Tahače s chemií
se vyhnou Sokolovu

Cena pro dvě
úspěšné ženy

Kraj má tři nové
kulturní památky

Nový most odvede kamiony s cisternami na obchvat města. Riziko
pro obyvatele Sokolova klesne.

Za úspěšnou reprezentaci ocenil Karlovarský kraj dvě ze svých
nejlepších sportovkyň.

Mezi stavby chráněné státem se
nově zařadily také Císařské lázně,
kostel a kolonáda.
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Vážení čtenáři,
do druhého měsíce nového roku
vstoupil náš kraj s vydatnou sněhovou nadílkou, což sice potěšilo děti
a lyžaře, ale přineslo řadu komplikací řidičům. Kraj vydá letos na zimní údržbu téměř 104 miliony korun, přesná suma bude známa až
po skončení zimní sezóny. Oproti
loňsku je zimní údržba organizačně
náročnější, už kvůli objízdné trase
budované rychlostní silnice R6.
V prvních měsících roku pravidelně dochází k nárůstu nezaměstnanosti v kraji. Proto se během ledna
sešla krajská tripartita, která společně s řediteli úřadů práce řešila současnou situaci. Patříme k regionům
s nejvyšší nezaměstnaností, v současnosti je to okolo 11 procent ,
na Sokolovsku dokonce přes 13 procent a podle informací ÚP se počítá s dalším nárůstem. V tomto směru je podle mého názoru nutné, aby
zaměstnavatelé oznamovali úřadům
práce své potřeby na rekvalifikace,
kterých dosud pro své zaměstnance
málo využívají. Přitom máme v regionu pedagogické i organizační zkušenosti s těmito druhy vzdělávání.
Koncem ledna jsem se zúčastnil
pracovní mise v čínském Changpingu. Jak mnozí víte, tato součást
hlavního města Pekingu uzavřela partnerskou dohodu s Karlovarským krajem o kulturní i ekonomické spolupráci. Dojem, který ve mně
pracovní cesta do Číny zanechala, je
jednoznačný: Čína nás nepotřebuje,
zato my budeme stále více potřebovat Čínu, protože ekonomický růst
a hospodářský rozvoj této země jde
neuvěřitelným tempem. Znovu jsme
otevřeli téma přímého leteckého
spojení mezi našimi zeměmi. Chceme, aby se do Karlovarského kraje přijeli podívat čínští touroperátoři a navázali zde kontakty s podnikateli v cestovním ruchu..
Dobrá zpráva nakonec – v současnosti finišuje příprava žádosti o dotaci 140 milionů korun z ROP Severozápad na obnovu a modernizaci lůžek a přístrojového vybavení do nemocnic v Karlových Varech,
v Sokolově a v Chebu. Pevně věřím,
že se nám podaří tyto potřebné peníze získat.
Archiv
měsíčníku Krajské listy
a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) jsou přístupné a ke stažení v internetových KRAJSKÝCH LISTECH http://www.kr-karlovarsky.
cz/kl/. O zasílání měsíčníku přímo
do osobních e-mailových schránek
lze žádat na adrese andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.
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Sněhová kalamita dostihla i Karlovarský kraj

Foto HZS Karlovarského kraje

Sníh měl na svědomí řadu nehod. Jedna z nich se stala u Hazlova na Chebsku.

Přívaly sněhu a tuhé mrazy dorazily
na přelomu ledna a února i do Karlovarského kraje. Ačkoliv tady nebyl vyhlášen
kalamitní stav, situace se mnohdy pohybovala na jeho hraně.
Začátkem února museli silničáři uzavřít více jak desítku silnic. Sníh a silný vítr je zcela zavály. Jednalo se především o komunikace nižších tříd. Krajská
správa a údržba silnic však konunikace v krátké době uklidila a zprůjezdnila. Policisté v tu dobu zaznamenali řadu

nehod, ale až na výjimky se naštěstí nejednalo o vážné havárie. Ani jedna si nevyžádala lidský život.
V polovině února pak začala silničářům docházet sůl. Protože podobné počasí vládne celé Evropě, zásoby soli se
vyčerpaly všude.
„Operační štáb zimní údržby rozhodl, že se solí budou ošetřovat jen silnice
první třídy. Ostatní komunikace se budou ošetřovat inertním posypem, pokud se nepodaří zásoby soli opět zvý-

V regionu by mohly vzniknout
až tři nové vodní nádrže
V Karlovarském kraji by mohly v budoucnu vzniknout tři nové vodní nádrže. Vyplynulo to z výhledové studie potřeb a zdrojů vody, kterou pro
kraj zpracovalo sdružení Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Výzkumný
ústav vodohospodářský TGM. Studie
mapuje možné lokality, které by mohly výhledově poskytnout prostor pro
shromáždění vody.
Studie označila jako „problémovou“
lokalitu zejména povodí Teplé, reprezentované vodními nádržemi Stanovice (s významným odběrem vody)
a Březová (zajištění minimálních průtoků pod nádrží), a kontrolními profily Teplička a Cihelny (zajištění minimálních průtoků).
Vodní nádrže Stanovice a Březová byly identifikovány jako potenciálně „problémové“ ve střednědobém i dlouhodobém výhledu, kontrolní profily Teplička a Cihelny pouze
ve střednědobém výhledu.
„Studie popsala současné podmínky zdrojů a potřeb vody a posoudila je z hlediska budoucího vývoje, tedy v horizontu dvaceti let a dále,“ vysvětlil krajský radní Jaroslav Bradáč.
Dokument využije ministerstvo zemědělství pro připravovaný Generel lokalit, kde by výhledově mohly vzniknout

vodní nádrže.
Původně se podle Směrného vodohospodářského plánu z roku 1988 uvažovalo o 31 lokalitách v našem regionu. Později ministerstvo snížilo jejich
počet na 16. „I to by byl pro kraj a obce
nepřijatelný počet,“ dodal radní s tím,
že ze studie vyplynul návrh na 3 oblasti možného vytvoření nádrží. Záležet bude ale především na tom, jak by
nové plochy mohly ovlivnit potřebné
podmínky ochrany přírody a krajiny.
„Podle posledních jednání na ministerstvu zemědělství je do aktuálního seznamu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod zařazena zatím pouze jedna lokalita ze zpracované studie, a to Dvorečky na toku Libava poblíž Březové, Kynšperku nad Ohří a Rovné,“ upřesnil Bradáč.
Další navrhovaná lokalita Mnichov
na Pramenském potoce je z důvodu
významného střetu s ochranou přírody v připravovaném Generelu nahrazena alternativní oblastí Poutnov
na toku Teplá.
U třetí navrhované lokality Chaloupky na toku Rolava byl vyhodnocen tak
významný střet s ochranou přírody, že
její případné zařazení do Generelu stále projednává ministerstvo zemědělství i životního prostředí.

šit,“ konstatoval náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Potíže byly i ve městech, kde hromady
sněhu ztěžovaly parkování, radnice pak
nechávaly sníh z měst odvážet nákladními auty. V Chebu v jednu chvíli zásoby soli zcela došly, podobně na tom byli i v Chodově. Méně se solilo také v Sokolově.
„Soli máme dost a věříme, že s ní vydržime. Po dohodě s městem jsme se
však rozhodli, že v období, kdy každý

den napadne vysoká vrstva sněhu, budeme místo solení spíše plužit a případně používat inertní posyp,“ uvedl ředitel sokolovských technických služeb Pavel Dlouhý.
Na sníh si naopak nestěžovali lyžaři
a provozovatelé zimních areálů. Na sjezdovkách totiž ležel až metr přírodního
sněhu a vlekaři hlásili ideální podmínky pro všechny druhy zimních sportů.
Běžkaři si letos mohou užívat dokonce
i v těch nejnižších polohách kraje.

Kraj by chtěl pořádat
olympiádu v roce 2012
Karlovarský kraj by chtěl být společně s Ústeckým krajem spolupořadatelem zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2012. Pokud by uspěl ve výběrovém řízení, které bude letos pořádat český olympijský
výbor, znamenalo by to, že se na sportovní klání sjedou za dva roky do kraje
stovky mladých sportovců z celé země.
A desítky nadějí zimních sportů z našeho kraje by mohly mít výhodu domácího prostředí.
Region chce nejen podpořit myšlenku olympijského sportu, ale pořádání významné sportovní akce je šancí i na propagaci Karlovarského kraje jako turisticky a sportovně rekreační oblasti. Předloni se zimní olympiády ve Zlíně zúčastnilo na 1200 sportovců a hostů z celé republiky, což je
počet, který rozhodně stojí za to oslovit a ukázat jim širokou nabídku sportovních možností kraje.
Zastupitelé Karlovarského kraje už
schválili na svém posledním jednání
memorandum o pořadatelství. Pro kraj
by pořádání zimní olympiády mládeže znamenalo příspěvek asi 1,5 milionu korun. Celkové náklady na pořádání této akce bývají okolo osmi milionů korun. Tyto náklady se přitom kraji bohatě vrátí formou jeho propagace.
Letní a zimní olympiády dětí a mládeže jsou projektem Českého olympijského výboru a začaly se pořádat v roce 2003. Mladí sportovci z Karlovarského kraje se účastnili všech dosavadních olympiád.
V letošním roce se konala zimní olympiáda mládeže České republiky v Liberci a sportovci z nešeho kraje se na ní rozhodně neztratili. Získali v různých disciplínách celkem deset
medailí.
Více na straně 6

Studentů ubývá, školy se musí přizpůsobit

Počet žáků a studentů na středních školách v kraji v posledních letech
rychle klesá. A podle odhadů demografů bude klesat i v nadcházejících letech.

Počet studentů středních škol poslední roky klesá a podle demografických údajů bude klesat i v následujících letech. Ročně tak střední školy v Karlovarském kraji přijdou asi
o 200 až 300 studentů. Aby se školy
nedostaly do ekonomických problémů, budou se muset přizpůsobit nebo nabídnout jiné formy vzdělávání.
Kraj chce přitom být koordinátorem,
který může školám doporučit omezení konkrétních oborů nebo podpořit
vznik nových.
„Nechceme ale školám nařizovat

nebo je násilně slučovat a rušit,“ uvedl radní pro oblast školství Vratislav
Emler.
Na středních školách v Karlovarském kraji studuje v současné době
15.400 studentů. Před dvěma lety to
bylo zhruba o 500 více. Podobný demografický vývoj se přitom dá očekávat i v dalších letech.
Školy se tak musí připravit na to, že
bude stále těžší udržet počet studentů a tím i zdroje financí od státu. Provoz škol se totiž financuje z větší části z peněz na žáka, zbytek pak pokrý-

vají příspěvky zřizovatele nebo vlastní příjmy školy. „Když škola nenaplní některé obory, bude muset ředitel
řešit problém, jestli udrží pedagogy
a bude mít na výplaty.
Karlovarský kraj proto doporučil
některým středním školám, jejichž
je zřizovatelem, aby omezily některé obory. To by mohlo pomoci udržet střední školství v kraji dosažitelné pro všechny obyvatele. Týká se to
například gymnázií, oborů jako jsou
ekonomická lycea a podobně. Většina
škol na doporučení kraje přistoupila.
Optimální poměr učňovských oborů a maturitních by měl být asi 30
procent učňovských oborů a 70 procent maturitních. Situace v Karlovarském kraji se ale v posledních letech
změnila tak, že ubývá učňovských
oborů na úkor maturitních. Učňovských oborů je v Karlovarském kraji
nyní jen asi 25 procent.
Absolventi gymnázií, kteří nejdou
po škole na vysokou školu nebo studenti ekonomických lyceí ale po studiu pak velmi těžko hledají práci.
I proto kraj doporučuje omezení právě u těchto oborů. Naopak řada učňovských oborů bývá neobsazena,
ačkoli jejich absolventi mají mnohdy daleko větší šanci získat zaměstnání, a to finančně velmi dobře ohodnocené.

informace z kraje
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Z chemičky pojedou kamiony přímo na obchvat

Sokolov a Královské Poříčí se mohou těšit na nové silniční spojení, které navíc odvede těžkou nákladní dopravu z centra města.

Lidé v Sokolově se už nemusí obávat,
že by případná havárie cisterny převážející z tamní chemičky nebezpečné látky, mohla ohrozit město. Cisterny z města totiž odvede nový most, kte-

208 milionů korun
bude stát nové dopravní spojení
mezi Sokolovem a Královským
Poříčím
rý bude součástí silnice vedoucí na jeho nový obchvat.
„Stavba po dokončení odlehčí Sokolovu, protože těžká nákladní doprava
a cisterny odjíždějící z chemičky budou

odkloněny mimo zastavěné území,“
vysvětlil hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. V nedalekém Královském Poříčí bude násep stavby zároveň
tvořit protipovodňovou ochranu obce.
„Stavba není ani tak důležitá svou
délkou, jako významem. Pokud by
ve městě havarovala cisterna s nebezpečnou látkou, pro Sokolov a okolí, by
to mělo nedozírné následky,“ uvedl při
jejím zahájení starosta Sokolova Karel
Jakobec.
Asi kilometrový úsek nové silnice
začíná na křižovatce se silnicí II/181
v Královském Poříčí, vede po levém
břehu řeky Ohře, přes řeku pokračuje po novém mostě a na pravém břehu

prochází úzkým prostorem mezi závodem Hexion a čističkou odpadních
vod. Končí napojením na Tovární ulici v Sokolově - Těšovicích.
„Není to tak dlouho, kdy byl dokončen severovýchodní obchvat Sokolova,
nyní jsme zahájili další stavbu a čeká
nás ještě západní obchvat. Pak budeme
mít základní problém s dopravou vyřešený,“ doplnil Jakobec.
Stavba bude stát přibližně 208 milionů korun. Sokolov přispěje deseti miliony a Královské Poříčí částkou ve výši
4 miliony. Chemička Hexion se na přípravě stavby podílela sumou přibližně
23 milionů korun.
Zbývající částku ve výši 171 milionů

Foto KL

korun pokryje dotace z Evropské unie
a dotace Regionální rady ze státního
rozpočtu České republiky.
Stavba měla původně začít v září loňského roku, ale kvůli odvolání jednoho
z účastníků výběrového řízení se zahájení posunulo o čtyři měsíce. Propojení stavbaři dokončí v prosinci letošního roku.
V Královském Poříčí povede silnice
přímo přes fotbalové hřiště s mnohaletou tradicí. Podle starosty obce Ivana Stefana ho ale nahradí nové hřiště,
které vzniká u statku Bernard , který se
tak stává nejen kulturním, ale i sportovním centrem obce. Dokončení hřiště je plánováno v polovině roku.

Přenosy jednání krajských zastupitelů sledovalo na internetu na 3000 lidí
Téměř 3000 lidí využilo možnost sledovat jednání krajského zastupitelstva z pohodlí domova nebo kanceláře na internetu. Uživatelé shlédli v roce 2009 celkem 8 přímých online přenosů jednání.
Odkaz na přenosy je umístěn
na úvodní straně krajského informačního portálu a kromě přímého přenosu je
možné se podívat i na záznam z posledního jednání.
„Zaregistrovali jsme 2764 připojení,
ale vzhledem k tomu, že z jedné adresy mohlo přenos sledovat více uživatelů,
je jejich konečný počet s velkou pravděpodobností ještě vyšší,“ konstatoval náměstek hejtmana Jaroslav Borka.
Během roku došlo ke zdokonalení
technologie, především ke změně formátu vysílání z 4:3 na 16:9. „Je možné využít dvě rychlosti připojení, které jsou uživatelům přiřazovány automaticky.
To znamená, že ti, kdo mají pomalejší
internet, využijí potřebnou nižší rychlost a lidé s rychlejším přenosem dat
mají k dispozici vyšší rychlost připoje-

ní,“ uvedl Jan Matouš z externí společnosti, která přenosy připravuje a snímá. Vyšší kvalitu obrazu, zvuku a větší plochu zobrazení tak využívají lidé
s rychlostí připojení okolo 700 kb/s, lidé s nižší rychlostí připojení, okolo 400
kb/s sledují jednání v běžné vysílací
kvalitě.
V několika dnech po jednání zastupitelstva je na krajských internetových
stránkách k dispozici indexovaný archiv
jednotlivých projednávaných bodů.
„Má-li někdo zájem vidět například
jen některé z témat, má možnost jej najít podle příslušného indexu,“ vysvětlil
náměstek hejtmana.
V tomto roce by měly být online přenosy obohaceny o novou grafiku, ať už
v titulcích nebo grafických předělech.
„Plánujeme také přístup ke kompletnímu archivu záznamů za uplynulý rok,“
uvedl Matouš. Navýší se i kapacita přístupů, která bude bez omezení.
Průběh jednání mohou nadále zájemci sledovat i v předsálí zastupitelského sálu, kde je umístěna televizní obrazovka.

Internetové stránky jsou místem kde lidé hledají informace o Karlovarském kraji nejčastěji. Množství údajů obsažených na portálu www.kr-karlovarsky.cz přitom dlouhodobě roste a zahrnuje vše: od informací o dotacích až po kulturní nabídku v kraji.
Foto KL

Ředitel krajského úřadu informuje
Roman Rokůsek
Rodiče dětí se zdravotním postižením nebo zdravotním či sociálním znevýhodněním mohou v současnosti využít služeb asistenta pedagoga. O tom, co je zapotřebí ke zřízení této funkce ve školách, jsme hovořili s ředitelem Krajského úřadu
Karlovarského kraje Romanem Rokůskem:
Jaký je vlastně úkol asistenta pedagoga v různých typech škol?
Asistenti pedagoga poskytují pomoc dětem, žákům nebo studentům v přizpůsobení se školnímu prostředí, pomáhají také pedagogic-

kým pracovníkům školy při výchovJe-li žádost podána, co se s ní děné a vzdělávací činnosti, při komuni- je dál?
kaci s dětmi a při spolupráci s rodiči
Krajský úřad musí posoudit, jestli
případně s komunitou, ze které dítě, školu vedou ke zřízení funkce oprávžák nebo student pochází.
něné důvody, zkoumá také vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny
Jak by měli postupovat ředitelé a zaměřuje se na pracovní náplň asiškol, kteří by chtěli, aby asistent pe- stenta pedagoga. Úřad také dofinandagoga působil i v jejich škole?
covává ze státního rozpočtu výdaje
Ředitel mateřské, základní, střední spojené se zaměstnáváním asistenta.
či vyšší odborné školy může se souhlasem krajského úřadu zřídit funkKdo se může stát asistentem peci asistenta pedagoga ve třídě, kterou dagoga?
navštěvuje právě dítě, žák nebo stuJe to člověk, který bude působit jadent se speciálními vzdělávacími po- ko pedagogický pracovník, proto by
třebami. Potřebné informace k po- měl mít v ideálním případě odbordání žádosti krajskému úřadu jsou nou kvalifikaci získanou vysokoškoluvedeny na internetových stránkách ským vzděláním. Možné je také vyšší
kraje pod záložkou Vzdělávání, mlá- odborné či střední vzdělání, v případež, sport.
dě základního vzdělání je pak poža-

dováno absolvování akreditovaného
vzdělávacího programu v oblasti pedagogiky nebo přímo vzdělávacího
programu pro asistenty pedagoga. To
vše posuzuje ředitel školy, než přijme
asistenta pedagoga jako zaměstnance
školy do pracovního poměru.

Kolik asistentů pedagoga v současnosti v kraji působí?
Počet asistentů pedagoga pro zdravotně postižené žáky se zvýšil v minulém školním roce na 106 asistentů, kteří zabezpečují asistenční služby pro 240 žáků. Asistentů pedagoga
pro sociálně znevýhodněné žáky je
v základních školách 18 a poskytují
podpůrné asistenční služby při vzdělávání 715 znevýhodněným žákům.

HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Pane hejtmane,
vzhledem k nevyhnutelným dopravním obtížím a objížďkám, které vyvolává dostavba nové R6 mezi Jenišovem a Kynšperkem, se každý řidič znající regionální silniční síť snaží optimalizovat svou trasu. Chtěl bych Vás tímto požádat o přezkoumání nutnosti uzávěrky silnice III. třídy mezi Březovou a Dolním Rychnovem. Tento úsek znám a jeho uzavření z důvodu výstavby stavebních objektů R6 mi nepřipadá vůbec logické. Vytížení této silnice stavebními stroji je dle mých postřehů daleko nižší než u stávající E48
(ta by z tohoto úhlu pohledu měla být uzavřená jako první) a úsek Dolní Rychnov - Březová je pouze ideálním místem pro policii, která jej vskutku využívá pro pokutování z prosté logiky věci nevinných, avšak z pohledu práva provinIlých řidičů, kteří si tímto způsobem mohou poměrně znatelně zkrátit svou cestu a odlehčit tak zatíženým alternativním cestám určených k objížďce.
Děkuji za zvážení. Martin Salí
Vážený pane Salí,
krajský úřad nemůže rozhodovat o uzavírce silničního úseku mezi Dolním
Rychnovem a Březovou, protože to nepatří do jeho kompetencí. Rozhoduje
o tom Městský úřad v Sokolově, konkrétně odbor dopravně – správních agend,
který vydal rozhodnutí o povolení úplné uzavírky této části silnice v dubnu loňského roku na dobu od 15. 4. 2009 do 30. 6. 2010. Bylo to na základě žádosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR z důvodu provádění výstavby rychlostní komunikace R6 – mimoúrovňové křižovatky, přeložky silnice III. třídy a nadjezdu silnice III. třídy. Uzavírka byla tedy stanovena v souvislosti se stavbou jedné z etap
budování rychlostní silnice R6, konkrétně úseku Sokolov – Tisová a důvodem
jsou plánované a realizované stavební práce.
V souladu s vydaným rozhodnutím MÚ Sokolov je zmíněná silnice v současné době považována za stavbu a vjezd je povolen kromě vozidel stavby pouze
veřejné autobusové dopravě a složkám integrovaného záchranného systému.
Velmi dobře si uvědomuji, jaké komplikace a složitosti jak pro občany a řidiče,
tak pro města a obce, s sebou stavba rychlostní komunikace nese a ještě přinášet bude. Bez těchto nevyhnutelných opatření se ale stavba zásadní dopravní
tepny našeho kraje neobejde. Jakkoliv je to především pro řidiče nepříjemné,
žádám Vás všechny o shovívavost, pochopení a trpělivost. Věřím, že nám nová
rychlostní silnice současné komplikace svou kvalitou a funkčností vynahradí.
Podle mých informací by stavební práce na části silnice mezi Dolním Rychnovem a Březovou mohly být dokončeny již v průběhu měsíce března a následně
by tedy s časovým předstihem mohla být ukončena i přechodná úprava provozu na této silnici.
Vážený pane hejtmane,
opakovaně jsem hledala na krajském webu informaci o koncepci kultury,
ale marně. Dokonce heslo kultura se vyskytuje jen sporadicky. Můžete mi,
prosím, napsat, zda strategii týkající se kultury připravujete? V případě, že
nikoli, je to možné vysvětlit tak, že ji vedení kraje považuje za nepotřebnou, nebo dokonce kulturu za méně důležitou než jiné oblasti?
Děkuji za odpověď, kterou bychom rádi zveřejnili na webu internetového
časopisu Místní kultura (www.mistnikultura.cz)
Ludmila Kučerová, šéfredaktorka
Vážená paní Kučerová,
Přestože Karlovarský kraj nemá v současnosti na svých webových stránkách
koncepci kultury zveřejněnou, zmíněná koncepce existuje a je v pravidelných
intervalech aktualizována a zveřejňována, a to i na krajském webu. Poslední
aktualizace proběhla v roce 2008. V současnosti jsou aktuální strategické cíle
kultury zveřejněny na webových stránkách Karlovarského kraje v rámci Programu rozvoje kraje 2007 – 2013, který byl v roce 2009 aktualizován. Najdete jej na našich stránkách. Ze strategických cílů nejbližšího období si dovolím
upozornit na činnost směřující k získání prostředků z fondů EU k spolufinancování projektů nejen našich příspěvkových organizací (krajských muzeí, galerií
a knihovny), ale i k spolufinancování projektů vlastních (např. rekonstrukce Císařských Lázní či Becherovy vily).
Nelze opomenout opatření směřující k udržení a zvýšení kulturní úrovně obyvatel kraje. Ke zlepšení kulturní vzdělanosti je pozornost věnována organizaci dopoledních kulturních programů pro děti a mládež. Karlovarský kraj nadále podporuje ze svého rozpočtu amatérské i profesionální umění, rovněž pak
akce regionálního a nadregionálního významu, organizované jak obcemi kraje, tak i sdruženími či fyzickými osobami. Vydáváním kulturního kalendáře informuje veřejnost o kulturním dění v celém regionu. Také pořádáním pravidelných seminářů kronikářů chce přispívat k uchování kulturního dědictví našeho kraje.

Město Bochov nemusí státu
vracet 56 milionů korun
Radnice v Bochově může mluvit
o velkém štěstí. Státu nakonec nebude muset vracet desítky milionů korun.
Městu tento tvrdý postih hrozil za to,
že porušilo rozpočtovou kázeň při
opravě své školy. Ministerstvo financí
pak radnici vyměřilo sankci ve výši 56
milionů korun.
Radnice na opravu školy získala
od státu dotaci přibližně 29 milionů
korun, dalších více než 27 milionů pak
činilo penále, které městu následně vy-

měřil finanční úřad.
K chybě došlo tím, že během rekonstrukce školy se nepostavilo hřiště. Jeho výstavba však byla v podmínkách
dotace.
„K pochybení došlo ještě v době
mých předchůdců, když se v několika
etapách škola rekonstruovala. Pokud
bychom museli státu 56 milionů zaplatit, Bochov by to položilo. Jeho roční
rozpočet je asi 30 milionů korun,“ uvedl starosta města Miroslav Egert.

Policie prošetří nákupy v nemocnici
Karlovarský kraj podá trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli
podezření, že v roce 2006 chebská nemocnice zakoupila přístroje pro anesteziologické oddělení neúměrně draho. Nemocnice, kterou tehdy řídila externí firma Česká zdravotní, zakoupila
dva anesteziologické přístroje celkem
za 3,4 milionu korun. Podle současného ředitele Karlovarské krajské nemocnice, a.s., Jiřího Fojtíka se ale daly
pořídit srovnatelné přístroje o 1,4 milionu levněji.

Podle náměstka hejtmana Petra Navrátila se proto rada rozhodla předat
věc orgánům činným v trestním řízení, aby věc prověřila.
Na přístroje dostala chebská nemocnice dotaci od města Chebu ve výši 3
milionů korun, zbytek částky doplatilanemocnice ze svých zdrojů. Někdejší manažeři z České zdravotní byli už
v minulosti obžalováni z nevýhodného nákupu zdravotnického materiálu. Soud ale dosud o jejich vině nerozhodl.

rozhovor na aktuální téma
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Energetika je vysoká hra o naši budoucnost
Kraj nabídne městům a obcím možnost, jak se bránit diktátu
cen za energie a ušetřit. A na úspory se zaměří i sám. Zároveň
chce řešit i budoucí energetickou soběstačnost regionu.
S ní to ale, podle Jaroslava Borky, náměstka hejtmana
Karlovarského kraje pro majetkoprávní oblast a vnitřní věci,
bude podstatně složitější. Řešení totiž bude vyžadovat řadu
kompromisů ze strany institucí, obcí, soukromých firem
i obyvatel kraje.
Karlovarský kraj chce ještě letos představit městům a obcím systém, díky kterému by mohly ušetřit
až milionové částky ročně za nákup
elektrické energie. V čem spočívá?
„Tento systém se zrodil v rámci práce krajské energetické komise a netýká se navíc jen obcí, ale i samotného
kraje. A mohou ho využít také například bytová družstva nebo různá
sdružení.
Princip je poměrně jednoduchý.
Například zařízení Karlovarského
kraje dnes uzavírají smlouvy na odběr elektrické energie s dodavateli jednotlivě. Tedy školy, nemocnice,
silničáři i další příspěvkové organizace kraje, každá sama za sebe.
Místo toho ale chceme nově vytvořit takzvané jednotné odběrné místo. Ne že by se všichni připojovali
na jednom místě, ale odběry jednotlivých organizací se dají dohromady
a s tím se půjde do tendru na dodávky elektrické energie, nebo rovnou
na energetickou burzu v Kladně, kde
je možné podle potřeby nakupovat
jak krátkodobé, tak dlouhodobé kontrakty. To, že tato burza začala fungovat je pro nás velká výhoda, protože jinak byla až dosud česká elektřina
obchodována vesměs na burze v německém Lipsku. “
Jak velkou úsporu by tento systém
mohl přinést a odkdy začne fungovat?
„Předpokládáme, že v souhrnném
nákladu nám takto připravené řízení krajské energetiky sníží výdaje
na odběr elektrické energie v rozmezí od pěti do sedmi procent, což v penězích znamená roční úsporu osm až
deset milionů korun. Naše představa
pak je, že by jednotné odběrné místo
mohlo začít fungovat už od srpna tohoto roku.“

ho modelu navíc může být mnohem
širší. Třeba v sousedním Německu
obdobným způsobem úspěšně postupují i některá bytová družstva, aby
získala pro své členy výhodnější ceny
elektřiny a tepla.“
Nebylo by ale ekonomičtější i ekologičtější, aby kraj podporoval spíše snižování energetické spotřeby?
„Pokud jde o Karlovarský kraj a jeho organizace, už jsme začali. A protože kraj neměl dosud zpracovanou
ucelenou energetickou koncepci, nyní především mapujeme kde a kolik
spotřebujeme energií. První výstupy
bychom měli mít do poloviny roku.
V té druhé chceme přistoupit ke konkrétním opatřením.“
Máte už nějaké signály, čeho se
tato energeticky úsporná opatření
budou týkat?
„Například současných objektů
v areálu krajského úřadu. I když jde
o nedávno zrekonstruované nebo dokonce nově postavené budovy, paradoxně nebyly zateplené. Mají tak velmi vysoké náklady na vytápění. A už
nyní víme, že stejný problém se týká
i řady budov krajské nemocnice nebo
středních škol, u kterých je kraj zřizovatelem.“

Budete při této příležitosti řešit
i plánovanou výstavbu nových objektů v areálu krajského úřadu, jakými je například krajské ředitelství policie, nebo krajské sídlo justice?
„Ne, to se nás netýká. Výstavbu těchto objektů bude financovat
stát a předpokládáme, že s ohledem
na nezbytné úspory v eráru bude řešit také minimalizaci energetické náročnosti jejich provozu. Nás jako kraje se týká jen rekonstrukce inženýrských sítí v areálu, která s výstavbou
Znamená to tedy, že obce budou těchto státních institucí částečně tamít možnost se k tomuto tendru ké souvisí.“
připojit?
„To by asi bylo poměrně složité.
Krajská energetická komise se ale
Celá věc vlastně spočívá v tom, že nezabývala jen tím, jak a kde ušetmy jsme v rámci energetické komi- řit za energie, ale také tím, kde
se oslovili odborníky, kteří nám na- vůbec kraj v budoucnosvrhli tento model, který úspěšně fun- ti nějakou energii
guje na mnoha místech v zahraničí, získá. Došla už
i u nás.
k nějakému záA protože víme, že ani obce nema- věru?
jí prostředků nazbyt, chceme jim tento model nabídnout jako vzor s tím,
že ho mohou využít buď samy, nebo
v rámci různých regionálních sdružení měst a obcí. Ty v kraji fungují
už celou řadu let a díky nim vznikla celá řada úspěšných projektů které
by jednotlivé obce nemohly z finančních důvodů samy realizovat.
Právě tato sdružení by mohla být
mnohem úspěšnější při jednání o cenách elektřiny, než když o nich licitují samotné obce, nebo dokonce jejich jednotlivé organizace, jejichž
pozice vůči obchodníkům s elektrickou energií je už na první
pohled nevýhodná.
Využití připravené-

„Energetická soběstačnost Karlovarského kraje je zásadní a velmi aktuální problém. V současné době stojí výroba elektřiny v kraji na hnědém
uhlí. Na dodávkách tepla vyráběného spalováním uhlí jsou závislé tisíce domácností i firem v Karlových
Varech, Chodově, Nejdku nebo Novém Sedle. Přitom zásoby uhlí máme zhruba jen do roku 2030.
Samozřejmě zde existují i alternativní zdroje, jako jsou vodní, větrné nebo fotovoltaické elektrárny, ale
ty v podstatě nemají pro energetiku
kraje velký význam. Hledáme tedy
nějaké řešení.
To řešení se odvíjí od dvou věcí.
Tou první je energetická koncepce
státu, která bude mít zásadní dopad
i na kraje a obce. Tu snad vláda konečně projedná do konce dubna letošního roku.
Druhou věcí je dlouhodobý výhled
spotřeby energie v kraji, který se odvíjí především od toho, jak plánují svůj další rozvoj firmy, ale i obce
v kraji. My v současné době pracujeme na tom, abychom dali dohromady všechny tyto údaje, nějak je sjednotili a na základě toho se budeme
muset rozhodnout. Rychle rozhodnout. Čas neúprosně běží. Je to hra
o naši budoucnost.“

žádný zásadní bezpečnostní problém. Vždyť například v Praze funguje už celá desetiletí jaderný reaktor
přímo v centru města. Je to školní zařízení, které sídlí v na první pohled
obyčejném panelovém domě v Tróji,
kde je jedno z pracovišť ČVUT, a nikdo v tom žádný problém nevidí.“

Takže by třeba v Chebu mohla vyrůst malá jaderná elektrárna?
„Myslím, že to asi ne. V první řadě bude snaha využít to, co tady už
je, než budovat nějaké nové technologie. V našem kraji jde především o stávající energetický komplex
ve Vřesové, který by bylo možné využít v rámci nově připravovaného
krajského systému nakládání s komunálními odpady.
Dnes jde většina odpadů z měst
a obcí na skládky. Nový systém ale
počítá s jeho úplným tříděním. Oddělil by se tedy například biologický
odpad, který lze využít pro výrobu
různých substrátů, ale také pro výrobu bioplynu. Oddělily by se druhotně
využitelné suroviny, jako je sklo, kovy a podobně. A na závěr, by se oddělily energeticky využitelné složky.
Zbyla by jen nepatrná část odpadu
ke skládkování a nemalou část, kterou dnes necháváme hnít na skládkách, bychom mohli využít právě pro
Nicméně čím nahradit uhlí. Ště- výrobu elektrické energie a tepla.“
pením jádra?
„Pokud Česká republika bude chtít
Jenže slovo spalování nahání hui nadále udržet svoji energetickou so- sí kůži jak ekologům, tak některým
běstačnost, bude muset jednoznač- obcím.
ně posílit jadernou energetiku. To je
„O tom bude potřeba ještě hodně
dnes již zcela zřejmé a pravděpodob- diskutovat, protože některé obce toně nepůjde jen o dostavbu dalšímuto záměru skutečně nejsou
ho bloku v Temelíně. Přesný
příliš nakloněny. Roli
směr určí ale až teprve
zde hrají napřízmíněná energeticklad obavy
ká koncepce, ale
ze znečišnelze vyloučit,
ťování
že by se další
ovzdurozvoj jaderší, zvýné energetiš e ky mohl týné dokat i krajů.
pravNebylo
ní zátěže
by to nic
a podobnového.
ně.
Vždyť už
Na druv 90. letech
hou strase uvažovanu, dnes
lo například
ale existuv Plzni o výje celá řastavbě jaderda technologicné výtopny.
kých možnosA nebyl by to
tí jak lze spazřejmě ani
lování řešit vel-

mi efektivně a přitom s minimálním
dopadem na životní prostředí. Některé materiály se třeba nemusí spalovat přímo, jako tomu bylo v minulosti, ale lze je dál zušlechťovat. Například z nich vyrobit různé druhy
granulátu, který se dá následně spalovat s vyšší účinností, nebo v některých případech i zplyňovat.
Navíc vývoj v této oblasti je velmi
rychlý a každá další generace technologií je o něco účinnější a čistší než
ta předchozí. Pro příklad nemusíme
chodit daleko. I když jde samozřejmě o velmi rozdílné technologie, stačí se podívat na účinnost fluidního
spalování v elektrárně Tisová, a špičkové moderní paroplynové elektrárny ve Vřesové. V obou případech je
na počátku uhlí. Ale efektivita, s jakou ho oba zdroje využívají, je velmi rozdílná.
Nemyslím si proto, že bychom měli podobné myšlenky rovnou zavrhovat, zvláště když nemáme za spalování v současné době vhodnou náhradu
disponující srovnatelným výkonem.“
Tady by asi mnohý ekolog protestoval. Jak ukazují zkušenosti ze
zahraničí, vhodnou kombinací alternativních zdrojů lze dnes zajistit energetickou spotřebu i středně
velké aglomerace...
„To je ovšem pravdivé jen částečně. Dobře zvolená kombinace bioplynu, větrných nebo menších vodních elektráren a fotovoltaiky skutečně dokáže za určitých okolností pokrýt energetickou spotřebu i několikatisícového města. Jenže to platí pro
běžnou spotřebu domácností.
V případě pokrytí odběru průmyslu je to mnohem větší problém. Většina současných alternativních zdrojů totiž není schopna dodávat stabilní výkon. Tyto výkyvy kladou značné
nároky na přenosovou soustavu, protože se musí vyrovnávat.
Z alternativních zdrojů dnes dokáží stabilní výkon s možností regulace nabídnout jen technologie na bázi bioplynu. Postavit energetickou
koncepci na výrobě elektrické energie a tepla právě z těchto zdrojů by
v praxi znamenalo, že od Žlutic až
po Aš nebudeme pěstovat žádné běžné zemědělské plodiny, ale jen rychle
rostoucí energeticky využitelné plodiny. A případné následky pro biodiverzitu by byly možná ještě horší
než současná povrchová těžba hnědého uhlí.
Na druhou stranu nikdo tyto technologie nezavrhuje, určitě mají své
místo. Příkladem jsou třeba Žlutice, kde úspěšně využívají biomasu
pro výrobu tepla. Své opodstatnění mohou mít například v těch oblastech, které

nejsou z klimatických důvodů příliš vhodné pro zemědělství, ale tamní krajina je zemědělsky udržována
v rámci takzvané krajinotvorby. Jde
například o některé části Krušnohoří, nebo Tepelské náhorní plošiny.
Ale rozhodně na této bázi, za stávajících technologií, nelze budovat pilíř
krajské energetiky.“
A co možnost prolomení územních limitů a otevření dalších uhelných zásob v kraji?
„Kterých? Ty na Chebsku jsou velmi problematické z hlediska hydrogeologie. Františkolázeňské prameny jsou totiž mnohem méně hluboko
než ty Karlovarské. Zjednodušeně řečeno: do tamního uhlí stačí kopnout
krumpáčem a máme po lázních.
Původně bilanční zásoby hnědého
uhlí u Starého Sedla byly odepsány
a má se zde už letos začít stavět průmyslová zóna.
Sokolov? Zbouráme Sokolov jen
proto, že leží na panenské sloji? Těžko.
Takže v úvahu by přicházely už
jen zásoby v okolí Čankova. Ale jejich mocnost i kvalita nejsou, podle
odborníků, dostatečné na to, aby se
nám v současné době vyplatilo riskovat otevření hnědouhelného lomu
na okraji nejslavnějších českých lázní. V souhrnu by to mohlo přinést více problémů než užitku.“
Znamená to, že nemáme příliš
na výběr čím v Karlovarském kraji
v budoucnosti nahradit současnou
uhelnou energetiku?
„Především to znamená, že ať ji nahradíme kombinovanou výrobou,
štěpením atomu nebo snad v budoucnosti termojadernou fůzí, vždy
budeme muset udělat celou řadu
kompromisů. Všichni. Stát, kraj, obce, firmy i lidé.
Tím prvním je, že budeme muset výrazně zefektivnit své nakládání
s energiemi a snížit jejich spotřebu.
Na druhé straně se budeme muset
smířit s tím, že v současné době nemáme žádnou ekologicky zcela čistou metodu výroby elektrické energie. Máme jen ty méně a více škodlivé. Zplyňování odpadů a jejich přeměna na energetický plyn, která by
přicházela v úvahu ve zpracovatelské části ve Vřesové, patří bezesporu
k těm čistším technologiím.
Jenže ani s odpadem se nedá vyžít
na věky. Takže možná budeme muset velmi razantně přehodnotit i náš
vztah k jádru. V současné době totiž
žádný lepší zdroj nemáme.“

PŘÍŠTĚ: Ostrovský rodák Lukáš
Bauer bilancuje ve velkém rozhovoru jednu z nejúspěšnějších
sezón jeho závodní kariéry. Jaká byla letošní Tour de Ski? A co
olympiáda? Čtěte v březnovém
vydání Krajských listů.

Mgr. Jaroslav Borka
Narozen 18. října 1952
Náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast majetkoprávních a vnitřních věcí za KSČM. Absolvent Pedagogické fakulty v Plzni. Později působil jako učitel, zaměstnanec politické strany, nebo zastupitel města Karlovy Vary,
kde také dosud žije. Je ženatý a má dvě děti, ve volném čase se dlouhodobě věnuje vodácké i klasické turistice, nebo lyžování na běžkách.
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Německá letecká záchranka
by mohla zasahovat také u nás
Na území Karlovarského kraje by mohl v budoucnu létat k pacientům záchranný vrtulník z Německa. Projekt iniciovala německá strana, která chce posílit pokrytí zejména oblasti mezi Waldsassenem a Weidenem.
Získat na to chce společně s Karlovarským krajem peníze z Evropské unie. „Jedná se o řešení pro
blízkou budoucnost, v němž hraje hlavní roli pacient a jeho včasný převoz do nemocnice. Navíc už
dnešní evropská legislativa umožňuje některé postupy, které dřív
nebyly možné,“ uvedl na tiskové
konferenci k představení projektu náměstek hejtmana Martin Havel. Realizace projektu potrvá okolo tří let.
Lékařský ředitel Karlovarské
krajské nemocnice Ilja Horník
konstatoval, že kraj je nyní pokrýván především leteckými záchranáři z Plzně, případně z Ústí nad
Labem nebo z Prahy. S časem doletu vrtulníků problém není, to ani
není důvod, proč by se kraj a KKN
projektu účastnili. Poznamenal, že

Hejtman Karlovarského kraje Josef
Novotný ocenil špičkové sportovkyně
- střelkyni Lenku Maruškovou Hykovou z Aše (na snímku vlevo)
a atletku Ivanu Sekyrovou ze Sokolova.
Obě přijaly pozvání na krajský úřad,
kde jim hejtman kromě poděkování

za úspěšnou reprezentaci regionu.
předal šeky na 20 a 15 tisíc korun.
Lenka Marušková – Hyková, mimo
jiné držitelka stříbrné medaile
z olympiády v Athénách v roce
2004, byla vyhlášena Střelkyní roku
2009 a přivezla hejtmanovi ukázat

stříbrnou medaili z loňského ME
ve sportovní střelbě.
Sokolovská učitelka na gymnáziu
Ivana Sekyrová se specializuje na běh
a je šestinásobnou vítězkou Velké
Kunratické. Dvě stříbrné medaile má
také z loňského Mistrovství České

republiky v Třinci a dařilo se jí také
na posledním mistrovství světa
v běhu do vrchu v Itálii.
Obě závodnice budou patřit
k
nominovaným
sportovním
osobnostem v krajské anketě
Sportovec roku 2009.

přelety vrtulníku z Německa k zásahům u nás by byly jakousi zálohou v současném systému. Projekt by měl být financován z programu příhraniční spolupráce Cíl
3. Žádost je třeba podat do konce
března.
V současné době na území Karlovarského kraje nejčastěji zasahují vrtulníky, které startují z Líní
u Plzně, které spolupracují s místními složkami Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. Společně také každý rok
cvičí různé druhy zásahů, jako
je například záchrana tonoucích
na přehradě Jesenice u Chebu.
Problém se zásahy z Plzně nebo
Ústí spočívá především v doletové vzdálenosti i velkém operačním
prostoru, který tamní letky pokrývají. V případě zásahu v některých
částech Karlovarského kraje by tak
doletové časy ze sousední německé
Horní Falce mohly být kratší, než
je tomu dnes. A to v případě záchrany lidských životů může hrát
zásadní roli.

inzerce

Karlovarský kraj vyjednal pro letošní rok i přes krizi
od státu téměř stejné finance na sociální služby

Nejčastěji využívají sociální zařízení v kraji senioři.

Kraji se podařilo získat na sociální služby téměř stejné peníze jako loni Pro poskytovatele sociálních služeb
tak půjde do regionu téměř 228 milionů korun. Celkovou částku již potvrdila Dotační komise MPSV ČR.

„S ministerstvem jsme vedli během
uplynulého roku několik jednání, protože jsme se obávali, že úsporná opatření v souvislosti s ekonomickou situací výrazně ovlivní výši peněz do sociální sféry. Na tento rok bylo pro náš

dl náměstek hejtmana Miloslav Čermák, který je zároveň předsedou sociální komise Rady AKČR.
V roce 2009 činily dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální služby v našem kraji celkem
233 miliony korun. Kraj dostal tyto
peníze ve třech splátkách, které přišly
v březnu, v červnu a v prosinci loňského roku.
Dotace ze státního rozpočtu je určena k financování běžných výdajů,
které souvisejí s poskytováním sociálních služeb. Poskytovatel sociální
služby smí prostředky z dotace použít pouze na úhradu nákladů spojených s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. „Obecně platí, že z dotace lze hradit osobní náklady a provozní náklady, které
jsou nezbytné pro poskytování sociálIlustrační foto KL
ní služby, tedy například nákup kancelářských potřeb, pohonných hmot,
kraj určeno na základě souhrnné žá- telefony, energie, nájemné, školedosti o dotace celkem 209, 6 milio- ní a kurzy,“ upřesnil náměstek. Krajnu korun. Na základě dalšího vyjed- ský úřad přijímá každoročně žádosti
návání byla tato suma navýšena ještě poskytovatelů sociálních služeb a poo 17, 7 milionu korun, čili jsme ales- dává souhrnnou žádost o dotaci pro
poň na stejné částce, jako loni,“ uve- Karlovarský kraj na MPSV ČR.

Úředníci hledají inspiraci za hranicemi
Rozdíly mezi českou a německou veřejnou správou i zkušenosti s jejím fungováním byly hlavním tématem společného setkání pracovníků Karlovarského kraje a zemského okresu Wunsiedel.
Výstupy ze semináře s názvem „Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy“
pak mají sloužit na obou stranách hranice ke zlepšování činnosti veřejné správy.
„Shodli jsme se, že v některých oblastech, jako je například komunikace s médii nebo aplikace systémů kvality, jsou postupy i zkušenosti na obou
stranách hranice podobné. Jinde jsou
ale naopak výrazné rozdíly,“ říká Helena Nováková z oddělení interního auditu Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Některé z těchto odlišností, mimo jiné třeba rozdíly ve vnitřní struktuře i sa-

motném vnitřním chodu úřadů, nejsou
hned pro většinu lidí patrné. Naopak jiné jsou viditelné na první pohled pro
kohokoliv, kdo podniká nebo je zaměstnán na opačné straně hranice. Příkladem je elektronická komunikace s veřejnou správou.
„Ta se v posledních letech rozvíjí jak
v Německu, tak v Česku. Obě země k ní
ale mají mírně odlišný přístup,“ potvrzuje Nováková.
Například v Německu je podávání daňových přiznání pro firmy i zaměstnance, díky lepšímu propojení úřadů, jednodušší než u nás. Stačí vyplnit registrační formulář finanční správy, daňový subjekt získá zdarma přístupový klíč,
a všechna podání odesílá elektronicky
v systému ELSTER buď prostřednictvím
internetového portálu, nebo bezplatného programu, který je dostupný pro
všechny nejrozšířenější operační systémy. Jednou ročně pak pošle všechny for-

muláře souhrnně v tištěné podobě.
Proti tomu u nás je nezbytné pro takové kroky mít ze zákona takzvaný kvalifikovaný certifikát, který je placený,
a pokud daňový subjekt nemá datovou
schránku, musí využít portál veřejné
správy, ke kterému náleží ještě další certifikáty. Propojení jednotlivých složek
státní správy mezi sebou v Česku navíc
ještě není zcela optimální. Poplatník tak
musí například samostatně komunikovat s finančním úřadem a samostatně se
správou sociálního zabezpečení.
„Podobná pracovní setkání pak jsou
důležitá právě pro aplikaci osvědčených
postupů ve veřejné správě. A to vše samozřejmě s cílem jejího maximálního
zkvalitnění,“ dodává Nováková.
Pracovní seminář byl spolufinancován
Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj pod heslem „Investice
do vaší budoucnosti“.

Ojedinělá nabídka rodinných domů
Společnost MGH CONSULT spol. s r. o. připravila ojedi- 130 m2 obytné plochy za cenu 3 522 700 Kč.
nělou nabídku zájemcům o stavbu rodinného domu.
Ceny jsou uvedeny včetně pozemku, základové desky,
V Počernech, tedy v těsné blízkosti Karlových Varů na- přípojek, DPH a projektové dokumentace. Dokončené
bízí za velice příznivou cenu jedenáct kompletně zasíťova- domky bude možné předat už v červenci 2010.
(PR)
ných pozemků o velikosti 450 až 740 m2 s možností výstavby nízkoenergetických rodinných domů (dřevostaveb)
od společnosti Haas Fertigbau s.r.o.
V současné době začínají probíhat stavební práce na výstavbě inženýrských sítí, dokončení je předpokládáno nejpozději v březnu 2010 (termín závisí na průběhu zimy).
Pozemek je vybaven přípojkou el. proudu, splaškovou kanalizací, přípojkou vodovodního řadu a plynovou přípojkou. K pozemku náleží dvě parkovací místa navazující
na veřejnou komunikaci.
Každý pozemek bude prodáván s platným ohlášení stavby. Kupující jej může využít a stavět navržený dům či provést tzv. změnu před dokončením stavby. To mu umožní
zahájení stavebních prací zhruba do tří týdnů. Stavba domu ale není podmínkou! Jako příklad uvádíme podrobnější kalkulaci u dvou typů rodinného domu:
1) Patrový rodinný dům Haas Fertigbau TORINO,
Zájemce o stavbu rodinných domu jistě osloví pro4+1+WC, 130 m2 obytné plochy za cenu od 3 419 700 Kč
jekt společnosti MGH CONSULT v Počernech.
2) Bungalov Haas Fertigbau Basic Line 130, 4+1+WC,
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Lázně Kynžvart - díky unikátnímu prostředí specialista na dětské nemoci

Městečko Kynžvart nabízí zcela odlišnou atmosféru než ostatní lázeňská města v kraji.

Mezi nejmenší lázně Karlovarského kraje patří Lázně Kynžvart. O co je
menší jejich rozloha, o to větší je jich
význam - léčit své nemoci tam totiž jezdí děti.
Historie Kynžvartu údajně sahá již
do dob před naším letopočtem, kdy, například podle historika Friedricha Krause obývali území dnešního Kynžvartu
Keltové. Což zcela vyloučit nelze, ale důkazy o tom že by místo některý z jejich
kmenů skutečně obýval, dosud chybí.
Co je naopak jisté, je to, že ve 13. století ve zdejších kopcích vyrostl strážní
hrad. Pro Kynžvart znamenalo následné období obrovský hospodářský vzestup, neboť začal příliv nových obyvatel,
se kterými se zde začaly rozvíjet i různé druhy řemesel. Hradní posádka měla za úkol střežit obchodní cestu z Bečova přes Teplou do Chebu.
Impozantní městečko s bohatou historií je poprvé zmiňováno k roku 1214.
V roce 1356 udělil Karel IV. Kynžvartu
městskou pečeť, která znázorňuje lva se

štítem a třemi liliemi.
Od roku 1630 bylo městečko v majetku šlechtického rodu Metternichů. V roce 1862 byl Kynžvart prohlášen lázeňským městem. Místní léčivé prameny
byly známé už v 16. století, ale lázně byly založeny teprve až v roce 1822.
Město by dnes mohlo oslnit celou řadou historických domů, ale jejich podstatná část v roce 1856 lehla popelem při
ničivém požáru.
Dominantou města je na západním
svahu položená lázeňská čtvrť, která
vděčí za svůj vznik třem darům přírody: blahodárnému klimatu, minerálním
pramenům a ložiskům slatiny v okolí.
Do roku 1950 se zde po dobu skoro 100
let léčili dospělí, nyní však jsou lázně určeny jen dětským pacientům, trpícím
problémy horních cest dýchacích a kožních onemocnění.
K lázním dnes neodmyslitelně patří také zámek, ležící západním směrem od města. Postavený byl v 16. století, v letech 1820 až 1833 pak klasicistně

přestavěn. Kolem něho se rozkládá zámecký park. V zámku je zajímavá sbírka
kuriozit a unikátní knihovna, ve které je
uložen i rukopis z 9. století.
Návštěvníkům jsou zpřístupněny kolekce historických portrétů z doby kancléře Metternicha, kancléřova pracovna,
Richardova knihovna, zelený salón, kulečníkový sál, velký přijímací sál, zámecká jídelna, kuřácký salón, hudební salón, orientální chodba, zámecká zbrojnice, expozice Karla Hussa, oratoř a zámecká kaple.
Pobyt v lázeňském městečku lze zpestřit návštěvou místních pamětihodností,
procházkou parkem či objevováním nespočetných naučných stezek.
Vedle hradní zříceniny a zámku si lze
zajít třeba k židovskému hřbitovu nebo
k přírodní památce Kynžvartský kámen,
žulovému bloku s dokonale vyvinutými
pseudoškrapy. Zajímavosti v okolí nabízí i Slavkovský les, který můžete částečně poznat díky naučné stezce Smraďoch
nebo Kladským rašeliništěm.

PREFA-BETON Cheb - z místní firmy po významného hráče na trhu
Společnost PREFA-BETON Cheb, s.
r.o., je jednou z firem s nejdelší historií v našem regionu. Její vznik v padesátých letech předznamenal éru výstavby panelových domů na území města
Chebu a v jeho nejbližším okolí. Z firmy z místním významem se ale vypracovala do pozice významného hráče
na českém trhu s dodávkami i do zahraničí. Vždyť která z firem z Karlovarského kraje je dodavatelem pro takové stavby, jako je letiště v Mnichově...
V roce 1993 byl státní podnik PREFA privatizován firmou TEKAZ, s.r.o.,
s jasným programem pro rozvoj firmy
ve stejném oboru. Tento rok je současně zásadním přelomem v pojetí výroby
- přechod od typizované výroby na výrobu zakázkovou. O rok později vzniká
firma PREFA-BETON Cheb s.r.o., která přinesla mimo jiné kompletní výměnu stávající formovací techniky za moderní technologické zařízení špičkové úrovně, umožňující velkou variabi-

litu vyráběných prvků. V následujících
dvou letech se firma orientovala na přizpůsobení své nabídky pro dodávky

na trh v Německu, začíná se prosazovat
na domácím trhu a buduje si obchodní strategii firmy. V roce 1996 rozšiřu-

je nabídku o projekční a montážní činnost. Získává také první komplexní dodávku na českém trhu, výrobní halu

Chebská firma se v posledních letech velmi dobře uchytila i na německém stavebním trhu.

Foto archiv PB-CH

Křížovka o ceny
Gratulujeme výhercům z minulého čísla. Těmi se stali: Alena Balcarová z Horního Slavkova, Ludmila Vacková z Chebu a Stanislava Valachová z Abertam, kterým
zasíláme publikace o Karlovarském kraji. Dnes zavítáme na hrad Loket. Ten je jednou z nejznámějších památek v našem kraji a hrad, stejně jako okolní město,
patří k velmi vyhledávaným turistickým cílům. Samotný hrad pravděpodobně založil na místě staršího slovanského osídlení někdy ve třetí čtvrtině 12. století
(viz tajenka). Mohutná stavba byla od počátku častým místem pobytu našich panovníků a v roce 1239 tu Václav I. jednal i s římským císařem. Vojenskou, správní a reprezentativní funkci hrad plnil až do roku 1725, kdy vyhořel. Následně se proměnil na městskou sýpku a později na věznici, kterou zůstal až do roku 1949.

PLM v Aši pro firmu Skanska.
V letech 1996 až 1999 se PREFA-BETON snaží rozšiřovat nabídku komplexních služeb zákazníkovi, rozšiřuje portfolio výrobků například o sloupy
s patkou nebo sendvičové fasádní panely s povrchem z vymývaného betonu,
které se staly standardními prvky pro
opláštění obchodních center Kaufland.
Od roku 2000 pak začíná realizovat
stavby způsobem od projektu až po předání kompletně provedené prefabrikované železobetonové konstrukce. Obrat společnosti se oproti r. 1995 zvýšil na více než trojnásobek. Rozšiřování sortimentu pokračuje a ambice firmy
růst i mimo region provází v roce 2002
i založení dceřiné společnosti PREFABETON Stav,spol. s r.o. Předmětem činnosti této firmy se stala inženýrská činnost v investiční výstavbě s důrazem
na realizaci staveb mimo vlastní region
a pracovištěm v Praze.
PREFA-BETON Cheb pak v dalších
letech rozšiřuje svoje výrobní kapacity a sortiment zprovozněním nové formovací techniky pro předpínané skořepinové střešní prvky o rok později pak pořízením automatické oběžné
linky na výrobu deskových prvků. Obrat společnosti se oproti r. 2000 dvojnásobně zvýšil a přesáhl hranici 500 mi-

lionů Kč.
V roce 2006 byl proveden audit betonárny která získala doklad o způsobilosti dodávat betonovou směs pro stavby realizované ŘSD ČR. To umožní dodávat betonové prvky pro důležité silniční stavby, což následně, v roce 2008,
podporuje i založením dceřiné společnosti PB Transport beton s.r.o.
Rok 2008 je rokem spojováním s dalšími stavebními firmami v regionu,
PREFA-BETON majetkově vstupuje
do stavební firmy Thermia – Bau, a.s.,
Karlovy Vary a ZÁPADNÍ STAVEBNÍ
DL , a.s., Cheb. Těmito akvizicemi řeší
doplnění svých výrobních kapacit pro
realizaci a finalizaci stávajících i budoucích projektů svých zákazníků.
„V současné době patří naše firma
mezi největší výrobce a dodavatele stavebních prefabrikovaných dílců z železobetonu na našem trhu. Jsme členem
Sdružení stavebních firem Chebska –
CHEFISS, členem Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary, České betonářské společnosti, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Okresní hospodářské komory v Chebu. Dále jsme v asociaci Výrobců betonové prefabrikace, jejíž předsedou je ředitel a prokurista naší
společnosti Ing. Petr Vorel,“ dodává obchodní ředitel firmy Jakub Pánik.

z regionu
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Reprezentanti kraje vybojovali deset olympijských medailí

Odešel akademický malíř Milan Kraus

Do Libereckého kraje, odjela
na konci ledna z Karlovarského kraje 73 členná výprava soutěžících a trenérů v disciplínách: alpské lyžování,
biatlon, lední hokej, klasické lyžování,
krasobruslení, rychlobruslení, snowboarding a taneční sport. Nezúčastnili jsme se soutěží ve skoku na lyžích
a v severské kombinaci.
Zároveň korespondenčně proběhla výtvarná soutěž. Olympiády se zúčastnilo všech 14 krajů České republiky a Rada Karlovarského kraje podpořila účast závodníků schválením
částky ve výši cca 560 tis. Kč, která
pokryla veškeré náklady výpravy.
Nominaci reprezentantů v jednotlivých sportovních odvětvích zajistily ve spolupráci s oddělením mládeže
a sportu jednotlivé krajské sportovní
svazy, které si stanovily doplňující parametry výběru. Hlavním kritériem,
které muselo být vždy dodrženo, bylo trvalé bydliště na území Karlovarského kraje.
Oddělení mládeže a sportu, odboru
školství, mládeže a tělovýchovy, zajistilo jednotné nástupové oblečení pro
všechny účastníky výpravy. Nakonec
byla vybrána kvalitní fleecová mikina a outdoorová celoroční bunda s logem Karlovarského kraje. Toto oblečení zůstalo všem účastníkům her jako dar Karlovarského kraje.
Všechny zbývající organizační náležitosti vyřizovalo oddělení mládeže a sportu s více než půlročním předstihem. Celá výprava našeho kraje absolvovala kompletní hry a nebyly zaznamenány prohřešky našich reprezentantů proti fair play. Vystupování

21. ledna 2010 zemřel ve věku 83 let dělení Bohumila Slánského.
Do Karlových Varů se Milan Kraus
akademický malíř Milan Kraus. Patřil
k prvnímu období poválečného, české- definitivně vrátil v roce 1954. Pracoval
ho výtvarného dění v Karlových Varech. nejdříve jako výtvarník Jáchymovských
Milan Kraus se narodil v Chomuto- dolů a jeho práce zdobí dodnes objekvě, ale dětství prožil s rodiči na Pernin- ty z padesátých let jak v Ostrově, tak
ku. Měl tak možnost poznávat a proží- v Horním Slavkově.
Životní dráhu i tvorvat romantickou krabu Milana Krause urjinu Krušných hor, ječovala nenasytná pojich charakter, nálatřeba poznávat, drudy a proměny a získáhým akcentem jeho živat k ní vztah. Pernink
vota se stala sama mamusela však rodina
lířská tvorba, zálibné
roku 1938 opustit.
sledování a zachycoZažil válečné strasMilan Kraus (vlevo) společvání všeho, co ho obti všeho druhu, včetně s Janem Samcem.
klopovalo.
ně odklízení následků
Zlato na olympiádě pro Karlovarský kraj vybojoval také Michal Novák (uprostřed).

našich sportovců bylo bezproblémové nejen na sportovištích, ale také mimo soutěží.
Sportovci z Karlovarského kraje získali celkem 10 medailí (2-3-5) a ziskem 58 bodů obsadili celkové 9. – 10
místo mezi kraji ČR.
Nejúspěšnějším olympionikem se
stal ziskem 2 zlatých a 1 bronzové
medaile v klasickém lyžování Michal
Novák, které přidal do sbírky ke zlaté
a bronzové medaili z minulé olympiády z roku 2008.

Kryštof Husák – Klasické lyžování
– 3. místo v závodě na 2 km volnou
technikou
Štafeta žáků ve složení Tomáš Řehořek, Kryštof Husák a Michal Novák
– Klasické lyžování – 1. místo v závodě klasickou technikou na 3 x 2 km
Daniel Kašpar – Snowboarding – 3.
místo ve snowboardcrossu
Tomáš Vildumetz – Rychlobruslení –
3. místo v závodě na 1 kolo
Kristýna Šimečková – Rychlobruslení – 3. místo v závodě na 500 m
- 2. místo v závodě na 3 kola
- 2. místo ve víceboji
Medaile získali:
Tomáš Řehořek – Klasické lyžování Jaroslava Francisková – Výtvarná
– 2. místo v závodě na 4 km klasicky soutěž – 3. místo
Michal Novák – Klasické lyžování –
Při slavnostním zahájení v liberec3. místo v závodě na 4 km klasicky, 1.
místo v závodě na 4 km volnou tech- ké Tipsport Areně nesl vlajku Karlovarského kraje Jan Kubíček, mistr ČR
nikou

Foto KL

v XTERRA Triatlonu.
Vedení výpravy, trenéři i samotní
závodníci vyhodnotili zajištění reprezentace Karlovarského kraje i vlastní průběh olympiády jako velmi zdařilé a vystoupení našich závodníků za dobré, i když v některých disciplínách mohlo být lepší. Spolupráce
mezi vedením výpravy, trenéry a samotnými závodníky byla na výborné úrovni.
Závěrem lze konstatovat, že Hry IV.
zimní olympiády dětí a mládeže ČR
byly přínosem pro další rozvoj mladých sportovců. Naše mladé naděje,
které se budou moci zúčastnit i následujících her, tak v severočeském Liberci získaly cenné zkušenosti, které určitě zúročí v dalších závodech
a snad i na dalších hrách olympiády
dětí a mládeže.

po bombardování, byl
v neustálém nebezpečí života.Vrátil se
však šťastně do Karlových Varů a v červnu 1946 zde maturoval. Jeho výtvarné
nadání se projevovalo už na gymnáziu
a tak bez problémů absolvoval akademii
(1953) v malířských ateliérech profesorů Miloslava Holého, Otakara Nejedlého, Vratislava Nechleby, v grafické dílně
Vladimíra Pukla a restaurátorském od-

Milana Krause charakterizovaly, mimo jiné, i jeho svérázné, často dost příkré názory na umění, tvůrce i události. Díla Milana Krause
jsou zařazena do sbírek karlovarské Galerie umění, ale mají své místo také v řadě lázeňských domů a úřadů. A tak i jejich autor zaujímá své osobité, byť i neokázalé místo ve výtvarném životě tohoto
města a kraje.
Z. Čepeláková

inzerce

NOVINKA
VÝKUP STARÉHO PAPÍRU
za 5 ct./1 kg (cca 1,40 Kč/kg).
Fa Schrottmobil, Talsperrstr. 4
08606 Oelsnitz, Německo

tel. 0049/176-21793134.

Otevřeno po-pá 9-18, so 9-13 hod.

Historie golfu bude vidět v sokolovském zámku
Expozici o historii golfu v Karlovarském kraji bude od konce ledna hostit po tři měsíce sokolovský zámek.
Výstava, kterou mohli před dvěma lety vidět lidé v nedalekých Karlových
Varech, ale s sebou přinese i řadu novinek.
„Především ukážeme celou řadu
předmětů, které na předchozí výstavě nebyly,“ říká jeden z autorů projektu, karlovarský historik Lukáš Svoboda. Převážně půjde o různé dokumenty, které se váží k výstavbě hřišť, nebo
o součásti herní výstroje.
„Podařilo se nám získat například

Elektřinu máme
v Karlovarském
kraji už 100 let
Přesně sto let letos uplyne od startu plošné elektrifikace Karlovarského
kraje. Právě v roce 1910 se totiž první
část Sokolovska připojila k hnědouhelné elektrárně v Dolním Rychnově.
Ve skutečnosti ale dílčí energetické
projekty odstartovaly v kraji už o několik let dříve. Nicméně i to souviselo
s těžbou hnědého uhlí. Do dolů totiž
prosakovala voda, kterou začaly v roce 1906 pohánět elektrická čerpadla.
Ta napájel elektrárenský tubogenerátor v Dolním Rychnově o výkonu 500
kW. K tomu pak o čtyři roky později
přibylo druhé soustrojí o dvojnásobném výkonu a ještě téhož roku byla
spuštěna také další elektrárna, tentokrát na dole Gustav u Habartova.
Zpočátku elektrárny zásobovaly
pouze průmyslové závody a následně
i úřady a domy ve své bezprostřední
blízkosti, tedy Habartov, Bukovany,
Citice a Dolní Rychnov. Velmi rychle
se ale jejich rozvodná síť rozrůstala.
Vedle startu elektrifikace ale letos
v kraji mohou oslavit i další významná energetická výročí. Přesně o půl
století později co odstartovala elektrifikace v kraji, totiž začal v Chebu
pilotní projekt frekvenčního řízení
spotřebičů připojených k elektrické
síti. První vysílač byl spuštěn v květnu 1960 a Češi se tak stali po Francii, Švýcarsku a Německu čtvrtou zemí Evropy která zavedla tento systém
řízení.

předválečný korkový tréninkový míček s brzdícím padáčkem. To je celkem unikát. O tom, že taková věc existovala jsem samozřejmě věděl, ale i já
ho mám v ruce vůbec poprvé v životě,“ říká historik. Dalším unikátem budou například golfové ilustrace z dvacátých let minulého století, jejichž autorem je známý regionální výtvarník
Toni Schönecker.
Cílem expozice je představit golf veřejnosti také z trochu jiné stránky, než
jak je obecně vnímán. I když šlo v minulosti spíše o sport privilegovaných
vrstev, váže se k němu také zajímavá historie. Například hřiště v Karlových Varech se mělo po válce proměnit
na pole pro pěstování brambor. Naopak pole se proměnilo na hřiště v Teplé, zatímco v Sokolově na něj přebudovali dokonce část hnědouhelného dolu.
Proti té karlovarské expozici bude výstava v Sokolově navíc zajímavá
i tím, že se na ní budou podílet hráči
hickory golfu z pražské Hostivaře. „Ti
hrají dodnes s původním předválečnou výstrojí a vlastní celou řadu unikátů, které rozhodně stojí za to vidět,“
dodává spoluautor výstavy.
Vernisáž golfové expozice proběhne
25. února od 17. hodin. Převážná část
expozice bude také v němčině a angličtině. Přístupná bude až do 25. dubna.

Spoluautor výstavy Lukáš Svoboda (vpravo) s chodovským sběratelem Patrikem Pizingerem při výběru exponátů.
Foto KL
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Hledáte zajímavou práci a technické myšlení Vám není cizí?
Stavební výplně a.s. - již 19 let vyrábíme okna, prosperujeme
a chceme se dál rozvíjet, proto hledáme schopného člověka na post

OBCHODNÍKA-TECHNIKA
Pokud se nebojíte zodpovědné práce, jednání i s náročnými klienty
a můžete se pochlubit dosavadními výsledky, pak zvažte tuto příležitost.
V našem oboru panuje vysoká konkurence - zvládnete se jí postavit?
Nechceme však někoho, kdo bude jen sedět za stolem v kanceláři!
Pro tuto práci potřebujete technické myšlení, řidičský průkaz skupiny B,
práce na PC nutností, technické znalosti ze stavebnictví výhodou.
Pokud uspějete, pak máte šanci se vypracovat a stát se součástí prosperující firmy a dobrému ohodnocení se nevyhnete.
Nudit se u nás nebudete!
Zaujala Vás tato práce?
Pokud ano, pak zašlete svůj životopis na reditel@stavebnivyplne.cz

názory | inzerce
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Poděkování se v dnešní době příliš nenosí…

Optimalizace školství musí pokračovat

JUDr. Josef Pavel
Hejtman kraje 2000 - 2008

Čísla jsou neúprosná. V devátých třídách základních škol je v Karlovarském
kraji ve školním roce 2010-2011 2498 žáků. Na středních školách ve správě kraje je 5747 volných míst, z toho 5337 formou denního studia a 410 ostatních forem studia. Nabídka středoškolských
míst je tedy v porovnání s počtem dětí, které o ně budou usilovat, více než
dvojnásobná. Z těchto čísel jednoznačně vyplývá, že optimalizace školství, kterou ODS před několika lety nastartovala,
musí pokračovat!
Před několika lety jsme stáli před otázkou, jak školství optimalizovat. Přijali jsme tehdy měkčí variantu řešení přebytku volných míst, tedy slučování střed-

ních škol. Tvrdší variantou bylo školy
jednoduše rušit... I ta měkčí ovšem vyvolala vlnu negativních reakcí. Dnes se
ovšem ukazuje, že byla nezbytná. Sekundárním důsledkem sice bylo uzavření
několika objektů, jako je učiliště v Abertamech, Lubech či Královském Poříčí,
ale obory jako takové nezanikly. Jen se
přesunuly do nejbližších vhodných škol.
Optimalizaci jsme nedělali jenom kvůli žákům, ale i kvůli pedagogům. Karlovarský kraj má totiž smutné prvenství
nejen v nejnižším počtu vysokoškolsky
a středoškolsky vzdělaných lidí, ale podle statistik i v nejmenším počtu náležitě
vzdělaných učitelů. Koncentrací studentů jsme tak docílili i koncentrace kvalifikovaných pedagogů.
Dokážu pochopit současného hejtmana, že nechce dělat nepopulární kroky. Ale umělé udržování poloprázdných škol je pro studenty a pedagogy
ještě horší než jejich sloučení, případně uzavření. Byli jsme svědky dramatického boje některých starostů o zachování základních škol ve městech a obcích
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i za cenu finančních příspěvků rodičům
a snížení kvality výuky. Zájem rodičů se
ale koupit nedá. Ti prozíravější hledí spíše na kvalitu výuky než na diskutabilní
výhody. A u středního školství je to úplně stejné. Bojovat za udržení školy bez
ohledu na její kvality je krátkodobé a populistické řešení.
Čísla jsou neúprosná. Je populismem
tvrdit, že kraj žádnou střední školu neuzavře. Do nebe volající hloupostí je pak
nabádat ředitele jednotlivých škol, aby
nebrali plný počet žáků, aby se tak dostalo i na ostatní školy. Tímto způsobem z pomyslné mapy školství v Karlovarském kraji úplně vymizí kdysi výběrové a prestižní školy. Kvůli přebytku nabídky nad poptávkou se totiž na střední školu dnes dostane každý bez ohledu na prospěch. Vše je o věčném kolotoči žáků, pedagogů a v neposlední řadě
peněz. Ty se dají společně se žáky a kvalitními kantory smysluplně koncentrovat. Proto já i klub ODS tvrdíme, že optimalizace školství bezpodmínečně musí pokračovat.

Ing. Josef Hora
Zastupitel Karlovarského kraje
a starosta Chodova

Ve svém příspěvku se chci zmínit
o problému, který je noční můrou většiny starostů. Jsou to kontrolní zjištění
finančních úřadů, která následně vedou
k platebním výměrům, kterými jsou
obcím a městům, která čerpala dotace,
vyměřovány odvody a penále za porušení rozpočtové kázně. V poslední době se s tím setkala města Chodov, Cheb,
Ostrov a zcela čerstvě i Bochov. Když
pominu to, že po každém ukončení akce je zástupci poskytovatele dotace prováděna kontrola, která vesměs neshledá
rozpor mezi poskytnutou dotací a skutečným použitím prostředků, tak musím z vlastní zkušenosti připomenout
v jakém světle se po následné kontro-

Co přinesla kraji optimalizace školství? Především velké problémy!

PaedDr. Josef Novotný
Hejtman Karlovarského kraje

Bývalá krajská vláda v čele s exhejtmanem Pavlem provedla takzvanou
optimalizaci školství. Původně měla
optimalizace znamenat ideální množství a nabídku středních škol a oborů v regionu a úsporu peněz z prodeje nebo pronájmu nevyužívaných školských budov. Celý „optimalizační“ proces byl ale připraven diletantsky, bez
systému a bez ohledu na názor ředitelů škol. Výsledkem bylo destruktivní nabourání fungujících oborů, jejich
nelogické rušení a přesuny, nechyběly
ani veřejné protesty žáků a vedení škol.
S přehledem minulí čelní politici kra-

je rozbili strukturu stavebního učiliště v Královském Poříčí, z Lubů a Kraslic vykořenili tradiční obor výroby hudebních nástrojů, sloučili SOŠ Abertamy se SOŠ Nejdek, čímž vznikl zásadní problém s naplněním oboru mechanizátor lesní výroby. V Chebu a v Sokolově vznikly megaškoly s desítkami
maturitních i učňovských oborů, kde
se míchají žáci s rozdílnou úrovní znalostí a schopností. Představa tehdejšího hejtmana Pavla byla zřejmě nahnat
žáky podle okresů do tří hal, kde by se
masově vyučovalo. Korunu všemu nasadilo bývalé vedení kraje, když vnutilo krajským školám jednotné logo,
za které ještě musely zaplatit (byť mnohé měly svou vlastní, originální značku). Rozkazem přidalo jako nevítaný
bonus jednotný systém Škola online,
zjednodušeně řečeno elektronické třídní knihy, které sice usnadňují evidenci
a kontakt školy s rodiči, ale řada škol už
v té době používala pro tyhle účely jiný

software. Žasnu, když si pak přečtu, že
JUDr. Pavel označuje v tisku jím provedenou optimalizaci za „měkčí“ variantu a tvrdí, že optimalizace školství musí pokračovat.
Ano, čísla jsou neúprosná, počet žáků klesá a udržovat poloprázdné školy
nelze. Jsem ale moc zvědav, zda v případě, že se nepodaří zachránit tradiční
keramickou školu v Karlových Varech,
zvedne krajský zastupitel Pavel pro její zrušení ruku? Není přece populista!
Skomírání školy mimochodem nastartovala právě optimalizace a my teď děláme všechno pro to, aby se školu povedlo udržet.
Podle exhejtmana nabádáme ředitele,
ať neberou plný počet žáků do tříd, aby
se dostalo i na jiné školy. Nenabádáme
je k tomu a ani nebudeme, protože bychom tím zkomplikovali finanční situaci škol. Ale bylo by to skvělé – každý
učitel by si přál mít ve třídě místo 30
dětí 20 a individuálně se jim věnovat.

Krajské školství bezesporu čekají
změny. Například nepovažuji za dobré,
aby se rozšiřoval počet gymnaziálních
tříd a otvíraly se dvě třídy prim osmiletých gymnázií. Klesá tím kvalita přijímaných žáků a na gymnáziích studují
ti, kteří by jinak mohli naplnit průmyslovky nebo učňovské obory, pro něž
třeba mají větší předpoklady a snáze pak najdou uplatnění. Chceme rozumně nastavit nabídku oborů, která
je v našem kraj až zbytečně košatá, pokusíme se zachránit školy, které se momentálně potýkají s nezájmem žáků.
Máme připravený i projekt, který by
nám mohl pomoci získat více kvalifikovaných učitelů.
To všechno by mělo probíhat za neustálé komunikace s řediteli škol, diskuze se zkušenými pedagogy a s podporou velkých zaměstnavatelů v regionu. Jestli to panu Pavlovi, či komukoliv
jinému připadá populistické, měl by si
najít ve slovníku význam toho slova.

le pracovníků finančních úřadů nachází starosta. Je to nezodpovědný člověk
zneužívající veřejné prostředky, kterého
je nutné pranýřovat. Především proto,
že s předpisem k vrácení dotace je automaticky předepisována sankce ve výši poskytnuté dotace. Tzn. při obdržení 10 mil. dotace přijdou ve dvou úrovních platební výměry na 20 mil. Kč. Jak
se pracuje ve městě, na kterém sedí finanční zátěž ve výši např. dvojnásobku ročního rozpočtu města – konkrétní poslední případ města Bochova, to se
jen těžko popisuje.
Jaké má starosta možnosti? V podstatě dvě – zaplatit nebo s úředním Šimlem bojovat. Ta první je přiznáním chyby a vytvořením vědomé dlouholeté díry v rozpočtu mající vliv nejen na možnost čerpání dotací. Ta druhá je o neskutečných nervech, procházení již vesměs zaarchivovanými materiály, dokazování státní mašinérii, že administrativní maličkosti, doslova hlouposti, přeci nemohou poslat město do velkých finančních problémů – mohou!!!
Pak se ještě může starosta rozhodnout,
zda bude bojovat sám nebo zda mu zastupitelstvo schválí najmutí advokátní
kanceláře, za tučný honorář.
Já osobně jsem měl po několikakolovém neúspěšném klání s finančním
úřadem výhodu v tom, že jsem věděl o člověku, který byl ochotný po-

moci naformulovat příslušné žádosti o posečkání a poté prominutí odvodu a penále a podílet se i na projednáních na příslušných úřadech. Díky tomuto člověku Město Chodov nemuselo uhradit finančním úřadem předepsaných a Finančním ředitelstvím v Plzni
potvrzených 15,7 mil. Kč. Protože jsou
starostové v Karlovarském kraji docela kolegiální, tuto zkušenost si mezi sebou rychle předali. Díky tomu ani města Cheb a Ostrov nemusely předepsaný odvod a penále uhradit. V případě
Bochova jsem částečně pomáhal panu
starostovi s jeho problémem odvodu
a penále za akci – Rekonstrukce základní školy. A protože vím, že pan starosta Egert předal článek s poděkováním
nejvydávanějšímu deníku, překvapilo mě, že článek, byť krátký, nebyl otištěn v plném rozsahu. Právě pasáž stručného poděkování se do příspěvku „nevešla“. Je zvláštní, když jméno krajského zastupitele, který pomáhal starostům se všemi čtyřmi posledními velkými úspěšně vyřešenými kauzami, které
městům ušetřily cca 160 mil. Kč, a který rozhodně není ani v jednom případě
ve střetu zájmů, se do plného zveřejnění
textu nevejde. Domnívám se proto, že
je vhodné alespoň na stránkách Krajských listů panu zastupiteli Ing. Josefu Malému za pomoc obcím a městům
Karlovarského kraje poděkovat.
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zimní sleva
10 % navíc

zelená
úsporám
Obchodní zastoupení v Praze

Ing. Stanislav Vosáhlo
Sokolská 26, Praha 2
tel.: 222 959 756
mobil: 777 110 333
e mail: vosahlo@chello cz

Optimalizace školství ano, ale záleží na tom jak...

Mgr. Jaroslav Borka
Náměstek hejtmana Karlovarského kraje

JUDr. Josef Pavel ve svém článku uveřejněného v Mladé frontě dnes 4.února
t.r. tvrdí, že optimalizace školství musí
bezpodmínečně pokračovat. Ve skutečnosti nikdo v minulosti ani nyní nechce
a ani nemůže optimalizaci zastavit. Co
však komunisté a další krajští zastupitelé kritizovali a vyčítali minulému vedení Karlovarského kraje byl způsob jakým byla optimalizace prováděna.

Bez ohledu na názory odborné veřejnosti, rodičů a samospráv obcí se
optimalizovalo stylem: „Když se kácí les, lítají třísky“. Lidé se o diskusi se
zástupci Karlovarského kraje mnohokrát pokoušeli. Vzpomínám si například na besedu s veřejností v tělocvičně SPŠK v Karlových Varech či iniciativy rodičů a vedení školy na Obchodní akademii v Mariánských Lázních,
atd. Diskuse byla neplodná a narážela
na neochotu zástupců vedení kraje přijmout argumenty diskutujících. Pro vedení kraje byl prioritní a jediný argument - pohled ekonomický, názor odborný a lidský, nebyl brán v potaz.
Současná koalice v kraji, tzn. sociální
demokraté a komunisté, s přihlédnutím na komplexnost přístupu, zohled-

ňují názory jak pedagogů a nepedagogických pracovníků, rodičů a samozřejmě i přestavitelů samospráv , tedy všech
zúčastněných. Krok za krokem v optimalizaci pokračují s tím, že daleko důležitější není jenom cíl, ale především
cesta jak k tomuto cíli dojít.
Josef Pavel radí jak to dělat ve školství, radí ve zdravotnictví, radí kde se
dá, aniž by se jen koutkem oka podíval
na své odvedené dílo. Je přitom dostatečně sebevědomý, jistý a zdánlivě přesvědčivý. V této souvislosti je dobré si
odpovědět na otázku: „Z čeho vychází často nekritické, sebestředné a v některých případech arogantní jednání
lidí, kterým je , dle mého názoru, právem vyčítán výsledek jejich práce zejména v oblastech školství a zdravot-

nictví“. Pro pochopení doporučuji
všem, kteří chtějí znát alespoň část odpovědi na položenou otázku, přečíst si
malou, útlou knihu Arthura Schopenhauera: “Eristická dialektika čili Umění dostat v každé debatě za pravdu“. Je
v ní vše potřebné pro pochopení chování společnosti po nástupu OF v listopadu 1989 i pochopení pozdějšího nástupu tzv. „kinder managementu“.
Závěrem bych panu Pavlovi dal jednu radu - používání titulu „bývalý
hejtman“ (hejtman v letech 2000 –
2008) zavání nostalgií a pocitem ublíženosti. K identifikaci osobnosti bude zcela určitě stačit titul akademický, získaný poctivým studiem na právnické fakultě v systému socialistického
školství.

Výroba, výstavba, montáž
a servis dětských hřišť.
Výstavba sportovních areálů,
realizace, rekonstrukce a údržba
umělých sportovních povrchů
a vybavení.
Kontakt:

+420 774 775 775 • info@gupos.eu • www.gupos.eu
inzerce

Pomůžeme Vám být
ještě krásnější
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23.2.

ENERGIE KV – TORPEDO NIŽNIJ NOVGOROD Přátelské utkání s týmem z Kontinentální hokejové ligy

25.2.

ENERGIE KV – ICE TIGERS NÜRNBERG

Přátelské utkání s týmem z nejvyšší německé hokejové soutěže

27.2.

KARLOVARSKÁ BRUSLE

Závody v krasobruslení

3.3.

ENERGIE KV – VÍTKOVICE STEEL

Extraliga ledního hokeje – poslední zápas základní části ELH

16.4.

JEVGENIJ PLJUŠČENKO
– ICE OLYMPIC TOUR 2010

Krasobruslařská show
– grandiózní Jevgenij Pljuščenko a jeho hosté

8.5.

FREESTYLE MOTOCROSS

Mistrovský podnik freestylových motokrosařů

29. - 30.5. JEDETO2010

2. ročník regionální výstavy s programem pro celou rodinu. Den dětí

K termínu uzávěrky nebyl znám rozpis zápasů HC Energie Karlovy Vary v KV Areně po základní části hokejové extraligy.
Další plánované akce – k termínu uzávěrky v jednání:
Duben 2010 – RANNÍ SHOW EVROPY 2  t  ,WĶUFOoME VE VOLEJBALE ŽEN (kvaliﬁkace)
Změny v programové skladbě i v dílčích speciﬁkacích jednotlivých akcí vyhrazeny. Přehled akcí je
průběžně aktualizován. Podrobnosti k jednotlivým akcím najdete v rubrice Akce a programy na webu
www.kvarena.cz, zařazované aktuality pak pod odkazem Aktuálně-Aktuality.
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aktuality a zajímavosti

02 | 2010

Karlovarský kraj má další tři národní kulturní památky
Císařské lázně a kostel sv. Maří
Magdalény v Karlových Varech a také lázeňská kolonáda v Mariánských
Lázních byly ministerstvem kultury schváleny k prohlášení za národní kulturní památky.
„Jsem rád, že v regionu přibyla další atraktivní místa, která přilákají pozornost turistů a věřím, že se pro tyto
památky stanou dostupnější potřebné peníze na opravy ze státního rozpočtu,“ uvedl hejtman Josef Novotný. Karlovarský kraj byl iniciátorem
celého procesu návrhu na prohlášení těchto objektů za národní kulturní památky.
Karlovarský kraj patří dlouhodobě mezi turisticky nejnavštěvovanější cíle v České republice. Ale jeho oblíbenost zatím souvisí hlavně s lázeňskými službami. Přitom má tento region i mnoho dalších zajímavostí a historických památek, na které by
rád zaměřil pozornost turistů.
Diverzifikace a nabídka nových turistických cílů a možností rekrace by
měla přispět nejen k tomu, aby lázeňští hosté navštívili i další místa kraje,
ale hlavně, aby do kraje přijeli i turisté, kteří nepřijíždí prioritně kvůli lázeňství.
„Jako vlastník Císařských lázní si
samozřejmě uvědomujeme, že přiřazením tohoto objektu k nejvýznam-

Hotelová škola prezentovala
českou gastronomii v Japonsku
Hotelová škola Mariánské Lázně měla možnost prezentovat českou kuchyni v exotickém Japonsku. Pokračuje
tak čtyřletá spolupráce mezi Hotelovou
školou Mariánské Lázně a japonskou
The Japan Hotel School Tokyo.
V roce 2006 byla podepsána dohoda o spolupráci a výměně studentů mezi Hotelovou školou Mariánské Lázně
a Japan Hotel School Tokyo. V průběhu
této spolupráce navštívilo mariánskolázeňskou školu 150 japonských studentů, kteří se seznámili s odbornou výukou a s tradicemi české gastronomie.
Odborné stáže probíhaly v přátelské
atmosféře s vyhraněným zájmem o získání nových informací a poznatků. Komunikace mezi žáky probíhala v angličtině. Jeden večer patřil prezentaci japonských tradic a gastronomie. Pro japonské hosty připravili žáci školy českou svatbu s ukázkou obřadu a nabídkou slavnostního menu o čtyřech cho-

Významná památka kraje: Císařské lázně v Karlových Varech jsou nově národní památkou.

nějším památkám našeho státu vyplývá pro kraj povinnost se o tuto
památku řádně starat, což vzhledem
k jejímu stavebně technickému stavu
není věc jednoduchá,“ konstatovala
krajská radní pro oblast kultury Eva
Valjentová.

Trpaslíci se vrátili zpět do Chebu

Tradiční masopustní průvod Chebem měl letos jinou podobu. Na základě
starobylé legendy se tentokrát v průvodu sešli samí trpaslíci. Proč trpaslíci? Podle pověsti kdysi odešli uraženě z našeho města, když jim chebské
hospodyně odmítly dávat knedlíky. Od loňska se je Chebští snaží nalákat
zpět, především výstavou Knedlík - Kloß - Knödel v Krajském muzeu Cheb.
Součástí letošního masopustu tak byl nejen tradiční průvod masek městem a následný pohřeb Masopusta, ale také sčítání navrátivších se trpaslíků, nebo odměnění nejkrásnějšího z nich. A všichni skřítkové si pak mohli, namísto knedlíků, pochutnat na sladkých koblihách.
Foto KL

V Karlovarském kraji je v současné
době deset národních kulturních památek. Kromě tří nových mezi ně patří hrad a zámek v Bečově nad Teplou, unikátní relikviář sv. Maura tamtéž, zámek Kynžvart a kynžvartská
daguerrotypie, dále klášter premon-

Foto KL

strátů v Teplé, Rudá věž smrti v Ostrově a ojediněle zachovalý středověký cínový důl Jeroným z dnes již
zaniklého města Čisté na Sokolovsku. Řada dalších by pak mohla v buNeobvyklou knihu vydal v uplynudoucnosti na tento seznam ještě přilých dnech učitel sokolovského gymbýt.
názia Vladimír Prokop spolu s jedním z bývalých žáků své školy Lukášem Smolou. Publikace nazvaná Biografický lexikon Sokolovského regionu
by jeho nástupce.
je zakončením dvanáctileté práce v arHejtman přislíbil, že při prosazení záko- chivech a mapuje nejvýznamnější osobna bude pomáhat.
nosti které zasáhly jak do hluboké miČtyřiačtyřicetiletý Güttner je u horské nulosti této části Karlovarského kraje,
služby už 13 let, z toho poslední čtyři jako tak i do jeho současnosti.
profesionál. Předtím působil v Litvínově,
Kniha se týká především těch postav,
kdy byl i dobrovolným hasičem.
které působily v humanitních oborech
„Priorita služby je volný terén na ho- a výsledky své práce publikovaly. Výrách, spousta lidí si myslí, že jsme jen jimku ale tvoří zařazení geologů, stana sjezdovkách,“ připomněl Güttner.
vitelů a některých dalších specifických
Horská služba v Krušných horách, kde technických profesí.
nyní působí asi 60 záchranářů, potřebuje
Vedle profilů obecně známých osobna provozní náklady ročně přibližně dva ností se v knize vyskytla ale i celá řamilióny korun, v tom však nejsou zapo- da dnes zapomenutých, nicméně přesčítány mzdy, které tvoří významnou část
inzerce
nákladů horských záchranářů. Karlovarský kraj letos navrhuje příspěvek ve výši
250 tisíc korun.
Za působení odstupujícího náčelníka Chlada nejen že doznala významných
změn z hlediska techniky a výjezdu, ale
především významně rozšířila spolupráci
s Bergwacht na saské straně. Ta umožnila mnohem efektivnější zásahy v prostoru kolem státní hranice a především následný transport zraněných do zdravotnických zařízení na české i německé straně bez nutnosti překládání na hranici.

Nový biografický lexikon mapuje
významné osobnosti Sokolovska

Legendární šéf horské služby končí
Dlouholetý náčelník Horské služby
v Krušných horách Rudolf Chlad, který
se stal za bezmála 40let služby u záchranářů legendou, odešel do penze. Ve funkci ho nahradil jeho čtyřiačtyřicetiletý kolega Miroslav Güttner.
Nový náčelník bude pokračovat v práci svého předchůdce a chce se zaměřit na
postupnou modernizaci stanic Horské
služby v Krušných horách a prosazení zákona o Horské službě
„Horská služba si zaslouží alespoň jednoduchý zákon. Ročně pomůžeme asi
osmi tisícům lidem. Někdy zasahujeme
i v podhůří, například při povodních,“ řekl Chlad.
„Lidé u Horské služby potřebují mít při
své náročné práci určité jistoty. Podobně
jako je mají hasiči, kteří odcházejí do důchodu dříve a mají výsluhu,“ pokračoval
bývalý náčelník.
„Všichni víme, jak důležitou roli má
Horská služba při záchraně lidských životů, proto jí kraj i nadále hodlá pomáhat a finančně přispívat,“ uvedl hejtman
Josef Novotný, který se s Rudolfem Chladem při jeho odchodu do výslužby rozloučil. Zároveň slavnostně uvedl do služ-

dech včetně krájení svatebních dortů.
V listopadu loňského roku odcestovali čtyři žáci na odbornou stáž do Japonska. Jednalo se již o třetí návštěvu
ve spřátelené japonské škole. Studenti
absolvovali lekce odborné výuky, včetně přípravy sushi a tempury. Během
pobytu je okouzlila především japonská zdvořilost, úcta projevovaná úklonami, čistota a celá kultura. Obdivovali také dokonalou organizaci a moderní techniku.
Velkým přínosem stáže byla odborná
praxe v tokijském hotelu s mezinárodní klientelou, kde mohli studenti uplatnit své odborné i jazykové znalosti. Vyvrcholením pobytu byla příprava slavnostního vánočního menu pro Velvyslanectví České republiky, kterého se
zúčastnil velvyslanec Jaromír Novotný,
prezident Hotel school Tsutomu Ishizuka a další významní hosté včetně zástupců tokijské radnice.

to velmi významných lidí. Překvapující bylo například zjištění, že to byl právě Sokolov, kde se narodil autor nejstarší portrétní fotografie vzniklé prokazatelně na českém území,
daguerrotypista Johan
Stark, nebo že světoznámá francouzská malířka Hella
Guth ve skutečnosti
pocházela z Kostelní
Břízy.

Vladimír Prokop s novou knihou

Kam v Karlovarském kraji za kulturou i sportem v měsíci únoru
19.2.2010 - 21.2.2010
Hvězdárna Karlovy Vary - Hůrky
K letišti 144, Karlovy Vary
ASTRONOMICKÝ VÍKEND
PRO DĚTI 8-14 LET
Rekreační, pobytová akce pro děti ve věku 8-14 let se zájmem o noční
pozorování hvězdné oblohy, smyslem
pro hry, legraci a kamarádství. Spolu s odbornými instruktory nabízí dětem během pobytu přímo v prostředí
hvězdárny kompletní program s výlety atd.
19.2.2010, 19:00 hod.
Hudební klub Na Rampě
Kollárova 707, 353 01, M. Lázně
MULTIKULTURNÍ
CHARITATIVNÍ KONCERT
Multikulturní-charitativní koncert. Vystoupí: Tantal (bongo, kytara, zpěv),

Ocho Ríos (Plzeň) - rock-ska/latino,
Skavare Flascheta ska (Konstantinovy
Lázně) - ska. Vstupné se vybírá na podporu výstavby školních tříd v Keni.

Praha). Autorská inscenace Davida Vávry, Honzy Slováka, Moniky Načevy
a Lenky Vychodilové. Originální spektákl inspirovaný známými i neznámými díly Franze Kafky, dramatickými situacemi v duchu absurdní grotesky

19.2.2010, 18:00 hod.
Galerie 4 - galerie fotografie
Kamenná 2, Cheb
ZDENĚK HALÁMEK
KONTAKT VERSUS DIGITÁL
Vernisáž výstavy - „KONTAKT versus DIGITÁL“, fotografií Zdeňka Halámka, plzeňského fotografa žijícího v K.Varech.
Fotografická tvorba známého regionálního autora.

23.2.2010, 16:30 hod.
Andělská Hora - náměstí
1. ANDĚLSKOHORSKÝ MASOPUST
1. Andělskohorský masopust - lidová
maškarní veselice. Sraz v 16.30 na náměstí (Andělská Hora) u kostela. Pořádá Obec Andělská Hora a Diavadlo
KaPSa.

22.2.2010, 19:30hod.
Galerie umění Karlovy Vary
Goethova stezka 6, Karlovy Vary
PIŠ, KAFKA, PIŠ
Divadelní představení (Divadlo Sklep,

23.2.2010, 18:00 hod.
KV ARENA, K.Vary - Tuhnice
HC ENERGIE KARLOVY VARY
- TORPEDO NIŽNIJ NOVGOROD
Přátelské utkání s ruským týmem

z KHL - Kontinentální hokejové ligy
23.2.2010, 19:30 hod.
Karlovarské městské divadlo
Divadelní náměstí 21, Karlovy Vary
TANČÍRNA
(Jean-C. Penchenat / Hana Gregorová)
Divadlo Radka Brzobahatého. Taneční kavárna - místo, kde se potkávají lidé různého věku i charakteru, aby zapomněli na starosti každodenního života. A kolem zatím běží dějiny ... Hrají: R.Brzobohatý, Jan Révai, Petr Vágner
aj. Hudba: Ondřej Brzobohatý
24.2.2010 - 23.3.2010
Galerie u Vavřince, 2. patro Domu
U Vavřince, Staroměstská 39, Chodov
LENKA MALÍSKÁ
Výstava Lenky Malíské, mladé karlovarské výtvarnice a designérky porcelánu.
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Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

