit je již pro nás samozřejmostí. Velký dík zde patří vyučujícím
ve školách, kteří v rámci environmentální výchovy naučí své žáčky jak třídit, a ti to přenesou domů a tak třídí
celá rodina. Je to znát. Regionálních
5 třídících linek se na celkovou produkci odděleného odpadu ve výši
111 700 tun za rok tak jeví jako dostačující.
Naopak v oblasti sběrných dvorů je
patrný nedostatek. V současné době
funguje v kraji 31 míst. Dnes víme, že
1 sběrný dvůr by měl připadat alespoň na 10 tis. obyvatel. Z uvedeného
vyplývá, že by bylo vhodné, v Karlovarském kraji z veřejných zdrojů podpořit
dobudování ještě nejméně 9 sběrných
dvorů, aby byla potřeba recyklace

dostatečně pokryta a nedocházelo ke
vzniku černých skládek.
Druhá cesta zajištění kvalitní likvidace odpadu je také jeho snižování.
Zde velmi oceňuji občany Karlovarského kraje, kteří jsou na předních
místech v republice ve třídění komunálního odpadu. A proto jsem přesvědčen, že splnění jednoho z cílů do roku
2020 zvýšit nejméně na 50% hmotnosti celkovou úroveň recyklace tříděného
odpadu, nebude pro nás problém. Postupů k jeho dosažení je plno. Od dodržování zásad třídění komunálního
odpadu, přes informační a vzdělávací
podporu, až po vytvoření efektivní sítě
zařízení k nakládání s odpady.
Ale co s odpadem na dně moří a oceánů anebo kosmickým smetím? I když
to je z pohledu občana neřešitelné,
možná i nezajímavé, statistiky hovoří
jasně. Není přece v našem zájmu nechat se zavalit.
Jaký je Váš návrh na řešení problému ? Napište mi, prosím, Váš názor
na e-mail jono0140@gmail.com

Kam s ním?
Josef Novotný,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Vypůjčil jsem si slova klasika, která
i v současné době přesně definují problematiku co s věcí, které se zbavujeme
anebo máme v úmyslu se zbavit. Ať už
se jedná o běžný komunální odpad,
který produkujeme jako domácnosti
anebo o televizor či vyjetý olej, kde už
uvedená řečnická otázka má své opodstatnění.
Snem každého kluka určitě bylo stát
se popelářem a jezdit s kuka vozem.
Dnes už ale není cesta na skládku tak
jednosměrná. Počet obyvatel roste, počet obalového materiálu roste, počet
nebezpečného odpadu roste…
I z tohoto důvodu Karlovarský kraj
na svém posledním jednání zastupitelstva schválil plán odpadového

Podaří se napravit daňovou nespravedlnost?
Jan Horník,
zastupitel
Karlovarského
kraje,
TOP 09 + STAN

Obecní zřízení funguje v ČR již 25
let. Za tu dobu stát převedl na města a obce mnoho svých bývalých povinností. Několikrát kvůli tomu též
upravoval financování obcí, zejména
způsob rozdělování daní. Podle zásady „bližší košile než kabát“ přitom
samozřejmě vždy preferoval zájem
státu před zájmy obcí.
Jedna z významných změn nastala

v roce 2012. Tehdy došlo ke snížení podílu obcí a krajů na výnosech
daně z přidané hodnoty, aby stát
získal peníze na financování vzniku
tzv. 2.důchodového pilíře. Současná
vláda tento „pilíř“ zrušila. Podíl na
výnosech DPH krajům vrátila na
původní úroveň, obcím však nikoliv.
Následně vrátila peníze i obcím, ale
za to jim ubrala jinde (30% výnosu
z daní osob, které podnikají v obci).
Výše uvedený postup je zjevně nespravedlivý. Proč by „malé“ obce neměly mít nárok na stejný přístup jako
„velcí“ – kraje a stát? A proč by obce
měly platit za to, že dostanou zpět to,
co už měly?
Mimochodem – také jste si všimli,

že ministr Babiš soustavně upřednostňuje velké před malými? Stát
a velké podniky před obcemi, malými
podniky a živnostníky? Já to vidím na
mnoha zákonných předlohách, předkládaných ministerstvem financí.
Vzhledem k tomu, že při hlasování
v Senátu chyběl jediný hlas, aby výše
popsaná nespravedlnost nenastala, rozhodl jsem se využít možnosti
zákonodárné iniciativy, kterou má
Karlovarský kraj. Spolu s dalšími kolegy – krajskými zastupiteli
z hnutí Starostové a nezávislí – jsem
proto předložil do jednání Krajského
zastupitelstva příslušný návrh na
změnu zákona o rozpočtovém určení
daní.

STRANA 6, 7

Inkluze ve vzdělávání budí oprávněné obavy
Dalibor Blažek
náměstek
hejtmana
Karlovarského
kraje,
HNHRM

Inkluzívní škola přijímá všechny děti
bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení,
rasu, příslušnost k menšině a vzdělává
je individuálně podle jejich potřeb. Tolik stručná definice inkluzivního vzdělávání. Vlastně jde o to, aby se mohly
společně se zdravými dětmi vzdělávat
děti se zdravotním či duševním postižením, děti cizinců nebo menšin a tak
se snadněji začleňovaly do společnosti.
Těmto dětem by měli pomáhat asistenti s překonáváním nejrůznějších bariér.
Myslím si, že je tato myšlenka správná
a pokud budou učiněna nejrůznější
organizační opatření v samotných školách, bude i velmi přínosná. Předpokladem je ale například významné snížení
počtu dětí ve třídách tak, aby přístup
učitelů k potřebám žáků byl výrazně
individuálnější, daleko více peněz do
škol pro kvalitní asistenty a speciální výukové programy nebo pomůcky.
To, co v tomto směru nejvíce rozvířilo
hladinu veřejného mínění, je snaha
o zrušení speciálních a praktických
(dříve zvláštních) škol s tím, že inkluzivní vzdělávání vyřeší i tento problém

v současných základních školách.
V tomto ohledu je můj pohled bývalého učitele a současného starosty velmi
kritický. To, co mají nyní speciální školy
na rozdíl od těch základních je právě
onen zmiňovaný individuální přístup,
kdy mohou pedagogové probíranou
látku předkládat svým žákům v malých
skupinách, věnovat jejímu pochopení
a zažití daleko více času než v běžné
třídě, kde se část žáků bude připravovat na přechod ke gymnaziálnímu
vzdělání a jiná část se bude stále trápit
s násobilkou. Uvažovaným zrušením
speciálních škol tak ublížíme oběma
skupinám a situaci pouze zhoršíme. Již
vůbec se nechci zamýšlet nad tím, kdo
z učitelů bude chtít v takto složitém
prostředí vyučovat, jaká bude jejich motivace vést děti k maximálnímu poznání. Spíše se obávám rezignace a dalšího
snížení úrovně vzdělání. Zde se totiž
Česká republika v rámci celosvětového srovnání každoročně propadá níž
a níž a již dávno se nemůžeme řadit ke
světové ale ani k evropské špičce v této
oblasti. Jsme zvláštním národem, který
velmi rád ruší to, co bylo správné a experimentuje s nejistým výsledkem místo toho, aby se poučil například v okolních zemích. Inkluze speciálních škol
je podle mého názoru vyvolána snahou
vyjít vstříc Evropské unii, odkud nás
někteří moralisté kritizují za domnělý
rasismus, jenž se projevuje mimo jiné
umisťováním dětí z menšin do speciál-

ních školních ústavů. Místo toho, abychom se proti těmto nařčením aktivně
bránili, vymýšlíme řešení, které situaci
ještě zhorší. Je třeba říci na rovinu, že
máme ve společnosti rodiny, kterým je
zcela jedno, jestli jejich děti budou číst
a psát, jestli budou uplatnitelné na trhu
práce. Přesto se i těmto dětem maximálně věnujeme. Vedle toho zde máme
početné skupiny cizinců a národnostních menšin, které přišly ze zcela jiného prostředí a do běžných základních
škol se začlenily bez problémů i s handicapem, že se musely naučit úplně
cizí jazyk. Chci věřit tomu, že nakonec
zvítězí zdravý rozum a tento experiment bude opuštěn. Dopadl by zřejmě
podobně jako jiný školský pokus, který
v tuto chvíli nákladně rušíme. Týká se
vysokoškolského vzdělávání všeobecných zdravotních sester. Ty totiž musí
dnes studovat 7 let (jenom o dva roky
méně než doktor). Výsledek je ten, že
jenom v našich krajských nemocnicích
jich chybí téměř sto a to výrazně omezuje rozsah služeb a vlastně i péče,
kterou nemocnice poskytuje. Školství je
základem budoucího rozvoje naší společnosti a za chyby v jeho koncepcích
již nyní platíme velmi draze. Doufám,
že v budoucnu budou naše politické
reprezentace připravovat reformy
a změny daleko odpovědněji dosud. Inkluze ve vzdělávání je pouze malým kamínkem, ale i ten často může strhnout
celou lavinu.

Domovní prohlídka u vrcholného krajského politika
Jiří Kotek,
zastupitel
Karlovarského
kraje,
ALTERNATIVA

Zcela jistě bych nereagoval a nevyjadřoval se k domovní prohlídce provedené policií u pana Navrátila, chebského starosty, místopředsedy ROP
severozápad a nedávného náměstka
hejtmana Karlovarského kraje, nebýt
dvou velmi zásadních okolností, které
nemohu ignorovat.
První je, že ČTK vydala zprávu s komentářem, který sdílela všechna další
média: „Podle některých spekulací by
mohlo jít o to, že se Kušnierz, obviněný
z dalších trestných činů v souvislosti
s ROP Severozápad, snaží svalit vinu
na lidi, kteří v době jeho působení měli
také co do činění s dotačním programem.“
Pan P. Kušnierz, již dva roky uvězněný ředitel ROP SZ byl součástí korupčního mechanismu rozdělování dotací
EU. Byl loajálním úředníkem k těm politikům, kteří si ho do funkce dosadili.
Bil se za ně do posledních dní. Živě si
vybavuji jeho obhajobu dotačního systému ROP severozápad a vysvětlování
omylů kontrolních orgánů při jednání
Karlovarského krajského zastupitelstva (2012) a lačné přitakávání
vezoucích se zastupitelů. Nemohl být
a nebyl naivním hňupem ani sólovým
sebevrahem, který by objížděl žadatele o dotaci a žádal po nich úplatky.
Vždyť celý ten dotační a korupční
systém politici vytvořili, koordinovali, přiživovali ho a udržovali. Podle
mého neskromného odhadu se v něm
vypařilo několik miliard Kč. Jedna
z posledních publicistických reportáží
odvysílaných na TV Nova právě o situaci v Karlovarském kraji dala prostor
k vyjádření starostům i funkcionáři

kraje. Korupční systém je v kraji mohutně rozbujelý a odolává mu málokterý politik či osazenstvo veřejných
orgánů – podle neúspěšnosti protikorupční práce neobstojí ani policie
a státní zastupitelství. Rozhodně se
mezi nimi nenašel nikdo, kdo by se
tomu vzepřel. Rok a půl (2013/4)
jsem působil ve výboru ROP SZ, abych
mohl nahlížet dovnitř toho systému,
jak funguje. Bylo to za předsednictví
pana Navrátila, v době kdy se ROP
SZ potýkal s pokutou 2,4 miliardy za
nekorektní fungování. Ve výboru se
pracovalo družně a slušně, až servilně,
ale za celou tu dobu se mi z úřadu ROP
nepodařilo vydolovat jedinou relevantní dokumentaci k výběrovým řízením
a k přidělování zakázek. Výbor ROP se
za mé právo na informace nepostavil
a dokonce schválil komické usnesení, že se mohu obrátit na soud. Když
jsem viděl tu ustrašenost a nezájem
všech starostů a zastupitelů v tom
systému, odstoupil jsem z výboru
a ALTERNATIVA do té marnosti již
nikoho nenominovala. Sepsal jsem
důvody a předložil dopis všem zastupitelům a následně i médiím. Nikdo však nereagoval, ani média nic
z toho nezveřejnila. Podstatnou vadou
na dotačním systému ROP SZ bylo to,
že si právě sami vrcholní politici vytvořili nesystémový orgán, jakousi super
komisi, která mimo hodnotící systém
projektů, vybírala „své“ projekty, které
nezískaly body a přesto je posunula na
úkor úspěšných a vybraných projektů
k dotacím. A právě v tomto anti-systému byla role pana Navrátila, který
byl jedním ze 3 členů této komise. Pan
Kušnierz, ředitel ROP SZ, byl součinným výkonným úředníkem tohoto systému politiků, tedy jeho konzistentní
součástí. Bez vzájemné součinnosti by
to nemohlo fungovat. Proto je alibizující poznámka ČTK, že se vězeň Kušnierz mstí, nekorektní a nepřijatelná.
Druhou okolností pak je vyjádření sa-

motného politika P. Navrátila: „V této
souvislosti jsem nebyl obviněn, ale nevylučuji, že obvinění přijít může, neboť
dnes dostává obvinění kdejaký politik.“
Pravdou je, že na kdejakého občana
i politika může být podáno třeba jen
anonymní udání a policie jej prověřuje.
U velmi malého procenta politiků jsou
však policií zahájeny úkony trestního
řízení a opravdu minimum z nich je
pak obviněno a nevidím široko daleko
jediného, koho by přivedli až k soudu.
Pan Navrátil byl domovní prohlídkou
(schválenou soudem i státním zástupcem) přijat do zákonného mechanismu trestního vyšetřování. Bohužel
ho tam nepřijala policie etablovaná
v Karlovarském kraji, ale navštívili ho úspěšnější a akčnější policisté
z ÚOOZ Teplické expozitury, kterým
se podařilo již 8 severočeských dotačních korupčníků dostat do vězení.
Ty karlovarské policejní složky (PČR
HK, ÚOKFK, ÚOOZ) se státními zástupci nedokázaly za posledních 10 let
obvinit a přivést k soudu žádného korupčního politika či kmotra, přestože
občané vidí miliardové škody z prodejů
domů a pozemků, z losovačky, z dotačních kejklů a předražených zakázek.
Nicméně prohlášení pana Navrátila
k jeho domovní prohlídce postrádá
pokoru a sebereflexi, protože má své,
skutečně velké máslo na hlavě. Paradoxně se tak v tomto kontextu drží ve
vrcholných funkcích náměstků hejtmana kraje další dva, již obvinění
z trestných činů spojených s výkonem
veřejné funkce, pan Blažek a pan Červenka.
Kultura našeho vnímání je, že obviněný politik by se měl stáhnout z veřejných funkcí, dát si do pořádku své problémy, aby se pak mohl vrátit do veřejného života a ucházet se o volební přízeň
i politické funkce. Bez takovéto sebereflexe zůstane politické prostředí pro
veřejnost nadále nedůvěryhodným Augiášovým chlévem.

Ne destinační agentuře
Josef Murčo,
zastupitel
Karlovarského
kraje,
KSČM

Nikdo z nás určitě nepochybuje o tom,
že jsme region výrazně závislý na cestovním ruchu, a ten musíme podporovat. Proč tedy nevítám vznik destinační
agentury zakládané krajem? No, právě proto, že ji zakládá kraj, bude ji řídit
fakticky kraj, financovat ji bude kraj
a tak dále. Kraj dodá ředitele, finance
na činnost a proto má také právo veta
při rozhodování. Podnikatelé zcela
logicky projevují o tuto agenturu nezájem. Jediným zájmem zúčastněných
bude přerozdělit si oněch něco přes
www.kr-karlovarsky.cz

www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

16 milionů Kč na své aktivity.
Negativním prvkem je také skutečnost, že kraj se tímto přenosem aktivity
vzdává svých plošných tradičních povinností v oblasti cestovního ruchu dříve řízených odborem a radou kraje. To
vše je jasným signálem, že krajská koalice vykročila špatným směrem. Sice
s nadšením a elánem, ale ne k vytčenému cíli, a tím je zvýšení a lepší ekonomické využití cestovního ruchu v Karlovarském kraji.
Správnou cestou může být jedině ta,
která přivede do projektu podnikatelskou sféru, a tím dá celému snažení
efektivní směr, jehož naplňování bude
zcela přirozeně pravidelně hodnoceno.
Dnes nemáme žádná hodnotící kriteria úspěšnosti naplňování poslání
agentury. Zcela subjektivně budeme
po zkušební dobu posuzovat, zda se
nám projekt líbí nebo nelíbí. Samotný

nárůst nebo pokles cestovního ruchu
je přímo závislý na ekonomickém prostředí v Evropě. Na konjunktuře, nebo
naopak na prohlubování ekonomické
krize. My chceme hodnotit skutečný
přínos nebo případné chyby naší agentury. Podnikatelé to dokáží, kraj nemá
na to mechanismy. V ekonomice působí
řada objektivních vlivů podobných vlivům přírodním.
Osobně prosazuji cestu motivace
podnikatelské sféry k hledání cesty
k lepšímu využití cestovního ruchu
v kraji. Cestu pomoci malým a drobným podnikatelům se do tohoto projektu zapojit, vždyť řada klastrů na tomto
principu úspěšně funguje. Pomoc kraje v tomto snažení by byla jistě velmi
vítána. Ale nahradit podnikatelskou
aktivitu kraj nedokáže. Na to nemá,
ani kdyby to bylo myšleno upřímně. Ale
i o tom velmi pochybuji.

INZERCE
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ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY
Tip na výlet: Královská mincovna v Jáchymově
Na zajímavou výstavu Hudba
v Krušnohoří zve návštěvníky od
února Muzeum Královská mincovna v Jáchymově. Novinka rozšířila
a obohatila tradiční stálou expozici, která zahrnuje hlavně krušnohorský národopis, dějiny města
a hornictví, dolování stříbra a dobu
největšího rozkvětu ražby mincí,
jáchymovské lázeňství i muklovské
lágry. Nová sekce s česko-německými popiskami představuje zdejší
hudbu a hudebníky ve výtvarných
dílech, pojednává o muzicírování
pod Klínovcem v 16. století, o vandrovních muzikantech a zaměřuje
se na lidové písničkáře Antona
Günthera a Hanse Sopha. Za prohlídku stojí už jen sama bývalá
mincovna, od roku 2014 se statutem národní kulturní památky.
Renesanční dům s věžovitým arkýřem, mázhausem a pravoúhlým
dvorem byl postaven v letech 1534
až 1536 a několikrát ho přestavovali. Zachovalo se jeho původní
jádro, unikátní dýmník a rozsáhlé
sklepení. Mincovna s expozicí je po
zimní přestávce otevřena od začát-

ku února. A to od středy do neděle
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Základní vstupné činí 80 korun.
Senioři, studenti a děti od 6 do 15
let zaplatí 50 korun.

Více informací o zajímavostech
v okolí Jáchymova nebo o možnostech ubytování najdete na portálu
cestovního ruchu Karlovarského
kraje Živý kraj: www.zivykraj.cz

Na opravy silnic přijde 112 milionů
Stát i letos pošle krajům finanční
prostředky na opravy silnic II. a III.
tříd. Celkem půjde o 3 miliardy korun, jak oznámil ministr dopravy
Dan Ťok. Z toho Karlovarský kraj
dostane na rekonstrukce poničených vozovek ze Státního fondu
dopravní infrastruktury zřejmě
112 milionů korun.
„Jsem rád, že vláda dodržuje slib,
který dal premiér Bohuslav Sobotka vloni krajům. Přidělené prostředky pomohou snížit dluh, který vůči zanedbaným regionálním
silnicím máme. Státní příspěvek je
zásadní pro rekonstrukci vozovek
nižších tříd, aby bylo možné uvést
je do stavu bezpečného a komfortního pro řidiče,“ uvedl náměstek

hejtmana pro dopravu Jakub Pánik.
Krajská správa a údržba silnic má
připraveno více než 20 projektů,
které je schopna letos uskutečnit.
Nejnáročnějším z nich bude statické zajištění silnice Oloví – Krajková proti sesuvu v hodnotě kolem 60
milionů korun, připravuje se výběrové řízení. „Mezi dalšími akcemi
chystáme opravy mostů a opravy
silničních povrchů, už máme zpracované projektové dokumentace.
Měli bychom se s tím lehce vypořádat. Musíme si stanovit priority
a počkáme ještě, co s kterými vozovkami udělá letošní zima,“ řekl
ředitel Krajské správy a údržby
silnic Karlovarského kraje Zdeněk

Pavlas.
Vloni získal kraj ze Státního fondu dopravní infrastruktury okolo
164 milionů a zvládl za ně v celém
regionu uskutečnit více než tři desítky silničních projektů. Rekonstruovaly se komplexně především
úseky, které nebylo možné opravit
běžnou údržbou a lokálními výspravami.
„Pokud by dostával od státu částku kolem 160 milionů každý rok,
dostaly by se silnice v regionu do
téměř ideálního stavu za deset až
patnáct let. Sami silničáři si mohou
dovolit investovat do oprav povrchů vozovek ze svého rozpočtu ročně 50 až 60 milionů korun,“ doplnil
Jakub Pánik.

Z Karlovarského kraje do plzeňské
zoo v roce 2016 se slevou
Plzeňská zoologická zahrada letos
oslaví 90 let své existence, která nebyla přerušena ani II. světovou válkou.
ZOO byla založena v roce 1926 jako
druhé zařízení svého druhu na území
tehdejší ČR. A právě u příležitosti 90.
výročí nabízí obyvatelům Karlovarského kraje unikátní možnost získat
narozeninový bonus jako ocenění
věrnosti návštěvníků z uplynulých let.
V tomto a třech následujících číslech
Krajských listů najdou zájemci kupon
s velkou číslicí 90. Mohou jej vystřihnout, uschovat a inspirovat se jím
k návštěvě Zoologické a botanické
zahrady města Plzně. „Po jeho předložení na pokladnách získáte desetiprocentní slevu na vstup do plzeňské
zoologické a botanické zahrady na
Lochotíně (nelze uplatnit pro návštěvu DinoParku) a specializované
expozice Akva-tera, Palackého třída.
Jeden kupon platí pro jednu osobu.
Pravidelní čtenáři Krajských listů je
však určitě získají pro celou rodinu,“
uvedl zástupce plzeňské zoologické
zahrady František Hykeš.
V případě, že by se držitelé kuponu chtěli zúčastnit slosování o ceny
(pozvání mezi zvířata, knihy, pexesa,
skládanky a další dárky), měli by vyplnit v kuponu i své jméno a adresu.
„Takže vystřihujte a plánujte výlet do
plzeňské zoologické a botanické zahrady – docela jiného světa. Těšíme se
na vás,“ vyzval František Hykeš.
Současná Zoologická a botanická
zahrada města Plzně se umisťuje

KUPON

PO PŘEDLOŽENÍ KUPONU ZÍSKÁTE

SLEVU NA VSTUPNÉM VE VÝŠI 10 %
do Zoologické a botanické zahrady města Plzně

Kupon platí pro jednu osobu, nelze
uplatnit ke vstupu do DinoParku.
Pro slosování – jméno, adresa:

....................................................
....................................................
....................................................

v celostátních řebříčcích návštěvnické obliby zajímavých míst pravidelně
mezi prvními patnácti. V Plzeňském
kraji je od roku 2003 nepřetržitě
nejnavštěvovanějším turistickým cí-

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ
PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
NA POZICI STRÁŽNÝ
NABÍZÍME:
služební poměr, plný úvazek na dobu určitou s nástupem ihned, nepřetržitý
režim služby, 6 týdnů dovolené, možnost ubytování, závodní stravování,
bezplatné využití sportovního zařízení a další zaměstnanecké benefity.
POŽADUJEME:
minimálně střední vzdělání s maturitou, čistý trestní rejstřík, osobnostní,
fyzickou a zdravotní způsobilost, bez viditelného piercingu a tetování.
KONTAKT:
Bc. Jiří Prančl, tel. 778 469 779, email: jprancl@vez.kyn.justice.cz
www.vscr.cz

lem. Velkou zásluhu na tom mají též
občané Karlovarského kraje, kteří
si zahradu oblíbili zejména koncem
minulého desetiletí a stále tvoří její
významný návštěvnický segment.

SPORT

Otakar Vaněk oslavil 94. narozeniny

SERIÁL PRO PŘÍZNIVCE BĚHU
Karlovy Vary opět ožijí běháním.
S půlmaratonem pomohou i školáci

Už třikrát se na konci května na
slavné kolonádě sešly davy běžců,
aby si užily Mattoni 1/2Maraton
Karlovy Vary. Nejinak tomu bude
i letos. Čtvrtý ročník stále většího
závodu se poběží v sobotu 21.
května. Na startovní čáru se postaví čtyři tisícovky běžců.
Čeká na ně stejná trať jako loni. „V Karlových Varech je skvělé, že trasa zůstává neměnná.
To znamená, že jsme ji udělali
dobře,“ usmívá se Zoran Bartek
z pořadatelského týmu RunCzech a jedním dechem dodává:
„Samozřejmě bychom to nezvládli bez skvělé spolupráce
s úřady, se všemi odbory na ma-

gistrátu nebo krajem. S tratí je
spokojený i dopravní podnik
a městská policie.“
Trať samozřejmě odpovídá veškerým atletickým regulím a je pro
všechny běžce bezpečná. „Dnes
už na všech našich tratích nedochází k dobíhání běžců. Nestane
se, že elitní atlet předežene posledního běžce, což je zejména
z bezpečnostního hlediska zásadní,“ doplňuje technický manažer
závodu Tomáš Coufal.
Na hladkém průběhu celého závodu se i letos budou podílet karlovarské základní školy. „Pomáhají nám v rámci dobrovolnictví.
Nejde přitom jenom o studenty,

ale o celou komunitu kolem školy – zapojují se bývalí absolventi,
učitelé, děti i rodiče,“ pochvaluje
si Bartek. Organizátoři pak také
spolupracují například s místní
SOS dětskou vesničkou. Běžci
se skrze ni mohou registrovat do
závodu a přispět tak na její fungování. Stejná možnost platí i pro
jiné charitativní organizace.
Registrace na závod jsou otevřené a kapacita se plní rychle.
Zajistěte si své místo na startu
včas a poběžte s námi 21. května Mattoni 1/2Maraton Karlovy
Vary!
Více informací na:
www.runczech.com.

Karlovy Vary rozhýbe aerobik a hip hop
Nevídané show v podání více
než tisícovky závodníků z celé Evropy můžete shlédnout
24. až 28. května v hotelu Thermal v Karlových Varech, kde se
bude konat šampionát FISAF
EUROPEAN FITNESS and
HIP HOP UNITE CHAMPIONSHIPS 2016.
Do Karlových Varů zamíří
evropská elita, která ukáže to
nejlepší ze současného sportovního aerobiku, ve fitness týmech
a hip hopu.
Nejvíc závodníků se očekává
právě z České republiky, Ruska
a to hlavně v kategoriích sportovního aerobiku a fitness týmů.
V kategoriích hip hop unite bude patrně nejvíce zastoupeno
Holandsko, Belgie, Dánsko
a Rusko.
Z českých závodníků bude
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obhajovat evropské medaile
z loňského roku závodnice Fitness studia Loun Kristýna Zahradníčková, v kategorii fitness
budou bojovat o medaile pražské kluby Fitness center Báry
a Hanky Šulcové a Aerobik team
Chuchle. Pro splnění nominace
však nyní ještě závodníky čekají
dva nominační závody, ze kterých vzejdou koneční reprezentanti za Českou republiku.
Organizátorem celého šampionátu je Český svaz aerobiku
a fitness FISAF.cz ve spolupráci
s mezinárodní organizací FISAF
International. Záštitu nad šampionátem převzal hejtman Karlovarského kraje JUDr. Martin
Havel a primátor města Karlovy
Vary Ing. Petr Kulhánek.

Dlouholetý sportovní funkcionář
a bývalý ekonom TJ Slovan Karlovy
Vary Otakar Vaněk oslavil krásné 94.
narozeniny. Mezi četnými gratulanty nechyběl ani radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Edmund
Janisch.
„Pan Vaněk celý svůj život zasvětil
sportu a práci v tělovýchově. Přeji
mu, aby mu i nadále sloužilo zdravíčko a abychom se za rok zase sešli
na oslavě jeho narozenin,“ uvedl
radní pro oblast školství, mládeže
a tělovýchovy Edmund Janisch.
Otakar Vaněk má za sebou bohatý
život a jeho vzpomínky by vydaly na
samostatnou knihu. Narodil se v roce 1922 v Lounech, kde také prožil
své dětství. Velkou vášní pro něj byl
skauting. Vystudoval obchodní školu a několik dní po maturitě byl totálně nasazen v Sudetech, konkrétně
v Dolním Rychnově. Po válce přesídlil do Karlových Varů, kde začala
jeho sportovní kariéra. Organizoval
velké sportovní akce v regionu a mimo jiné působil také jako trenér bas-

Otakaru Vaňkovi poblahopřál radní Edmund Janisch
ketbalistů karlovarské Lokomotivy.
I v důchodu zůstal Otakar Vaněk
nadále aktivní. V TJ Slovan Karlovy Vary pracoval jako hospodář
a později jako administrativní síla.

Mladí sportovci přivezli sedm cenných kovů
Starší a mladší žáci základních
škol reprezentovali náš kraj v devíti
disciplínách na zimních Hrách VII.
olympiády dětí a mládeže.Ty tento
rok pořádal sousední Ústecký kraj.
Klání nadějných sportovců hostil
i nedaleký lyžařský a snowparkový
areál Klínovec, kde naši žáci vybojovali nejvíce medailí v divácky
atraktivních soutěžích v akrobatickém a sjezdovém lyžování nebo ve snowboardovém slopestylu
a snowboardcrossu.
Olympijské zápolení mladých
sportovců měli možnost rodiče, kamarádi i sportovní fanoušci shlédnout v rámci ryze zimních disciplín, jako jsou alpské a běžecké
disciplíny, biatlon, krasobruslení,
rychlobruslení, lední hokej, akrobatické lyžování či snowboarding,
ale i v trochu netradičních soutěžích, jako jsou disco dance a šachy.
Naši žáci dali do bojů o medaile vše
a domů přivezli 7 medailí, v silné
konkurenci přesto obsadili v celkovém pořadí poslední 14. místo.
„I přesto, že jsme skončili poslední, musím říci, že reprezentace
našich sportovců na letošních zimních olympijských hrách dětí a mládeže byla velmi kvalitní. Musíme si

uvědomit, že nejde o profesionály
a mnozí z nich měli možnost zúčastnit se velké akce poprvé, což
zvládli se ctí,“ zhodnotil výsledky
mladých sportovců radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy
Edmund Janisch.
Reprezentanti
Karlovarského
kraje byli nejúspěšnější v krasobruslení a ve snowboardingu, ve
kterých se umístilo na medailových místech hned 7 z nich. Zlato
získal v krasobruslařské soutěži
jednotlivců Matyáš Bělohradský,
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žlutý kov vybojovala ve slopestyle
též Marie Kresingerová (na snímku). Stříbro ve stejném snowboardovém stylu získal Roman Zaňka
a stříbrný je v snowboardcrossu
v kategorii mladších žáků i Sebastian Horník. Jízda ve snowboardcrossu se vydařila i Marii
Kresingerové a Romanu Zaňkovi,
vybojovali v této disciplíně pro kraj
oba bronzovou medaili a mladá
sportovkyně přidala navrch bronz
ještě ze závodu v paralelním obřím
slalomu.
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V současné době zastává funkci
čestného předsedy. A pokud se ho
zeptáte na jeho recept na dlouhověkost, odpoví skromně, že je to slušné
chování.

