ISŠTE má unikátní
solární školu

Nová daň může zvýšit
nezaměstnanost

Obnovený hrad brzy
uvítá návštěvníky

Další novinky a profily
středních škol Karlovarského kraje

Rozhovor se starosty Sokolova
a Chodova o možných důsledcích
zdanění emisních povolenek

Rekonstrukce hradu a zámku Libá se po čtyřech letech blíží k závěru.
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Jednání s ministrem dopravy o R 6 hejtmana zklamalo
„Jednání mě zklamalo, řekl, že se nebude stavět nic, jen obchvaty,“ komentoval hejtman Josef Novotný první část lednové návštěvy ministra dopravy Víta Bárty v kraji. Hejtman v ní
s ministrem, stejně jako v září loňského roku, probíral zejména otázku financování dostavby silnice R 6 směrem na Prahu.

Vážení čtenáři,
náš kraj má historicky velmi silnou tradici dobývání rud. Jeho současná ekonomická a sociální situace je úzce spjata s těžbou hnědého uhlí. Blíží se doba, kdy hnědouhelné doly postupně utlumí těžbu
a následně se proces dobývání uhlí
v regionu ukončí. S tím souvisí samozřejmě celá řada otázek, na které musíme hledat odpovědi už teď.
Těžaři i na ně napojené společnosti přestanou nabírat nové zaměstnance. Pro lidi, kteří by našli svou pracovní příležitost právě
v těchto oborech, bude třeba najít
nové možnosti uplatnění. Z toho
důvodu se vedení kraje rozhodlo
uspořádat jednání „u kulatého stolu“ se zaměstnavateli, zástupci regionálních hospodářských komor
nebo starosty dotčených obcí.
Chceme společně definovat okruhy témat, které s vyuhlením a hrozící nezaměstnaností souvisejí. Na
kulatý stůl by mělo navázat výjezdní zasedání vlády v kraji, jež by mělo naznačit, jak se hodlá v budoucnu s těmito problémy vypořádat.
Za velkou chybu považuji schválení daně na emisní povolenky,
které byly dosud udělovány bezplatně. Znamená to změnu pravidel během hry a konkrétně pro náš
kraj citelný odliv peněz. Každoročně jde o 500 milionů korun, což se
nutně odrazí v kvalitě života kraje.
Přitom by se tyto finance daly využít například k budování průmyslových zón, které zajistí budoucí pracovní místa především pro ty, kteří
po vyuhlení hnědouhelných revírů
přijdou o práci.
Často diskutovaným tématem posledních dnů bylo školství
a s tím spojené obavy, zda se v našem kraji nebudou rušit některé ze
středních škol. Chtěl bych zopakovat to, co už jsem řekl několikrát vedení kraje nemá v úmyslu rušit
žádnou střední školu a o témže záměru jsem informoval také ministra školství Josefa Dobeše.
Nicméně souhlasím s tím, že je
třeba výrazně snížit počet dětí přijímaných na osmiletá gymnázia ze
současných 10 % žáků z 5. tříd základních škol na 5 %. Ostatní mohou využít nabídky odborných škol
a podstatně tak zvýšit svou šanci na
budoucí profesní uplatnění.
Klidný závěr února vám přeje
hejtman Josef Novotný

Podle ministra jsou i nadále prioritou obchvaty Lubence a dalších obcí, ale jakákoli výstavba je vázána na
schválení plánu rozvoje dopravní infrastruktury, který je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení.
„Podle tohoto plánu bychom se
ale dokončení R 6 nedočkali do roku 2025,“ řekl hejtman Josef Novotný s tím, že silnice je pro rozvoj regionu životně důležitá, v poslední době
i v souvislosti s avizovaným odchodem
lékařů. „Jsme jediným krajem, který
tak nebude mít dálniční spojení s Prahou. Do nejbližší fakultní nemocnice
v Plzni je to z Karlových Varů téměř 90
kilometrů,“ dodal hejtman.
Jedním z kritérií je počet projíždějících automobilů. „Považuji za neko-

rektní, pokud se mají projíždějící vozy sčítat v době, kdy je R 6 rozestavěná a řada řidičů jezdí jinudy,“ poznamenal hejtman a zopakoval požadavek kraje, aby se R 6 směrem na Prahu
včetně obchvatů stavěla v čtyřpruhu.
Podle náměstka hejtmana Petra Navrátila se na schůzce hovořilo mj.
i o obnově železničního spojení Aše se
sousedním Německem nebo o opravách silnic poničených po zimě. Na ty
chce ministr dopravy žádat 9 namísto
schválených 4 miliard korun.
Z krajského úřadu se ministr Bárta
přesunul do společnosti Karlovarské
minerální vody v Kyselce, kde se seznámil s možnosti obnovy železniční
vlečky. Na závěr se ministr sešel s vedením a obyvateli obcí na trase R 6.

Hejtman Josef Novotný (na snímku vpravo) doprovázel ministra dopravy Víta Bártu (zcela vlevo) při návštěvě stáčírny podniku Karlovarské minerální vody v Kyselce. Společně si pak prohlédli i dosud existující
část železniční vlečky. Její obnova by řešila neúměrné přetížení silnice do Karlových Varů kamionovou dopravou. „Dozvěděli jsme se, že na menší projekty na železnici a menší stavby finanční prostředky jsou,“ informoval po setkání náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Foto KL

Vláda se s lékaři nedohodla včas, kraj musel připravovat krizový plán
V pondělí 14. února skončilo jednání ministerstva zdravotnictví a Lékařského odborového klubu přijetím společného memoranda, které
přineslo naději na ukončení hrozby
hromadného odchodu lékařů z českých veřejných nemocnic. Pokud dohodu schválí protestující lékaři i vláda, pomine riziko krizového scénáře fungování nemocnic od 1. března.
Když první kolo jednání ministra
Hegera s představiteli akce „Děkujeme, odcházíme“ ztroskotalo, vedení
kraje a Karlovarské krajské nemoc-

nice dalo lékařům, kteří se připojili
k výzvě „Děkujme, odcházíme“, čas
na dohodu a stažení jejich výpovědí do 15. února, neboť po tomto datu
bylo již nutné připravit krizový plán
pro fungování nemocnic po 1. březnu. Jeho schválení bylo na programu zasedání bezpečnostní rady kraje svolaného na 16. únor.
„Jestliže lékaři svou hrozbu naplní,
na jednání rady budeme mít k dispozici krizový scénář. Akutní péče
o pacienty ohrožena nebude,“ konstatoval hejtman Josef Novotný v pá-

tek 11. února. Téhož dne po jednání
s ministrem Hegerem a se členy Bezpečnostní rady vlády se hejtman rozhodl přistoupit k opatření v oblasti
mezd zdravotníků.
„Dáme od 1. března lékařům takové peníze, které přislíbil ministr Leoš Heger. Jde o pět až osm tisíc korun
měsíčně,“ vysvětlil hejtman s tím, že
tak, jak přijdou peníze od zdravotních pojišťoven, musí jít na základě
tarifní tabulky do platů lékařů.
„Kromě toho pokračuje kolektivní vyjednávání, v rámci kterého by-

la představena mzdová reforma,“ připomněl generální ředitel Karlovarské
krajské nemocnice Zdeněk Horák.
„Opět žádám a prosím lékaře, kteří hodlají odejít, aby v zájmu pacientů nastoupili po 1. březnu do práce,“
zopakoval Josef Novotný stanovisko, které zaujal spolu se svými kolegy z ostatních krajů republiky již 8.
února po společném zasedání Bezpečnostní rady státu a Asociace krajů ČR.
Jak se ukázalo, i při nasazení lékařů a dopravních prostředků armá-

dy, které přislíbil předseda vlády Petr
Nečas, by v případě skutečného odchodu 3 800 lékařů bylo možné v nemocnicích udržet pouze akutní péči,
a to nejvýše po dobu několika týdnů.
Pokud 1. března 2011 lékaři, kteří
podali výpovědi, do práce nenastoupí, začne na krajském úřadě fungovat
krizová telefonní linka 353 502 502.
Na té se lidé dozvědí, kde jim bude
poskytnuta lůžková péče při akutním onemocnění. Linka však nebude
sloužit pro poskytování informací při
běžných onemocněních.

Kraj ušetří na energiích 78 milionů korun Povodně prověřily spolupráci
Úsporu desítek milionů korun
a možnost dlouhodobého plánování
výdajů přinesla kraji dohoda o centrálních dodávkách elektrické energie a plynu.
Smlouvy podepsal hejtman Josef
Novotný s představiteli firem vzešlých z veřejné soutěže. Ušetřené peníze by podle hejtmana mohly jít například na výstavbu sídla záchranné
služby nebo na opravy silnic.
Smlouvy vstoupí v platnost 1. dubna. V průběhu příštích tří let kraj
za dodávky elektřiny a plynu pro 89
svých organizací, včetně Karlovarské
krajské nemocnice, Správy a údržby
silnic a letiště, ušetří 78 milionů korun.

Celkové náklady tak poklesnou
o 39 procent. Sdružená smlouva řeší dodávku příslušné komodity a dalších služeb. V případě elektrické
energie se navíc jedná o vztah s distributorem a v případě zemního plynu o strukturu a skladování plynu.
Vítězem jednokolového výběrového řízení pro dodávku elektrické energie se stala společnost Korlea
Invest a v tendru na dodavatele plynu zvítězila společnost United Energy Trading. Hodnotícím kritériem
s dvoutřetinovou vahou byla nabídnutá cena a dále se přihlíželo k technickým ukazatelům. Jednou z vyjednaných podmínek je, že kraj může čerpat energie za dohodnutou ce-

nu v objemu od 0 do 200 procent. To
by uvítal, pokud by se podařilo snížit spotřebu například díky zateplení škol.
Že je model centrálního odběru
efektivní, si kraj vyzkoušel už u mobilních telefonních služeb či pojištění majetku, jedná se i o dodávkách
tepla. „V případě koordinovaného
nákupu získá kraj a jeho organizace výrazně zajímavější cenu od dodavatelů, než lze získat jednotlivě.
Prostřednictvím systému centrálního nákupu by si krajský úřad i organizace mohly vybírat z nejvýhodnějších nabídek firem a ušetřit tak nemalé finanční prostředky,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Borka.

kraje, obcí, hasičů a policistů
„I přesto, že máme v čele obcí mnoho nových starostů, systém protipovodňových opatření fungoval bez
zásadních problémů“ uvedl hejtman
Josef Novotný.
Přesto kraj zorganizuje školení
protipovodňových komisí. „Je zde
řada drobností, které musíme v rámci obcí dořešit“, dodal náměstek
hejtmana Martin Havel. Kraj například vyzve starosty, aby zajistili vybudování povodňových zábran. Obce i občané poté mohou získat dotaci
až 250 000 korun.
Podle statistik Hasičského záchranného sboru kraje zasahovalo

od 12. do 17. ledna 825 hasičů. „Celkem 147 případů souviselo s povodněmi. Ať už se jednalo o čerpání vody, odstranění nebezpečných stavů
a překážek, monitoring situace či záchranu osob a zvířat,“ poznamenal
náměstek HZS Oldřich Volf.
„Na horní Ohři jsme měli desetiletou vodu, řeka navíc velmi dlouho kulminovala. Problémy byly také v Tepličce na řece Teplé, kde jsme
registrovali dvacetiletou vodu. Situaci navíc komplikoval led a kry, které
se valily korytem řeky,“ popsal situaci tiskový mluvčí Povodí Ohře Jan
Svejkovský.

Karlovarská kardiologie dostane nové vybavení za šedesát milionů
Kardiologické oddělení nemocnice
v Karlových Varech dostane v nejbližší době nové moderní přístroje za desítky milionů korun.
„Některé přístroje máme, ale jsou
staré, poruchové a už dosluhují. Jiné
máme jen zapůjčené a můžeme je používat jen v omezené míře. Díky novým přístrojům bude oddělení kompletně skvěle vybaveno a můžeme dál
rozvíjet metody, které používáme,“ řekl primář kardiologie Michal Paďour.
Výměny se dočká například angiolinka, která je šest let stará a neslouží,
jak by měla. Nová, která jako zvláštní rentgen zobrazuje srdeční tepny,
umožní lékařům ošetřit infarkt myo-

kardu nejmodernější formou léčby.
Oddělení získá i rentgen pro elektrofyziologické vyšetření - ten se používá
k vyšetření poruch srdečního rytmu.
Doktoři dostanou i zařízení pro monitorování pacientů, echokardiograf,
intravaskulární ultrazvuk a ventilátor
pro pacienty v těžkém stavu, když nedýchají spontánně.
Ministerstvo zdravotnictví nedávno zařadilo kardiologii v Karlových
Varech na seznam sedmnácti pečlivě
vybraných kardiovaskulárních center
v České republice. Jen ta se mají dál
rozvíjet, do nich se má soustředit ta
nejlepší odborná péče o pacienty.
Patnáct procent nákladů na poříze-

ní aparátů hradí kraj, zbytek Evropská unie. Výběrové řízení na dodavatele už proběhlo - vítězem je firma
Hospimed.
Akce „Děkujeme, odcházíme“ se
kardiologie nedotkla. Oddělení má 11
lékařů a 30 sester. Výpověď podal jen
jeden lékař, a to bez souvislosti s akcí
odborů. „Po personální stránce je náš
tým velmi silný. Třikrát silnější než
v začátcích v roce 2006,“ porovnal Michal Paďour.
Jeho lidé se těší, že dostanou ještě
více prostoru, až bude dostavěn nový pavilon akutní medicíny. Své místo v něm má mít koronární jednotka
Operační sál kardiologického oddělení, vpravo primář Paďour. Foto KL
s intenzivními lůžky.
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Projekt zlepší kvalitu života postižených osob
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR v Sokolově představilo projekt, jehož cílem je umožnit lidem s postižením žít takový život, který je běžný
pro jejich vrstevníky. Na projektu spolupracuje s kraji a vybranými zařízeními sociálních služeb.
„S náležitou podporou jsou lidé
s postižením schopni žít v běžných
malých domácnostech, vykonávat většinu činností v péči o svou osobu nebo
chodit do zaměstnání či chráněného
denního programu. Není důvod, aby
trávili svůj život v unifikované ústavní instituci,“ uvedla Tereza Kloučková, hlavní řešitelka projektu na MPSV.
Současně s tímto projektem administruje MPSV investiční prostředky v rámci Integrovaného operačního programu, které je možné využít
pro budování nových forem bydlení a podpory, např. chráněných bytů
nebo denních stacionářů. Celkově je
pro tyto účely vyhrazeno 1,3 mld. Kč.
„V Karlovarském kraji se tohoto
projektu účastní dvě námi zřizovaná

zařízení, a to Domov Pata v Hazlově
a Domov v Mariánské,“ uvedl Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje. „Karlovarský kraj
dlouhodobě podporuje integraci osob
s postižením do běžného života společnosti. Vynakládá na to i vlastní prostředky z krajského rozpočtu. V současnosti probíhá transformace v dalších našich čtyřech zařízeních.“
Spolu se dvěma zařízeními v Karlovarském kraji se projektu MPSV
účastní dalších 30 z celé republiky.
„Zapojená zařízení mohou kromě investičních prostředků Integrovaného
operačního programu využít také metodickou podporu, kterou jim na základě zakázky MPSV zajišťuje Národní centrum podpory transformace sociálních služeb,“ doplnil Milan Šveřepa, vedoucí Národního centra. „Velmi
si ceníme aktivní účasti všech zapojených krajů a zařízení i dobré spolupráce se sociální komisí Asociace krajů ČR a dalšími partnery,“ dodala Tereza Kloučková.

zor je, že by to bylo nešťastné a hlavně
nesystémové řešení. Například obyvatelé horských oblastí by musely kvůli stavebním povolením nebo kolaudacím jezdit do Karlových Varů, což
je určitě špatně,“ řekl Josef Novotný.
To, že by zrušení menších stavebních úřadů nebylo dobrým krokem,
se hejtman domnívá i přesto, že se někdy poukazuje na chybovost úředníků stavebních úřadů vyplývající z jejich nedostatečné kvalifikovanosti. „Spíše by se mělo dbát na celkové

Náměstek hejtmana Miloslav Čermák v rozhovoru s vedoucí projektu
Terezou Kloučkovou
Foto KL

zkvalitnění výkonu přenesené působnosti státní správy, například přijímáním jasných srozumitelných zákonů,“
shrnul hejtman.
Před časem stát oznámil také záměr snížit v rámci úspor počet policistů v Karlovarském kraji o 15 procent, tedy o 216 z celkového počtu
1400. S tím úzce souvisí také plánované rušení policejní služebny v Lázních Kynžvart.
„Jsem přesvědčen, že rušení služebny se může velmi negativně odrazit na

zajištění pořádku a bezpečnosti nejen
v Lázních Kynžvart, ale i v okolních
obcích. Jednal jsem proto o této situaci s ředitelem krajského policejního ředitelství Oldřichem Tomáškem.
Starostové obcí v oblasti sepsali petici,
v níž se rovněž vyslovují za zachování
služebny a argumentují tím, že v případě problému nebudou schopni policisté z nejbližší služebny v Mariánských Lázních včas zasáhnout,“ uvedl ve svém prohlášení hejtman Josef
Novotný.

Region potvrdil
zájem o zápis

Vysvobodí iniciativa
slavkovskou dráhu ze zakletí?

Podpisem společného prohlášení se
Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně zavázaly
pokračovat v úsilí o zápis Západočeského lázeňského trojúhelníku na Seznam světového dědictví UNESCO.
Signatáři potvrdili mandát Karlovarského kraje a Karlových Varů pro další jednání. „Deklarace konstatuje zároveň i závazek měst chránit výjimečné prostředí památkově chráněných
lázeňských území před nevhodnými
stavebními zásahy a tím je zachovat
pro příští generace,“ upřesnila krajská
radní Eva Valjentová.

Počátkem února jednali odborníci, starostové, státní úředníci, dopravci a zástupci místních firem o obnově železniční trati Loket - Horní Slavkov. Impulsem byla skutečnost, že
ministerstvo dopravy po protestech kraje a obcí přerušilo řízení o definitivním zrušení trati. Zástupci Správy železniční dopravní cesty na schůzce slíbili, že přezkoumají perspektivu využití tratě i s ohledem na zaměstnanost a životní prostředí Horního Slavkova a okolí. Výsledkem by mohlo být zařazení akce na seznam prioritních staveb na období do roku 2025. Trať by chtěly využívat firmy Legios (bývalá
Stasis, výroba železničních cisteren) a Sanaka (chystá těžbu
písků). Obnova 13 let nevyužívané tratě by podle posledních odhadů přišla na 150 a včetně pokračování do Krásného Jezu 210 milionů korun.

Regionální potravina mění pravidla Výběrové řízení na nová lůžka
Projekt ministerstva zemědělství
na podporu malých a středních pěstitelů a výrobců Regionální potravina čekají v druhém ročníku pozměněná pravidla. „Půjde například o zvýšení
počtu soutěžních kategorií nebo zkrácení doby, na kterou je značka
Regionální potravina
udělována,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.
Do projektu se budou
moci zapojit malé a střední podniky do 250 zaměstnanců. „Značka
bude udělována na čtyři roky, místo dosavadních šesti,“ upřesnil rad-

ní. Sedmičlenné poroty budou rozhodovat o vítězích v devíti kategoriích oproti šesti v roce minulém.
„Nové kategorie zavedlo Ministerstvo zemědělství na základě rozhovorů s producenty a partnery
a zkušeností z prvního ročníku. Důvodem
přerozdělení byl i ten
fakt, že skupiny někdy
zahrnovaly velmi rozdílné potraviny, které
se jen obtížně srovnávaly,“ vysvětlil radní.
Přihlášky a další informace zájemci najdou na internetové stránce
www.karlovarskapotravina.cz.

pro nemocnice čeká opakování
Karlovarský kraj získal z Regionálního operačního programu Severozápad dotaci 138,7 milionu korun na
obnovu lůžek a přístrojového vybavení Karlovarské krajské nemocnice.
Ve snaze o naprostou transparentnost výběrových řízení proběhla kontrola formálních náležitostí. „Při této kontrole bylo zjištěno, že uvedená
veřejná zakázka na zdravotnické přístroje a lůžkové komplety nebyla zadána do systému jako zakázka celoevropská. Situaci okamžitě konzultovalo vedení Karlovarské krajské nemocnice s Regionální radou NUTS II Severozápad, protože by v důsledku této chyby hrozily problémy s čerpáním

dotace. Obě strany se dohodly na zrušení výběrových řízení a vypsání nových,“ informoval hejtman Josef Novotný.
Podle generálního ředitele KKN
Zdeňka Horáka způsobila chybu jedna z bývalých zaměstnankyň nemocnice při vyplňování formuláře..
Hejtman několikrát vyzval vedení
KKN i primáře karlovarské nemocnice, aby bylo výběrové řízení bez průtahů dokončeno a lůžka i přístroje
mohly začít sloužit co nejdříve pacientům. „Tím spíš mě mrzí, že takové
zbytečné pochybení zpozdí jejich dodávku minimálně o několik měsíců,“
uzavřel hejtman.

Ředitel krajského úřadu informuje
ru tohoto roku přestěhovalo?
Na podatelně jsou služby centralizované na jednom místě. Občan zde může požádat o jakýkoli výstup z Czech Pointu, o ověření lisRoman Rokůsek
tin a v případě placené služby hradí
Čas, nervy i peníze šetří obča- správní poplatek také přímo na tomnům projekt Czech Point, díky ně- to centralizovaném pracovišti.
muž mohou na jednom místě získat
a ověřit data z veřejných i neveřejCo všechno Czech Point nabízí?
ných informačních systémů.
V současné době poskytuje výpiNa Krajském úřadu Karlovarské- sy z katastru nemovitostí, z obchodho kraje funguje kontaktní místo ního, živnostenského a insolventníCzech Point od 7. 1. 2008. Nově se ho rejstříku, rejstříku trestů a centovšem výpisy a další operace prová- rálního registru řidičů, dále přijímá
dějí na podatelně v přízemí budo- podání podle živnostenského zákona
vy A. Nejen o důvodu k přestěhová- a podání do registru účastníků proní kontaktního místa jsme hovořili vozu modelu autovlaků ISOH.
s ředitelem krajského úřadu RomaVydává ověřené výstupy ze Seznanem Rokůskem.
mu kvalifikovaných dodavatelů a občan může požádat i o takzvanou konProč se kontaktní místo Czech verzi dokumentů. Kontaktní místo
Point na krajském úřadu k 7. úno- Czech Point je rovněž prostředníkem

HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Dobrý den,
v Mladé frontě Dnes jsem četla, že nepřipustíte rušení oddělení v nemocnicích K. Vary a Cheb. Mohu se Vás zeptat na důvod, mimo politického?
Proč vás v Praze po náročné gynekologické operaci pustí za 4 dny domů
a v našem kraji jste tam 10 dnů?
Dobrý den,
rušení jakéhokoliv nemocničního oddělení, ať v Karlových Varech nebo v Chebu, v současné době nepřipadá v úvahu. Byla by to komplikace především pro obyvatele okrajových částí regionu, například Hranic na Ašsku, kteří by za ošetřením a dalšími zdravotnickými výkony
museli dojíždět ještě dále než v současné době.
Délku hospitalizace nelze podle informací od ředitele pro lékařskou
péči Karlovarské krajské nemocnice Ilji Horníka paušálně určit, vždy
se totiž vychází z individuálního stavu pacienta. Rozhodnutí je plně
v kompetenci ošetřujícího lékaře, který za pacienta nese odpovědnost. Zkracování doby hospitalizace a provádění některých jednodušších výkonů ambulantně je v současné době všeobecným trendem,
ke kterému se časem dospěje jistě i v Karlovarské krajské nemocnici.

Kraj odmítá rušení stavebních úřadů a policejních služeben
Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje v rámci novely stavebního zákona zrušit část stavebních úřadů.
S tím ale vedení Karlovarského kraje nesouhlasí. „Úřady by se měly občanům přibližovat, ne se jim vzdalovat,“ uvedl hejtman Josef Novotný.
V Karlovarském kraji by podle některých informací mělo být zrušeno devět stavebních úřadů - ve Františkových Lázních, Lázních Kynžvart, Lubech, Teplé, Bochově, Jáchymově, Kyselce, Nové Roli a Perninku. „Můj ná-
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mezi občanem a informačním systé- run a další stránky za 50 korun. Aumem datových schránek.
torizovaná konverze dokumentů je
zpoplatněna 30 korunami za každou
Na kolika místech Karlovarského stránku.
kraje Czech Point funguje?
V současné době je to kromě krajO jaký druh služby je dlouhodobě
ského úřadu dalších 124 míst na největší zájem?
obecních, městských a dalších úřaV Karlovarském kraji bylo v loňdech, 32 míst na pobočkách České ském roce vydáno nejvíce - 268 - výpošty, 14 míst v kancelářích notářů pisů z katastru nemovitostí, náslea jedno místo je v sídle hospodářské duje rejstřík trestů – 247 a obchodkomory v Sokolově.
ní rejstřík - 176. Celkem bylo vydáno 754 výstupů a na správních poNa co nesmí žadatel o výpis nebo platcích bylo vybráno 82 450 korun.
ověření dat zapomenout?
Žadatel potřebuje občanský průkaz
Uvažuje se o změnách, eventuálně
nebo cestovní pas k prokázání své to- i o rozšíření poskytovaných služeb?
tožnosti.
V budoucnu bychom rádi nabízené
služby rozšířili vybudováním otevřeKolik se za výpisy platí?
ného střediska služeb, které by svým
Poplatek za výpis z rejstříku tres- prostředím, kvalifikovanou a vstříctů činí 50 korun. U ostatních výpisů nou obsluhou zpříjemnilo a urychlije poplatek za první stránku 100 ko- lo vyřizování požadavků občanů.

Dobrý den pane hejtmane,
jsem vnímavý člověk žijící v Karlovarském kraji a zdejší životní podmínky mi nejsou lhostejné. Mám na Vás několik otázek, které se mě v dnešní
době dotýkají nejvíce. Má hlavní otázka: Jaký zaujímáte postoj k zatížení emisních povolenek darovací daní? Našeho hlavního zaměstnavatele
v kraji to vede ke značným potížím, což neodmyslitelně povede cca do 3
let k značnému snížení pracovních míst a ke značnému omezení kupní síly občanů našeho kraje. Jak hodláte přispět k rozvoji nových pracovních
míst v kraji? Já osobně vidím ve svém okolí hlavně rozmach zaměstnavatelů, kteří využívají pracovní sílu cizích státních příslušníků. Dále mne
v minulých měsících zastihly podpisové petiční akce proti zrušení některých škol s mnohaletou tradicí. Jaký k tomu zaujímáte postoj?
Budu si vážit Vašich odpovědí.
S pozdravem Petr Lánský
Vážený pane Lánský,
co se týče zatížení emisních povolenek darovací daní, jsem zásadně
proti, což jsem uvedl i ve svém vystoupení v Poslanecké sněmovně.
Vedle toho, že bude kvůli tomuto opatření z našeho kraje odvedena
velká suma peněz, mi vadí také to, že se mění pravidla během hry. Navíc byly nejvíce potrestány regiony, které jsou historicky zasaženy těžbou uhlí a výrobou elektrické energie.
Rozvoj nových pracovních míst v regionu bude jednou z otázek, kterou se chceme zabývat u chystaného kulatého stolu s podnikateli, zástupci hospodářských komor a tripartity. Následně pak chceme do regionu pozvat k jednání buď celou vládu, nebo představitele příslušných ministerstev.
K Vaší poslední otázce - kraj žádnou školu nezrušil a ani v dohledné
době rušit nebude. Naopak, poté co v Kraslicích pro nezájem skončil obor stavby hudebních nástrojů, vzniká zde z iniciativy kraje nová
střední odborná škola s přírodovědným lyceem.

Členové sociální komise poslali
ministerstvu otevřený dopis
Sociální komise Asociace krajů ČR
se sešla v Parkhotelu Sokolov na mimořádném zasedání se záměrem získat informace k ohlášené sociální reformě. Z prezentace Ministerstva práce a sociálních věcí však nelze vyčíst dopady reformy na občany, kraje a obce. Komise se domnívá, že ještě nikdy v minulosti nebyla tak ohrožena stabilita a fungování sociálních
služeb. Proto přijala usnesení ve formě otevřeného dopisu prvnímu náměstku ministra Vladimíru Šiškovi:
Vážený pane náměstku,
dovoluji si Vám zaslat usnesení komise Rady AKČR pro sociální záležitosti ze dne 1. 2. 2011: SK AKČR byla
na zasedání v Sokolově 1. 2. 2011 poprvé informována o záměru MPSV realizovat reformu v oblasti sociálních věcí.
Návrh, tak jak byl představen, naprosto neposkytuje reálný obraz o smyslu,
cílech a připravenosti takto zásadní reformy. Proto komise požaduje konkrétní odpověď na tyto otázky:
- Jaké budou ekonomické náklady takové reformy?
- Jaký dopad bude mít převod agend

sociálních odborů z obcí a krajů na
úřady práce na zaměstnanost?
- Jaký dopad bude mít tento krok na
dostupnost pro občany?
- Jak tyto záměry MPSV korespondují s dosud platným zákonem, který stanovuje rok 2012 jako rok přechodu dotačního řízení v oblasti sociálních služeb na kraje?
- Je tento krok v souladu se záměrem
reformy veřejné správy z roku 2002 –
přiblížit veřejnou správu občanům?
Není pokusem o další centralizaci státní moci?
Vzhledem k naléhavosti uvedených
skutečností a jejich dopadu na obce
a kraje a vzhledem ke zřejmé nepřipravenosti reformy, Vás členové SK AKČR naléhavě žádají o schůzku, na níž
budou podrobně seznámeni se skutečnými cíli, ekonomikou a obsahem reformy. Pokladové materiály na této
schůzce projednávané požadují zaslat
v dostatečném předstihu, abychom si
je mohli dobře nastudovat. Projednání požadují s dostatečným předstihem
před zahájením kroků v legislativním
procesu.

Krajský program dalšího vzdělávání
nově pomůže i mateřským školám
Program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ pro letošní
rok vznikl na pomoc mateřským školám, které neměly v minulých letech
možnost čerpat prostředky z Evropského sociálního fondu na tuto oblast.
Program plně zapadá do systému
budovaného od ledna 2010 v rámci
operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost pro pedagogy
základních a středních škol.
Vznikla již tři vzdělávací střediska
v Karlových Varech, Sokolově a Chebu, metodické kabinety pro všeobecně vzdělávací obory a Krajské vzdělávací centrum při Gymnáziu Sokolov.
„Centrum získá od kraje příspěvek ve
výši 100 000 korun právě na vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol,“ uvedl krajský radní Vratislav Emler.

V současnosti probíhají školení metodiků a vzdělávací kurzy a workshopy pro pedagogické pracovníky.
Krajské vzdělávací centrum by mělo připravit obdobný model dalšího
vzdělávání, jaký je nabízen pedagogům základních a středních škol. Jde
především o doplnění chybějících dovedností ve využívání výpočetní techniky a sledování moderních trendů
v informačních technologiích, dále o metodické workshopy zaměřené
například na zavádění školního vzdělávacího programu do života školy.
Program předpokládá vznik krajského metodického kabinetu s prostorem pro výměnu zkušeností.
„Vzhledem k tomu, že je program plně financován z krajského rozpočtu,
budou všechny plánované akce pro
účastníky zdarma,“ uzavřel Emler.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

střední školy
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Sokolovská ISŠTE má unikátní Solární školu
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov nabízí novou příležitost pro studenty technických oborů i zájemce z řad veřejnosti
o rozšíření odborné kvalifikace v nových učebnách tzv. Solární školy. Vybudovala je v rámci společného česko-saského projektu s dotací z přeshraničního programu Cíl 3.
Absolventi solární školy budou
schopni zpracovat návrh požadovaného systému pro výrobu elektrické
SOŠ logistická a SOU Dalovice změ- energie z obnovitelných zdrojů, nainnila před 10 lety svou vzdělávací na- stalovat ho, zapojit a rovněž vyzkoubídku. Od úzkého zaměření na spoje šet. „Podařilo se dotáhnout do konce projekt, který se orientuje na dnes
již 10 let vyučuje logistiku.
Cílem je široké uplatnění absolventů podle potřeb regionu.Ve dvou perspektivních oborech s maturitou se
nabízí studium finančnictví a logistiJak to všechno začalo? Vedení naky v cestovním ruchu nebo ve firmě
šeho týmu se v roce 2010 na Integroa dopravě.
A vůbec nejdůležitější je učit to, co vané střední škole Cheb ujal zcela nopraxe potřebuje. Právě proto při- vý muž, který má novou vizi, novou
pravila škola ve spolupráci s Hasič- koncepci, mladistvé nadšení a energii
ským záchranným sborem Karlovar- pro vedení kolosu, kterým bezpochyského kraje a spedičními firmami na by naše škola je.
Tím mužem je PhDr. Bc. Miroprostranství před školou praktickou
ukázku zásahu složek integrovaného slav Liška. Leader velkého kalibru se
záchranného systému při úniku ne- pustil do budování základů generální přestavby na bitevním poli vzděbezpečných látek z autocisterny.
Celá akce byla určena zhruba 60 žá- lání, avšak zjistil, že potřebuje pomoc
kům základních i středních škol. v tomto nelehkém úkolu, v této nelehV našem regionu zatíženém přepra- ké akci. Ze zálohy povolal do služby
vou nebezpečných látek je takováto muže, kteří se stali jeho oporou a pochopili důležitost změny, s kterou se
dovednost potřebná.
ztotožnili a v níž věří.
Tento nový tým prosazuje zdravý
životní styl, sdílí sportovní nadšení,
EURONEWS
hodnoty morální a etické jsou vyzdvihovány nade vše. Neváhají pro dosažení svých cílů využít všech dostupných zbraní, mezi které lze zařadit:
spolupráci, upřímnost, důvěru, podporu. Chtějí to, co chceme všichni kvalitní vzdělání pro naše děti v bezpečném, příjemném a emocionálně
kladném prostředí.
Co se to na té škole vlastně děje?
Velké změny! Jednou z těch změn je
Foto: © European Parliament / Pietro Naj-Oleari vznik zpravodajské služby v podobě
funkčního studentského parlamentu.
Nelze totiž odpovídat na otázky, které
nezazní. V tomto parlamentu jsou zaČeští občané se dozví, kolik korun sto- stoupeny všechny třídy. Jelikož je Injí jejich léčba. Stát totiž bude muset zve- tegrovaná střední škola v Chebu nejřejnit ceny jednotlivých výkonů kvů- větší školou v regionu, jde o pořádli nové směrnici Evropského parlamen- nou „bandu“ žáků překypujících myštu zabývající se právy občanů v přes- lenkami, náměty, nápady, argumenhraniční zdravotní péči. Podle směrni- ty a podněty, které musí být vyřčeny,
ce navíc bude mít každý pacient právo které musí být vyslyšeny. Naším úkočerpat zdravotní péči v jakékoliv zemi
EU s tím, že ji budou pojišťovny povinné uhradit ve výši cen stejné péče v jejich domácí zemi. Výjimky budou tvořit pouze některé druhy léčby, u kterých
bude nutný souhlas pojišťovny předem.
V prvním týdnu letošního roku přivítala karlovarská keramická škola
Lidé v zemích EU budou moci vra- mladé designéry ze Západočeské unicet obchodníkům či výrobcům vyslou- verzity Plzeň. Studenti bakalářského
žilé elektrospotřebiče, aniž by si muse- a magisterského studia oboru kerali kupovat nové. Vyplývá to z přepra- mický design při Ústavu umění a decované směrnice o odpadních elektric- signu ZČU Plzeň pod vedením pekých a elektronických zařízeních, kte- dagogů Ústavu umění a desingu, ak.
rou schválil Evropský parlament. Jejím soch. Petry Šťastné a MgA. Viktora
cílem je do roku 2016 recyklovat 85 % Chalepy využili vybavení školních díveškerého elektroodpadu v Unii. Dnes je len i zkušeností zdejších odborných
to zhruba třetina.
učitelů k realizaci svých klauzurních
a bakalářských prací.
„Již podruhé náš ateliér keramického
V zemích EU by mělo v budoucnos- designu ZČU Plzeň zavítal na půdu
ti dojít k zavedení plošného screeningu keramické školy v Karlových Varech.
zaměřeného na odhalování některých Po spolupráci v květnu loňského roku
druhů rakoviny. Již 2. března v Evrop- jsme měli opět možnost realizovat
ském parlamentu proběhne diskuse po- své práce v profesionálním prostředí
slanců i odborné veřejnosti na dané té- zdejších dílen. Děkujeme vedení škoma s eurokomisařem pro zdraví a spotřebitelskou politiku Johnem Dallim
a dalšími zástupci Evropské komise.

Hasiči ve škole

velmi žádaný směr vzdělávání, tedy na obnovitelné zdroje energie. Solární škola na ISŠTE je unikátní nejen v rámci naší země, ale i v Evropě,“
uvedl během slavnostního zprovoznění učeben hejtman Josef Novotný.
Vybavení učeben je zaměřeno především na fotovoltaické systémy, solární systémy a tepelná čerpadla. „Sady výukových modelů umožní výuku a další vzdělávání od základního pochopení principu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů,
přes demonstraci na reálných zařízeních až po praktickou výuku montáže
jednotlivých prvků systému,“ vysvět-

lil ředitel ISŠTE Sokolov Pavel Janus.
Německým partnerem projektu se
stal Bildungsinstitut Pscherer GmbH,
jehož zástupci měli také na starosti metodické a technické vedení projektu. Náklady na zprovoznění nových učeben dosáhly na české straně
asi pěti milionů korun.
„Žáci a frekventanti, kteří projdou
specifickou formou vzdělávání, získají
celoevropsky platné osvědčení a certifikát SOLARTEUR,“ doplnil Janus.
ISŠTE Sokolov tak umožní studentům i veřejnosti vzdělávat se v dané
oblasti a přispěje k jejich snadnějšímu
uplatnění se na trhu práce.

Nový tým v boji za kvalitní vzdělání První české gymnázium

Češi se dozví, co stojí zdraví

dostalo nové laboratoře

lem je, naslouchat jim.
Témata, ke kterým se žáci mohou vyjadřovat: klima školy - pozitiva a negativa, školní život, vztahy mezi žáky, vztahy mezi žáky a pedagogy,
vztahy mezi žáky a dospělými, patologické jevy - šikana, agrese, drogy, exkurse, školní akce, aktivity. Zpravodajskou službu vede předseda školního parlamentu, kterým se stala studentka večerního nástavbového studia 2. V, která na naší škole studovala i obor učební a dva místopředsedové. Místopředsedy byli zvoleni z řad
studijních oborů David Bísek, student
denního nástavbového studia - 2. NA
a z řad učebních oborů Alena Svobodová, žákyně 1. PVC
Prvotní potřeba každého bojovníka je pestrá a výživná strava. V zázemí pro milovníky dobrého jídla vaříme na výběr několik druhů hlavních
chodů a to v našich domovských jídelnách, kde pokrmy připravují podle nejnovějších trendů a kde obsluhují naši číšníci. Pro mlsné jazýčky každý den naši cukráři upečou nějakou
tu sladkost. Naše kuchtíky posíláme
na zahraniční mise! Jednou z oblíbe-

První české gymnázium v Karlových Varech vyučuje v tomto školním
roce v některých nově zrekonstruovaných prostorách. Nákladem čtyř milionů korun z rozpočtu Karlovarského
kraje byly na škole vybudovány nové
laboratoře a odborné učebny přírodovědných předmětů: biologie, fyziky a chemie.
Tyto učebny si zásah již opravdu zaných destinací je i Rusko! To je zocelí, sloužily - vždyť některé jejich vybaveinfiltrují se do místní komunity, pro- ní bylo více než 40 let staré. Veřejnost
hloubí si jazykové dovednosti, získa- si výsledky zdařilé rekonstrukce mohjí reálný vhled do tamního života. Sa- la poprvé prohlédnout při Dni otevřemozřejmě, že po návratu podají po- ných dveří v lednu 2011. Doufáme, že
drobnou zprávu a pro štábní velení, kromě vstřícného školního vzdělávai pro celou jednotku ISŠ Cheb, povin- cího programu přivede do naší školy nové studenty i její dobré vybaveně ukuchtí nějaké to ruské jídlo.
Posíleni z misí v cizině máme doma ní. Škola nyní disponuje čtyřmi pov náplni práce zásadní úkol, a tím je čítačovými učebnami, novým sporpotřeba ochránit náš svatý grál vzdělání, který vlastníme jenom my a který výjimečnost nás samých utvrzuje. Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů, obor jedinečný, v naší lokalitě tradiční, náš český poklad.
Je to tradice, základy na které navazujeme a chceme povznést k další metě. Množství klenotů, které doplňují
onen grál, je nepřeberné, každý adept
si zajisté ten svůj klenot vybere bez
problémů.
Náš tým se těší na všechny nové
žáky, kteří se přidají a podpoří naši „crew“. Snažíme se být dobrými
průvodci na bojišti vzdělávání. Provést žáky labyrintem zkoušek a testů
až k vytouženému vítězství – maturitNová elektrolaboratoř
ním vysvědčením a výučním listům.

Spolupráce průmyslové školy keramické
a sklářské a Ústavu umění a designu ZČU

Konec potíží s odpadem?

Šance v boji proti rakovině

Za zrušení víz do Kanady

Europoslanec Pavel Poc stupňuje tlak
na Evropskou komisi kvůli vízům pro
české občany cestující do Kanady. Předložil Komisi další interpelaci, při které
žádá vysvětlení, proč EU nezasáhla vůči
Kanadě, ačkoliv ta zjevně nesplnila v plném rozsahu podmínky, které jí komise
stanovila. Ty přitom měla Kanada splnit
již do konce roku 2009.

Chybné reakce na chřipku

Evropa včetně České republiky nereagovala před rokem na tzv. prasečí chřipku přiměřeně k dostupným vědeckým údajům, ale na základě politických a mediálních tlaků. Konstatoval to
Evropský parlament, který navrhl členským státům zavedení systému nezávislého hodnocení epidemiologického rizika. Navrhuje také, aby státy o případném nákupu vakcín jednaly společně.
Výrazně by tak ušetřily.

Více na www.pavelpoc.cz

ly i učitelům za maximální vstřícnost
a ochotu při našem pracovním pobytu,“ chválí si podmínky ve škole samotní studenti.
Akademická sochařka Petra Šťastná
hodnotí akci takto: „V závěru tohoto
týdne opět ukončily studentky ateliéru keramického designu Ústavu umění a designu ze Západočeské univerzity v Plzni svoji praxi, kterou vykonávaly v dílnách vaší školy. Jejich cílem
bylo zrealizovat vyvzorování semestrálních úkolů.
Díky zázemí, které jste nám poskytli
a možnosti využít vaše dílny, materiál i pecní prostory, přineslo vynaložené úsilí opět úspěch a s ním spojenou
radost a zadostiučinění z celého pracovního vypětí.
Toto konečné pozitivní vyznění vní-

mám pro proces zrání studenta za jeden z nejdůležitějších faktorů a jsem
vám za něj velmi vděčná. Stejně tak
chci poděkovat za přátelské a vstřícné přijetí a příjemnou spolupráci, které se nám od vás již standardně dostává.“
Tato spolupráce dvou školských zařízení je však přínosem a motivací
i pro žáky keramické školy, kteří tak
mají možnost konfrontovat své výtvarné názory a řemeslné schopnosti se svými staršími kolegy z vysoké
školy, kde možná budou sami v budoucnu studovat. Vzhledem k tomu,
že tato úspěšná akce probíhá na škole
podruhé, zdá se, že na keramické škole vzniká nová tradice výhodná pro
obě zúčastněné strany.
Jiří Špís, učitel SPŠ

tovním areálem s běžeckou dráhou
a s několika multifunkčními hřišti
a od září letošního roku přibylo zmíněné moderní zázemí výuky přírodních věd. Připomeňme také, že škola má z předchozích let zateplený
plášť, novou střechu a vyměněna byla všechna okna.
Před školou a jejím zřizovatelem tak
stojí v této chvíli zřejmě poslední nedořešený rest z minulých let - náprava neutěšeného stavebně technického stavu takzvané „školičky“, nejstarší
malé samostatné součásti hlavní budovy gymnázia. I v této otázce se zřejmě blýská na lepší časy a karlovarské
gymnázium by s podporou Karlovarského kraje mohlo v roce 2014 oslavit
90 let své existence již plně „v novém“.
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel školy

GOA Chodov aneb
Kdo si hraje, nezlobí
Školní třída. 13.30 - crrr, crrr. Konečně zvoní, láska k učení má prostě své
meze. Sbalit - mám, uklidit třídu a šup
na oběd. Dneska to docela ušlo. Ale co
teď? Domů, k počítači, k televizi? Nuda! Učit se - zapomeň. A co parta? Zas
bude průšvih jako minule, toho jointa
jsem si neměl dávat. A v poslední době
je tam nuda.
Těžký život studenta. Změň ho!
Přijď k nám.
Naše škola, Gymnázium a Obchodní akademie v Chodově nabízí všem
svým studentům nejen kvalitní výuku, ale i spoustu zajímavých aktivit,
které zaženou odpolední nudu. Pro
ty, kteří pochopili, že jazyky otevírají bránu do světa, máme kroužky, které nejen připravují naše žáky na získání certifikátů všech úrovní z německého jazyka a z jazyka anglického (PET, FCE), ale přinášejí jim i nové informace o životě, kultuře a historii cizích zemí, např. kroužek Anglo-americká literatura.
Chcete si zpevnit celé tělo a zvýšit
kondici? U nás máte dvě možnosti –
zumbit nebo sportovat. Tedy buď taneční fitness hodinu se zaměřením na
zpevnění postavy inspirovanou latinsko-americkou hudbou - zumbu, nebo kroužek sportovních her.
Pro tzv. sportovní antitalenty pak
nabízíme členství ve školním pěveckém sboru či školním orchestru. Dále pak Kroužek deskových a logických
her, kde si v bezpečném prostředí hry
procvičíte logický úsudek, plánování,
strategii, rozhodování, ovládání svých
emocí, spolupráci, komunikaci...

Také máte možnost stát se členem
redakční rady a zapojit se do tvorby
školního časopisu Cedník (jako novinář, grafik, kreslíř atd.). Ani zelený
trend posledních desetiletí naši školu neminul. Náš ekologický kroužek
vlastní malou meteorologickou stanici, pravidelně sleduje a vyhodnocuje
ekostopu naší školy, připravuje různé
aktivity a soutěže pro studenty. V té
poslední vyhlášené mají třídy šanci
získat až 3 000 korun jako příspěvek
na školní exkurzi.
Je toho málo? Přijďte k nám a pomozte při vzniku dalších aktivit. Fantazii meze neklademe.

Články a profily a nabídky dalších
středních škol v Karlovarském kraji
na další straně, nabídky ke studiu
najdete i na straně 6 tohoto čísla
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Platby za emisní povolenky mohou zvýšit nezaměstnanost
Město vkládá do podpory kultury
a sportu prostřednictvím grantů devět
milionů korun ročně. Předpokládám,
že Sokolovská uhelná dává řádově více, tedy desítky milionů. Pokud by
trend snižování podpory pokračoval,
mohlo by se to fungování řady spolků a klubů citelně dotknout, některé
by mohly i zcela zaniknout.
J. Hora: U nás je přímo v Sokolovské uhelné zaměstnáno asi 1500 osob
a je tu řada firem, které jsou na ni navázány. Domnívám se, že je to 300 až
500 lidí. Když se vezme v úvahu, že jde
o práci mohlo přijít až tisíc lidí. Po- většinou o živitele rodin, postižených
kud by se naplnil katastrofický scé- může být třikrát více. A to už teď mánář a Sokolovská uhelná by platila vět- me na Chodovsku velkou nezaměstšinu emisních povolenek, narostlo by nanost, přes 14 %, nejvíce na Sokolovto až na 1,6 miliardy korun, což je řá- sku. Nezaměstnanost je velkým prodově srovnatelné se ziskem firmy. Je to blémem, na chodovské radnici má nyparadox, že na jedné straně stát dával ní trvalý pobyt přes 650 osob, což rovpeníze na zahlazování následků důlní něž napovídá o počtu lidí, kteří se dotěžby v regionu, na druhé straně je ny- stali do finančních problémů.
ní bude odčerpávat prostřednictvím
plateb státu podnikatelům, kteří vyuKteré aktivity a záměry ve vašem
žili situace a začali podnikat ve foto- městě podporuje Sokolovská uhelná
voltaice.
a byly by jejím omezením postiženy?
J. Hora: Byli jsme podrobně inforZ. Berka: Už mě navštívili představimováni panem Smolkou, odborovým telé fotbalového klubu. Výše jeho podpředákem Sokolovské uhelné, který pory ze Sokolovské uhelné bude sníje členem rady města, ještě předtím, žena na polovinu. To prý fotbalisté
než se informace o emisních povolen- ještě přežijí, ale další snižování už ne.
kách objevila v médiích. Především Hokej také musí počítat s omezením.
by se to dotklo zaměstnanosti v regi- Jsme rádi, že i v této obtížné době buonu. Režim, který musela nastartovat de SUAS nadále podporovat nemocSokolovská uhelná, je sice stále sociál- nici.. Je to podraz, že ten, kdo ještě má
ně vstřícný, ale jsme teprve v prvním nějaké peníze, musí v podstatě zaplaroce platnosti zákona. Určitě by kles- tit, co se zbabralo v procesu schvalola kupní síla obyvatel, která byla díky vání zákona o obnovitelných zdrojích
SUAS vysoká.
energie.
J. Hora: Snížení podpory regionu ze
Jaká část obyvatel vašeho města strany Sokolovské uhelné by bylo velje zaměstnána v Sokolovské uhelné kým zásahem do života regionu. Hoa ve firmách, které pro ni pracují? Ja- kej v Karlových Varech, fotbal v Sokoký dopad by u vás mělo propouštění lově, podpora sokolovské nemocniv externích firmách?
ce… Město Chodov nadstandardních
Z. Berka: Dnes má Sokolovská uhel- vztahů se Sokolovskou uhelnou nikdy
ná 4 400 zaměstnanců a předpoklá- nezneužívalo, přesto finanční podpodám, že zhruba stejný počet mají fir- ra sportu, kultury, pomoc technikou,
my, které jsou na ni z 50 až 100 % na- materiálem, odborníky a informacevázány, takže by to byly stovky až ti- mi je při správě a rozvoji města vítasíce lidí, což by výrazně zvýšilo neza- nou pomocí. Také nabídka pomoci při
městnanost v Sokolově. Ta je nyní ve vydávání knih o historii města, které
městě samotném dvanáctiprocentní.
je s těžbou těsně spojeno, byla s díky

Od ledna 2011 podléhá příděl emisních povolenek energetickým firmám 32% darovací dani. Daň byla schválena se zákonem, který zdaňuje zisky z fotovoltaických elektráren. To bude mít tvrdý dopad na největšího zaměstnavatele v regionu - Sokolovská uhelná přijde v letech 2011 a 2012 o půl miliardy korun ročně. A od roku 2013
si firmy mají povolenky kupovat za tržní cenu. Do ceny elektrické energie nemůže SUAS přitom změnu promítnout - v sousedních zemích povolenky zdaněny nejsou a jejich vlády na rozdíl od české využijí i možnost v letech
2013-3020 odečítat část investic do snižování emisí. Sokolovská uhelná tak bude nucena šetřit v provozních nákladech, poprvé v historii firmy zmrazila mzdy a o práci mohou přijít firmy, kterým společnost zadává některé
služby. Hrozí také radikální omezení podpory sportu, kultury a dalších veřejných aktivit ze strany nejštědřejšího sponzora v regionu. Zeptali jsme se starostů měst, které by to zřejmě postihlo nejvíce, sokolovského Zdeňka
Berky a chodovského Josefa Hory, jaký dopad by to mělo a co mohou udělat pro zmírnění následků.
Kdy jste se o zdanění emisních
povolenek a jeho dopadech
dozvěděli?
Z. Berka: V listopadu
Hospodářské noviny zveřejnily rozhovor s ing.
Štěpánkem, v prosinci jsem byl na návštěvě u představitelů Sokolovské uhelné

a seznámil se s tím, jaké důsledky to
pro ně bude mít. Ing.
Štěpánek
pak na zasedání Hospodářské a sociální rady
Sokolovska
zmínil, že by

Zdeněk Berka
Narodil se roku 1951 v Jindřichově Hradci, absolvoval VŠCHT v Praze, do roku 2000 byl technikem Chemických závodů v Sokolově,
pak vedoucím výroby ve firmě STACHEMA Kolín. Od roku 2002 byl
místostarostou Sokolova, loni byl zvolen starostou města. Od roku
2008 je člen krajského zastupitelstva a předsedou jeho finančního
výboru. Manželka Stanislava je inspektorkou ČIŽP, synovi je 34 let,
dceři 29 let.

přijata a přispěla k velmi dobré úrovni
dosud vydaných městských publikací.
To je velké pozitivum v regionu s nízkou vzdělaností.
Jaké kroky můžete udělat, abyste následky zdanění a zpoplatnění
emisních povolenek zmírnili?
Z. Berka: Město svůj příspěvek na
sportovní a kulturní akce nesníží, ale
nemá tolik peněz, aby vše plně pokrylo. Pokud jde o zákon samotný, my
o tom můžeme jen hovořit, ale kraj
může předkládat návrhy zákonů. Tam
jee to třeba tlačit, kraj musí
mít iniciativu. Ale pokud by se podařilo
zákon novelizovat, bude otázkou, kdo jiný to tedy zaplatí. Pokud to
budou
občané,
mohli by ze zvýšení cen neprávem

vinit naši energetickou firmu. Podle
mého názoru by se darovací daň měla snížit, aby to nebylo pro firmu zničující, a v dalších letech bychom měli hledat řešení po širší diskusi o důsledcích, ne během měsíce zcela změnit parametry.
J. Hora: Osobně si myslím, že dopad fotovoltaiky na cenu elektřiny se
silně přeceňuje, že je to spíše zástupný
problém, který je snáze uchopitelným
a pro laickou veřejnost údernějším
argumentem. Protože nepředpokládám, že by se zákon změnil, alespoň
ne v dohledné době, musíme usilovat o to, aby se peníze, které
se zpoplatněním emisních
povolenek z regionu odčerpají, do regionu vrátily. Záměrem vlády
nemůže být oslabení
již tak sociálně slabého a vzdělanostně
nízkého regionu.

Josef Hora
Narodil se roku 1949 v Karlových Varech, absolvoval střední průmyslovou školu v Lokti, do roku 1980 působil v různých funkcích
v chodovském podniku bytového hospodářství, pak přešel do podniku Chodos Chodov, kde při zaměstnání absolvoval VŠSE v Plzni.
V letech 1991-1999 byl tajemníkem Městského úřadu v Chodově, od
roku 1999 je starostou města. Manželka Jitka je učitelkou MŠ, dceři je 35 let, synovi 33 let.

Hotelová škola s tradicí, studijní obor s budoucností Povodně 4:

Hotelová škola Mariánské Lázně píše svou historii již od roku 1928 a za
tu dobu z jejích lavic vyšly tisíce odborníků. Po dlouhou dobu byla jediným vzdělávacím institutem v oboru
hotelnictví na našem území. V současné době je škola členem Asociace
evropských hotelových škol (AEHT),
kde čerpá nejnovější zkušenosti a informace z oboru, které potom vhodně
využívá při výuce.
Hotelová škola Mariánské Lázně nabízí v současné době zájemcům o studium několik atraktivních vzdělávacích oborů. Čtyřletý maturitní Hotelnictví a turismus a dále tříleté učební: Kuchař a Číšník, servírka. Z tříle-

tých oborů lze pokračovat na dvouleté nástavbové studium oboru Společné stravování, které je zakončené maturitní zkouškou. Všichni žáci procházejí výukou tradičních všeobecně
vzdělávacích předmětů a předmětů
odborných, to vše pod vedením zkušených pedagogů a odborných učitelů
- mistrů. Škola organizuje pro své žáky odborné kurzy, po jejichž absolvování se z žáků stávají mladí barmani,
sommeliéři, cukráři, odborníci na vyřezávání z ovoce a zeleniny apod. Získané dovednosti uplatňují mladí gastronomové při praktických činnostech
v hotelech a restauracích nejen našeho lázeňského regionu.

Schopnosti studentů Hotelové školy Mariánské Lázně jsou pravidelně
konfrontovány a oceňovány na mnoha odborných soutěžích (např. Intergastra, Finlandia Junior Cup, Krušovické čepování, Gastro Hradec, Lázeňský pohárek) a zahraničních stážích v Německu, Řecku, na Kypru
a v Japonsku. Takto připravení absolventi jsou v oboru žádanými odborníky, kteří nacházejí snadno uplatnění v oblasti gastronomie, hotelnictví
a v cestovním ruchu.
Škola udržuje kontakt s veřejností pořádáním Dne otevřených dveří,
kde se noví zájemci o studium dozvídají aktuální informace a kde můžou

shlédnou odborné ukázky stávajích
žáků. Škola v rámci předmětu Praxe pořádá společenko-gastronomické akce pro základní, střední i vysoké
školy, dále pro svaz důchodců, ústav
sociální péče, ale také pro veřejnost.
Jedná se např. o odborně popularizační přednášky spojené s ukázkami.
Největší akcí pro širokou veřejnost
bývá jarní Den žákovských dovedností, který se pravidelně koná ve společenském domě Casino. Ten letošní
se tam uskuteční dne 7. dubna 2011.
Všechny zájemce zaměstnanci a žáci Hotelové školy Mariánské Lázně srdečně zvou.

Gymnázium Sokolov: Kvalitní vzdělání v širokém spektru
Gymnázium Sokolov poskytuje
kvalitní všeobecné vzdělání v co možná nejširším spektru. Naši žáci jsou
velmi úspěšní nejen při přijímání na
vysoké školy, ale i při různých soutěžích celorepublikového a evropského
rozměru.
Nabízíme široké spektrum volitelných a nepovinných předmětů v posledních dvou ročnících (pro třetí
ročník 14 a pro čtvrtý ročník 37 předmětů). Druhý cizí jazyk se učí od prvního ročníku, na víceletém gymnáziu
od tercie, škola nabízí kromě angličtiny, němčiny a francouzštiny také ruštinu a jako nepovinný jazyk španělšti-

nu a latinu.
Celá škola má moderní interiér
a veškeré potřebné vybavení, studentům je k dispozici bohatě vybavená
knihovna (bezmála 13 000 svazků)
a internetové připojení. Disponujeme
sportovní halou se třemi tělocvičnami
a venkovním sportovištěm s umělými povrchy. Organizujeme krátkodobé studijní pobyty v Paříži, Velké Británii, Římě a SRN a dlouhodobé studijní pobyty na gymnáziu v Amberku (SRN).
Na škole existuje sportovní klub,
který využívá veškerá sportovní zařízení. Příležitostně vyvíjí činnost pě-

vecký sbor a divadelní soubor, studenti pravidelně vydávají školní časopis.
Pořádáme sportovní zimní (lyžařské
a snowboardové) i letní kurzy (vodácké), součástí tělesné výchovy je povinný plavecký výcvik. Tradiční je Mikulášský florbalový turnaj a Vánoční
basketbalový turnaj, Studentská laťka, Vánoční koncert, recitační soutěž, fotografická soutěž aj. Při gymnáziu vznikl Filmový klub, kroužek Přátel francouzského jazyka, Klub deskových her, konají se zde pravidelná setkání milovníků poezie a filozofie.
Naši žáci užívají ISIC kartu s logem

gymnázia. Pod vedením prof. V. Prokopa žáci společně napsali a ilustrovali knížku pohádek pro prvňáky. Jsme
účastníky projektů – Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Inovace
a podpora výuky na gymnáziu. Škola je otevřena veřejnosti – v aule gymnázia se pořádají školení, informační
schůzky a besedy se zajímavými hosty. Naše škola byla spolupořadatelem
pedagogického dne.
Žáci gymnázia jsou častými dobrovolníky při charitativních akcích,
v Adopci na dálku podporujeme indickou dívku Perthi.

Střednímu odbornému učilišti Toužim je už 50 let
Na podzim loňského roku oslavilo Střední odborné učiliště v Toužimi
50 let od svého vzniku.
Za tu dobu naše škola prošla řadou
změn, které ovlivnily nabídku učebních oborů. Do výuky jsme zařadili takové, abychom mohli poskytovat
vzdělání nejen dětem ze základních
škol, ale i ze základních škol praktických. Mezi ně patří obory Opravářské
práce, Práce v autoservisu a Květinářské a aranžérské práce.
Přibyly obory Zahradník a Kuchař
-číšník. Obor Automechanik patří
k nejstarším a vyučujeme jej od počátku 70. let minulého století.

Při vzdělávání věnujeme velkou pozornost spojení teorie s praxí, používáme moderní výukové prostředky,
interaktivní tabule a počítače, spolupracujeme s řadou firem, kde si naši
žáci mohou v praxi vyzkoušet své získané schopnosti a dovednosti. Například u oboru kuchař-číšník jsou to restaurace a hotely v Karlových Varech
a Mariánských Lázních.
Při výuce škola využívá služeb portálu Škola online nejen pro administrativní potřeby a řízení výuky. Žáci mají
přístup k maximu informací o sobě
samém, vidí výsledky své práce, komunikují s vyučujícími přes portál

při plnění úkolů. Rodiče mají absolutní kontrolu nad svými dětmi, kdykoli vidí známky v jednotlivých předmětech, docházku do školy a chování.
Vzdělávání našich žáků zasahuje i do
sousedního Německa, kde spolupracujeme s městem Gera v zahradnických oborech. Podílíme se na společných projektech, pořádáme výměnné pobyty, žáci si rozšiřují svůj obzor,
získávají nové zkušenosti a vědomosti a vidí, jaké možnosti mají v uplatnění se na trhu práce v rámci Evropské unie.
Účastníme se soutěží, při kterých
chlapci a děvčata mohou srovnávat

úroveň svých vědomostí a dovedností. Úspěchy v celostátní soutěži Automechanik Junior ukazují na tradici
jednoho z oborů na naší škole. V soutěžích Netradiční karafiát a Chodské
kvítí dosahují chlapci a děvčata z oborů Zahradník a Květinářské a aranžérské práce předních umístění. Žáci
z oboru Kuchař- číšník soutěží v přípravě slavnostních tabulí, účastní se
prezentací a rautů.
Uplatnění našich absolventů na trhu
práce dokazuje, že jejich příprava je
na dobré úrovni a pozornost jim věnovaná po celé období učení přináší
své ovoce.

Hlásná povodňová služba
Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody
obcí s rozšířenou působností. Podílejí se na ní i ostatní účastníci ochrany před povodněmi, zejména správci vodních toků a provozovatelé vodních děl. Hlásná povodňová služba zabezpečuje pravidelné informace povodňovým orgánům o vývoji situace pro varování občanů a k řízení
opatření k ochraně před povodněmi.
Důležitou roli v systému předpovědní a hlásné povodňové služby má
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. Disponují Jednotným
systémem varování a vyrozumění (sirény) napojeným na obecní rozhlasy
a má dohodu o informování obyvatel
rozhlasovými stanicemi Český rozhlas, regionální studio Plzeň, Rádio
Dragon s.r.o. a Rádio Egrensis s.r.o.
S ohledem na nastavený a fungující systém hlásné povodňové služby by měly obce zajišťovat a provozovat na vlastní náklady koncové prvky
varování (např. rotační či elektronické sirény) a zejména obecní bezdrátový rozhlas. Koncový prvek varování musí umožňovat ovládání z operačního a informačního střediska IZS
a vstup pro poskytování tísňové in-

formace velitelem zásahu.
Je nutné v ohroženém území prosazovat i využití dalších systémů rychlého vyrozumění, např. formou krátkých textových zpráv (SMS) doručovaných na mobilní telefony. Dnešní technologie umožňuje tímto způsobem informovat všechny telefony
v databázi obce nebo v dosahu konkrétního vysílače.
Pro včasné varování v územích
ohrožených především náhlými bleskovými povodněmi je nutno podpořit výstavbu lokálních varovných systémů. Jedná se o autonomní systémy,
které umožní zpravidla bez nutnosti
lidského zásahu varovat obyvatelstvo
s předstihem, který centrální systémy
nejsou schopny zabezpečit.
Jedná se systém automatického měření vodních stavů na malých tocích a systémy, které provádějí měření a vyhodnocování intenzity srážek. Instalaci těchto systémů by měly
společně prosazovat obce a majitelé ohrožených komplexů v oblastech,
kde postupové doby průtoků jsou
velmi krátké a včasné varování obtížné.
Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu KK, oddělení
vodního hospodářství a havárií
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Nejznámější
poutní místo

První zmínka o Chlumu Svaté Maří
pochází z roku 1341. Osídlení místa
je však mnohem starší. Ve 13. století zde stála socha Panny Marie a dřevěná kaple. Tu nahradil kolem roku
1400 kamenný kostel Nanebevzetí
Panny Marie a Maří Magdalény.
O poutníky, kteří přicházeli do
Chlumu, se starali členové řádu Křižovníků s červenou hvězdou a ti poblíž kostela založili osadu. S místem
spojená zázračnost i tajemnost opřádající jeho vznik a nejstarší osudy daly vzniknout řadě pověstí, které se
pokoušely záhadné skutečnosti vysvětlovat.
Vznikly zde báje o objevení zázračné Madony, chlumských loupežnících a zdejších kostelních zvonech.
Po třicetileté válce se poutě velmi
rozmohly a pražský arcibiskup a velmistr Jan Bedřich Valdštejn povýšil zdejší faru na proboštství, což dalo podnět k výstavbě nového chrámu a poutního areálu. Kompletní barokní stavba byla podle plánů Kryštofa Dienzenhofera dokončena roku 1728.
Roku 1960 byl pozměněn název obce na Chlum nad Ohří. Teprve po
dlouhých třiceti letech mu bylo opět
vráceno původní jméno. Chlum Svaté Maří byl a pravděpodobně dlouho
zůstane oblíbeným poutním místem
nejen pro věřící z celé České republiky, ale i ze sousedního Německa.

Obnovený hrad v Libé brzy přivítá první návštěvníky
Když se řekne Libá, v podvědomí se
nám objeví zámek nevalného vzhledu, dalo by se říci ruina, jakých je vidět po Čechách desítky. Dnes se tomuto objektu blýská již na lepší časy a od ruiny se již vzdaluje díky novému zastřešení a dalším opravám,
které za poslední čtyři roky investor
a majitel - rodina Griněvova - v jedné
osobě zajistili.
Doba temna trvající zhruba 40 let
počínající rokem 1945, kdy se o objekt začal starat stát a jeho organizační složky, kdy byl objekt vykraden
a jeho devastace byla završena vypálením, skončila v devadesátých letech
s příchodem nové majitelky. Areál
hradu a zámku byl vyčištěn od suti,
byly obnoveny stropy a zastřešení jižního paláce.
V roce 2006 získal do svého majetku „Libou“ současný majitel, který
nadále pokračuje v záchranných akcích. Do realizačního týmu akce „Obnova hradu Libá“ byli přizvání nejlepší odborníci, architekti a projektanti, kteří zpracovali dokumentaci
postupných oprav a realizaci záměru
nového využití. Tento projekt se týká
pouze stávajících staveb a jejich dochovaných fragmentů.
Bohužel původní rozlehlé sídlo, ke
kterému byly přimknuty hospodářský statek, pivovar, park a tisíc hektarů lesa, jež zároveň tvořily základnu pro provoz a život hradu a zámku,
bylo rozpuštěno mezi různé vlastnické subjekty a park pod památkovou
ochranou byl před několika málo lety
ze zištných důvodů vykácen.
Během posledních čtyř let byl nejdříve hrad a zámek zabezpečen proti
další devastaci povětrnostními podmínkami. Ing. Jindřichem Rinešem

byl zpracován projekt na zajištění statiky objektů a obnovu krovu severního křídla. Vzhledem k filozofii obnovy, přiznat tomuto areálu vývojové
stavební fáze a vyzdvihnout dochované významné stavební prvky, byla v tomto duchu provedena i střecha
a původní mansardový krov nad severním palácem byl nahrazen krovem s ležatou stolicí s výškou hřebenu 12 metrů nad korunou zdiva.
Záchranné práce na zajištění statiky
byly rozděleny do několika fází. Obnova vodorovných konstrukcí stropů, nosných konstrukcí a zajištění paty obvodového zdiva. Při zvažování,
kterou technologii využít na přestropení sálu v gotickém severním křídle
s rozponem téměř 14 metrů, byly použity stropní panely Spirolli z předpjatého betonu. Jedním z hlavních
hledisek bylo co nejmenší zatížení
svislých konstrukcí a nahrazení původních dřevěných konstrukcí materiálem, který bude rezistentní proti
dřevokazným houbám a hmyzu.
Přístup z 1. podlaží do budoucího
obytného podkroví je vyřešený vetknutím betonového schodiště kolem
věže, skládajícího se z prefabrikovaných dílů s přiznaným novodobým
zpracováním.
Další stavební „oříšek“ který jsme
řešili, byla oprava samonosného visutého kamenného schodiště v dnešním gotickém sále, jehož schody byly
popraskané a bez podpěr by již neexistovalo. Měli jsme na výběr – schodiště rozebrat a použít druhotně na
jiném místě a nebo se pokusit o jeho znovuobnovení. Druhá možnost
převážila nad všemi argumenty. Pod
schodiště byla podtažena nová subtilní konstrukce ze železobetonu, která

Tajenka křížovky v minulém čísle zněla „Válka s mloky“. Gratulujeme výhercům, kterými jsou Oldřich Neužil z Aše, Hana Šotolová
ze Sokolova a Růžena Švamberková z Karlových Varů. Všem zasíláme publikace o Karlovarském kraji. V našich křížovkářských putováních Karlovarským krajem pokračujeme v sérii zaměřené na pobyty
významných osobností v regionu.
V červenci roku 1913 přijel
do Karlových Varů léčit své
chronické záněty nosohltanu,
průdušek a klouby český hudební
skladatel… (tajenka).
Léčbu v tomto městě mu
doporučil známý pražský profesor
dr. Jan Hnátek.
Podle
dochovaných
zpráv
byl
skladatel
neukázněným
pacientem. Lázeňské procedury
nedodržoval, nejvíce se věnoval
vycházkám do okolních lesů,
z kterých se vracel až navečer
unavený.
Z Varů odjel za necelé tři týdny,
protože tu nebyl moc spokojený.
Vadily mu vysoké ceny a cizí
prostředí.

celé schodiště podpírá a díky své subtilnosti a následné povrchové úpravě skýtá stejný efekt z dovednosti řemeslníků, jaký měli předchozí obyvatelé zámku.
Na hradě a zámku je celkem 182
okenních otvorů. Hlavní otázka byla, jaká okna osadit, jestli špaletová,
jednoduchá rámová, s jednoduchým
anebo dvojitým sklem, dvoukřídlová dělená na 6 nebo 8 tabulek. Vedle
hlavního účelu zabezpečení teplotního komfortu interiéru stavby je stejně důležitý design tohoto zásadního
stavebního prvku ve fasádě a v pohledech, což je i hlavní hledisko památkové péče. Nakonec jsme dospěli ke
kompromisu. Okna budou dřevěná.
Architekti z pražského ateliéru Sladký a partneři navrhli detailní řešení
jednotlivých oken, s tím, že venkovní okna budou mít ručně zpracované sklo. Ve spolupráci s libským truhlářem Josefem Mádlem, který vyhrál
výběrové řízení na dodávku oken,
byla speciálně upravena konstrukce
oken tak, aby splňovaly veškeré nároky ze strany investora a památkového
dozoru - subtilní konstrukce s co největším tepelně izolačním faktorem.
Na stávajících opravách se podílela řada odborných firem nejen z Libé.
Dobrou spoluprácí s odborníky památkové péče z územních pracovišť
v Lokti a Plzně a díky podpoře Karlovarského kraje a ministerstva kultury ČR se pomalu, ale jistě, blížíme
k okamžiku, kdy budou brány hradu
a zámku v Libé opět otevřeny pro širokou veřejnost.
V loňské letní turistické sezóně byla částečně zpřístupněna věž s vyhlídkou. A tak si návštěvníci mohou prohlédnout nejen blízké okolí, ale také

Libá dnes a v roce 1962 (dolní snímek).

výsledky našeho několikaletého snažení v obnově této, dnes již opět, významné historické památky.
Bohužel není v našich silách obnovit přímé viditelné spojení s nedalekým hradem v Hohenbergu nebo

s Aší z důvodu vzrostlého zalesnění.
Ale nevadí, můžeme se těšit z upravených cyklostezek a tras, které nás
spojují, a které nám připraví podobné
překvapení a zážitky jako hrad a zámek Libá.
Jan Holoubek

Letáčky ve schránce ohlašují sčítání lidu, domů a bytů 2011
V těchto dnech najde každá domácnost ve své schránce letáček se
základními informacemi o sčítání
lidu a lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude
uvedeno jméno sčítacího komisaře,
číslo jeho průkazu a termín, kdy do
domácnosti přijde.
Jméno komisaře a číslo obvodu, ve
kterém provádí sčítání, bude možné
ověřit v každé obci na úřední desce.

Čas návštěvy budou volit komisaři
nejčastěji v pracovní den v podvečer
nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011.
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem, který bude předkládat společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno
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modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.
Sčítací komisaři navštíví v době
od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro
všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v rozhodný okamžik v domácnosti). Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami: zelený sčítací list osoby

Č LEN
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MĚ STO

J ED INĚ

(každý člověk v domácnosti dostane
svůj vlastní), žlutý bytový list (každá
domácnost dostane jeden), oranžový domovní list (ten dostanou pouze
majitelé nebo správci domů). Osoba
starší 15 let může převzít formuláře
pro všechny členy domácnosti.
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv.
rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se
vyplňují podle skutečnosti platné
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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 mohou zájemci požádat na adrese andrea.bockova@
kr-karlovarsky.cz.
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v tento rozhodný okamžik.
Od rozhodného okamžiku bude
možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře také on-line. Vždy je nutné formuláře odeslat
či odevzdat komisaři do 14. 4. 2011.
Další informace a pomoc občané získají na bezplatné telefonní lince 800 87 97 02 (denně 8-22 hod od
26. února do 20. dubna 2011), nebo
na www.scitani.cz.

K A RLOVA R.
POLITIC K É
HNUTÍ

S YME TR ÁLA

OKRUH
PŮSOBNOSTI
HOVOR.
SOUHLAS

BOLE ST

TĚŽKOS T

ME GA
TUNA

HOV OROVÝ
SOUHLAS

P Ř E D LO ŽK A

ORÁČ

ZÁHROBÍ

ZÁŘE

NA FOUKA T

OBRYTO

ITALSKY
Č AS

JM É N O
S P IS O V A TE LE
P A V LA

ŽENS KÉ
J MÉNO

inzerce

strana 6

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

FELICIA
FABIA
OCTAVIA

Máte zájem pracovat ve společnosti s dlouholetou tradicí ve výrobě
železničních kolejových vozidel? Nově přicházíme do Vašeho regionu
a rozšiřujeme výrobu na dalších projektech.

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME

HLEDÁME SVÁŘEČE

Octavia combi 1.9 TDi 81kW Ambiente, mod. 2003,
1. majitel- TOP VÝBAVA Maxi DOT vč. climatronic, tažný,
ABS+ ESP, vyhřív. sed., 4x airbag, dešť. senzor, vše v el.,
CD, počítač aj., metalíza, garáž., serviska, perfekt. stav,
139.500 Kč- sleva- i splátky bez akontace
Fabia combi 1,2 12V KLIMA comfort, 2006, TK
2012, 1. maj., 4x air, ABS+ASR, tempomat, vyhřív.
sedačky, vše v el., alu, CD, počítač, construct, metal.
aj., serviska, perfekt. stav, vždy garáž.- servis Škoda,
149.500 Kč- sleva- i splátky
Felicia 1,3 MPi, r.v. 2001, po TK 2/2013, 1. maj., tažný, 2x airbag, ABS, centrál, rádio aj., nové zimní pneu,
perfektní stav- garáž.- málo jetá, 45.500 Kč- sleva- i na
splátky bez akontace
Š Felicia kombi 1.3 50 kW, mod. 1999, TK 2013, 1. maj.,
tažný, centrál, rádio aj., zimní pneu, dobrý stav- servisovaná-garáž., 23.500 Kč- sleva- splátky bez akontace

A TY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ SVÁŘEČI STÁT!
Požadujeme:
• platný certiﬁkát EN 135 nebo EN 111 nebo EN 141
• hledáme i ty, kteří jsou technicky zaměření
a chtěli by se svářeči stát
• zdarma vás zaškolíme v naší svářečské škole
• pojďte pracovat k nám a rozšiřte si svou kvaliﬁkaci
Nabízíme:
• jistotu zaměstnání ve stabilní společnosti
• motivující mzdové ohodnocení, prémie, příplatky
• příspěvek na stravování
• možnost dalšího vzdělávání v oboru

479-010-11_LEGIOS_PI-Svarec_Kraj-listy_93x82.indd 1

V případě zájmu
kontaktujte:
LEGIOS a.s.
Horní Slavkov 870
357 31 Horní Slavkov
tel.: 725 414 394
e-mail: job@legios.eu
www.legios.eu

Gymnázium
1.2.2011
a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, 357 35 Chodov

Eko poplatek na u nás zakoupený vůz zaplatíme za Vás! Přijďte ušetřit!
Neustálý prodej Škodovek za velmi výhodné ceny. Možnost splátek i na protiúčet.
Tel.: 602 480 333. Celá nabídka na:

10:33:52

w w w. b e r a n e k a u t o . c z

Jako jediná střední škola v Karlovarském kraji
budeme otevírat obor vzdělání Ekonomické lyceum.

Kvalitní oprava
starožitného porcelánu,
keramiky, kameniny apod.
s použitím i zubařským
materiálů i více poškozené.
Restaurování
obrazů a rámů.
Inf. na tel. 723 772 131.

Ve školním roce 2011/2012 budeme otevírat tyto obory vzdělání
zakončené maturitní zkouškou:
• 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) •
• 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (čtyřleté) •
Do kvinty (první ročník vyššího gymnázia) přijímáme pro doplnění 4 žáky.
Gymnázium a obchodní akademie Chodov je státní střední škola,
neplatí se školné. Možnost stravování ve školní jídelně.
Pořádáme ZDARMA přípravné kurzy pro přijímací zkoušky.
Nabízíme mimoškolní činnost formou kroužků přímo v budově školy.
Individuální návštěvu školy lze dohodnout na jednom z níže uvedených kontaktů:
tel.: 352 665 081, mobil: 733 626 364, fax: 352 665 132
e-mail: oachodov@oachodov.cz
Bližší informace o naší škole získáte na www.goachodov.cz.
OMLUVA V minulém čísle Krajských listů jsme otiskli nesprávnou verzi inzerátu
GOA Chodov s informací, že uchazeči nemusí konat přijímací zkoušku.Za tuto chybu se škole, rodičům i zájemcům o studium omlouváme.
Redakce

Kurz pro budoucí prvňáčky
Speciálně pedagogické centrum (SPC), jehož činnost vykonává
Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, pořádá
pro děti před nástupem do základní školy Kurz pro budoucí prvňáčky.
V kurzu je poskytována zvýšená individuální péče metodami přiměřenými vývojové úrovni každého dítěte. Děti se učí spolupracovat mezi sebou,
jednat s dospělými a plnit zadané úkoly samostatně. Vedeme děti k tomu,
aby postupně dokázaly po omezenou dobu udržet pozornost a aby se
zlepšila jejich grafomotorika. Zaměřujeme se na rozvoj sluchového a zrakového vnímání tak, aby analýza a syntéza při nácviku čtení a psaní nebyla pro děti velkým problémem. Toho všeho dosahujeme bez nátlaku, způsobem „hry na školu“.
Kurz probíhá bezplatně v měsících březen, duben, květen a červen vždy
jednou týdně po dvou hodinách v hezkém prostředí herny, třídy a tělocvičny.
S organizací rodiče seznámíme u zápisu do kurzu dne 7. března 2011
od 13.30 do 16.00 hodin v budově Základní školy, mateřské školy
a praktické školy Karlovy Vary, Vančurova 83, Karlovy Vary-Stará Role.

Předběžně se mohou rodiče hlásit na telefonním čísle 353 549 172.

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
kód oboru 78-62-C/002, denní forma středního vzdělávání
mi potřebami, plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností,
případně žákům s více vadami, kteří
ukončili povinnou školní docházku
v základní škole praktické, v základní škole speciální, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odů2. kolo přijímacího řízení do prak- vodněných případech v devátém ročtické školy dvouleté proběhne for- níku základní školy.
mou pohovoru, tj. informační schůz- Podmínky a kritéria o přijetí ke vzděky, v úterý 17. května 2011 od 8.00 lávání na střední škole jsou zveřejněny na oficiálních webových stránhodin do 15.00 hodin.
kách školy: www.specskoly.cz.
Kritéria pro přijetí upřednostňují
žáky se zdravotním postižením:
Ředitelka školy:
praktická škola dvouletá je určena
Mgr. Martina Kheilová, v. r.
žákům se speciálními vzdělávací(telefon: 353 561 766, 733 625 904)
1. kolo přijímací řízení proběhne
formou pohovoru, tj. informační
schůzky, v pátek 22. dubna 2011 od
8.00 hodin do 15.00 hodin v budově
školy na adrese: Vančurova 83, 360
17 Karlovy Vary (Stará Role).

Prodám byt 3+1 v I. poschodí v Kynšperku n. O. v panelovém domě. Byt je celý zrekonstruovaný (balkon, jádro, linka,
podlahy, okna, dveře, vest. skříň). Dům je po rekonstrukci, zateplený a v centru, blízko škola, Penny, kino, kult. dům. Cena 740 000 Kč. Tel. 721 833 611.

10 rad expertů jak efektivně prodat svou nemovitost
Zeptáte-li se kohokoliv, kdo se kdy pokoušel sám prodat
svou nemovitost, řekne Vám, že od chvíle, kde použijete
nápis „Prodává majitel“, telefon nepřestane zvonit. Mnoho z těchto hovorů bohužel nebude od potenciálních kupců, ale spíše od realitních kanceláří, které chtějí získat Vaši zakázku. Myšlenka, že nebudete muset platit provizi realitního makléře, je přitažlivá pro jakéhokoliv člověka, který
prodává nemovitost. Ale kvůli problémům, které celý proces zahrnuje, může být prodej velmi náročný, což mnoho
prodávajících potvrdí, říká ředitel realitní společnosti BEST
ESTATE Ing. Petr Vlášek. Klíčem je důkladná příprava. Pokud přípravu podceníte, mohla by Vaše nemovitost zůstat
na trhu déle, než čekáte, protože nepřilákáte nabídky od
koupěschopných zájemců. Může nastat chvíle, kdy mnoho
prodávajících bude natolik znechuceno, že budou zvažovat, zda svůj sen o prodeji nemovitosti nemají vzdát. Přesto ale existují lidí, kteří prodej své nemovitosti zvládnou
velmi dobře. Můžete být jedním z nich. Tato zpráva z oboru nemovitostí byla speciálně připravena za účelem pomoci lidem, jako jste vy, porozumět jednotlivým prvkům prodeje a díky tomu nemovitost prodat rychle a s co nejvyšším ziskem. Abychom Vám pomohli se lépe připravit, zde
je 10 interních rad, které musíte znám ještě předtím, než
se rozhodnete, zda je tento přístup pro Vás nejlepší. 10 interních rad renomovaných expertů, jak můžete sami prodat vlastní nemovitost.
Realitní team společnosti BEST ESTATE Vám radí:
1) Určete správnou cenu… Zásadní je správně stanovit
cenu. Nasadit cenu příliš vysoko může být stejně nákladné jako nasadit ji příliš nízko. Ceny nemovitostí určují změny v tržním prostředí, nikoliv Vaše citové vazby, nebo Vámi pociťovaná hodnota Vaší nemovitosti. Abyste pro svůj
dům dokázali stanovit realistickou cenu, objektivně srovnejte hodnotu, vlastnosti a podmínky všech podobných
nemovitostí ve Vašem okolí, a všech podobných nemovitostí, které se v posledních měsících prodaly. Také je nezbytné se seznámit s podmínkami každého možného prodeje. Na dnešním trhu jsou smluvní podmínky často stejně
důležité jako cena. Pečlivě si rozpočítejte náklady na prodej a připravte si výkaz čistých výnosů, abyste získali nejlepší odhad toho, co budete muset ze zisku z prodeje domu odečíst. Tuto analýzu nákupních nákladů by mohli požadovat také potenciální kupující.
2) Připravte si svoji nemovitost na prodej… Rozhoduje první dojem. Ujistěte se, že Vaše nemovitost vyvolává pozitivní reakce, pečlivě zkontrolujte všechny detaily a
prohlédněte si jej skrze oči objektivního kupujícího. Nekomentujte potřebné opravy a úpravy, Váš potenciální kupující to také nebude dělat. Vaším úkolem je zajistit, aby Vaše nemovitost v dobrém smyslu vyčnívala nad konkurencí.
3) Připravte si nezbytnou právní dokumentaci…

Podle očekávání existuje mnoho důležitých právních
smluv a dokumentů, které musíte vytvořit, dokončit a pochopit. Najděte si dobrého právníka v oblasti nemovitostí,
který Vám pomůže nezbytné podklady připravit.
4) Efektivně uveďte svoji nemovitost na trh… Kromě cedule, kterou označíte svoji nemovitost, byste měli
najít další efektivní způsoby, jak rozšířit zprávu o prodeji
Vaší nemovitosti. Místní kupující oslovíte prostřednictvím
novin, ale to je jen malá část Vašeho cílového trhu. Ujistěte se, že oslovíte početnou skupinu kupujících, kteří už
možná spolupracují s realitní kanceláří. Abyste je objevili, zaměřte se na co největší počet nejlepších agentur na
Vašem trhu a srovnejte, zda Vaše nemovitost odpovídá kritériím jejich klientů. Další důležitou cílovou skupinou jsou
také přespolní kupující, a proto byste měli vytvořit strategii jak oslovit i je. V dnešním globálním tržním prostředí
není moudré ignorovat ani mezinárodní kupce. Přesvědčte se, že Vaše nemovitost bude inzerována v mezinárodním měřítku, a že informace o ní jsou správně přeloženy
do cizích jazyků. Existuje několik kvalitních periodik a webových stránek s nemovitostmi, které umožňují prodávajícím nabízet nemovitosti po celém světě. Především byste měli být velmi klientsky orientováni a usnadnit vymezeným kupujícím prohlídku Vašeho domu. Zajistěte, aby byl
vždy někdo na telefonu, vzkazy vyřizujte okamžitě a buďte připraveni potenciální zákazníky provést po domě v tom
nejbližším termínu.
5) Během prohlídky Vaší nemovitosti zůstaňte objektivní… Při prodeji nemovitosti ponechejte emoce
stranou. Toho dosáhnete tím, že se během prohlídky budete fyzicky držet v pozadí. Pokud potenciální kupec prohlásí něco negativního o Vašem domě, nezaujímejte obranný
postoj a jako protiváhu k jeho pohledu mu raději nabídněte pozitivní příklady.
6) Odhadněte potenciální zákazníky… Neplýtvejte
časem na kupce, kteří by si Vaši nemovitost nemohli dovolit. Zjistěte si údaje o jejich finanční stabilitě, jako například záruku práce, mzdu, dluhy pohledávky a úvěrové
postavení.
7) Vyjednávejte efektivně a zasvěceně… Než budete moci považovat prodej za ukončený, bude třeba dořešit mnoho detailů: cenu, podmínky, prohlídky, termín převodu vlastnických práv, námitky a záležitosti kupujícího.
Ujistěte se, že plně rozumíte smlouvě, kterou jste navrhli, abyste mohli kupujícímu vysvětlit všechny podrobnosti
a následky, a v případě nutnosti provést patřičné změny při
prodeji. Smlouva, kterou předkládáte, by měla být důkladně prostudována právníkem v oboru nemovitostí. Někteří
realitní makléři Vám budou ochotni v tomto ohledu pomoci. Během těchto procesů se snažte zájem kupujícího o Vaši
nemovitost udržovat tak, aby v průběhu jednání neopadl.
8) Poznejte kupujícího… Vaším cílem během jednání

je mít jeho tempo pod kontrolou a stanovit délku jeho trvání. Pokuste se zjistit motivaci kupujícího. Musí se rychle přestěhovat? Mají dost peněz, aby mohli zaplatit cenu,
kterou žádáte? Díky znalosti těchto údajů získáte ve vyjednávání výhodu, protože budete již dopředu vědět, co musíte udělat, abyste dostali, co chcete.
9) Nestěhujte se z domu, dokud ho neprodáte…
Studie ukazují, že je obtížnější prodat prázdný dům. Vypadá opuštěný, zapomenutý, prostě není přitažlivý. Mohli byste na tom dokonce tratit. Pokud se z nemovitosti vystěhujete, říkáte tím kupujícím mimo jiné i to, že máte nový domov a chcete prodat co nejrychleji, což je pro ně při
vyjednávání výhoda.
10) Buďte si vědomi důvodů, proč prodáváte, a
nechte si je pro sebe… Opakem hesla „porozumět svému kupci“ je „porozumět sobě“. Důvody, proč prodáváte,
ovlivní všechno: od ceny Vaší nabídky po množství času a
peněz, které budete do přípravy prodeje své nemovitosti
investovat. Vaše motivace Vám pomůže určit, co je pro Vás
důležitější: peníze, které si z prodeje odnesete; čas, po který bude Vaše nemovitost na trhu: nebo obojí. Různé cíle
vyžadují různé strategie. Je velmi pravděpodobné, že jako
člověk, který chce prodat bez realitního makléře a ušetřit
tak na provizi, budete zvažovat zejména peníze. Ať už jsou
Vaše důvody jakékoliv, je velmi důležité si je nechat pro sebe, abyste se při vyjednávání nedostali do nevýhodné pozice. Pokud budete dotázáni, prostě odpovězte, že se změnily Vaše potřeby ohledně bydlení.
Jak odhadnout čistý zisk
Z hlediska posouzení, zda si nemovitost máte prodávat sami, zvažte fakt, že většina kupujících využívá služby realitních kanceláří, protože je to nic nestojí (tzn. provizi makléři platí prodávající). Buďte obezřetní, neboť kupující, investoři a spekulanti, kteří vyhledávají zakázky, kde prodává majitel, jsou obvykle ti, kteří hledají nízkou cenu. Nízké nabídky od tohoto druhu zájemců často znamenají nižší čistý zisk v dlouhodobém měřítku. Budete muset sami
zvážit následující:
1. Mějte co nejlépe připraveny záležitosti ohledně
marketingu, jednání, odhadů, prohlídek a veškerých právních věcí.
2. Zvažte, co Vás bude stát efektivní inzerce Vaší nemovitosti a opatření veškerých nezbytných materiálů od
chvíle, kdy vyvěsíte ceduli „Na prodej“ do podpisu jakékoliv smlouvy.
3. Jakou cenu Vám kupující nabídne coby prodávajícímu majiteli mínus náklady, uvedené v bodě 2. Je tato
konečná cena vyšší, než čistá cena, kterou by Vám vyjednal zkušený makléř (po odečtení jeho provize)? Věříme, že
se Vám Vaši nemovitost podaří rychle a efektivně prodat.
Ing. Petr Vlášek, ředitel společnosti BEST ESTATE

Pozvání ke studiu na Fakultě životního prostředí v Karlových Varech
Díky spolupráci s Karlovarským nou ovšem i z pohledu našich stukrajem pokračuje Fakulta životní- dentů a od loňského roku i prvních
ho prostředí České zemědělské uni- absolventů. Ti vloni promovali v auverzity v úspěšném působení v Karlových Varech. Letos již pátým rokem přijímá uchazeče do prvního
ročníku bakalářského studia, druhým rokem pak do studia magisterského. Výuka probíhá v areálu Krajského úřadu. Více nám řekl v rozhovoru prof. ing. Petr Sklenička, CSc.,
děkan Fakulty životního prostředí.
Jak hodnotíte své dosavadní
zkušenosti s distančním studiem
v Karlových Varech?
Jsem rád, že mohu výuku v Karlových Varech považovat za úspěšnou.
Úspěšnou z pohledu fakulty, kdy
nám každoročně stoupá počet přihlášek do prvních ročníků, a tak bez
problémů naplňujeme předpokládané počty zdejších studentů. Úspěš-

le ČZU, aby většina z nich u nás pokračovala v navazujícím magisterském studiu. Otevřením magisterského stupně jsme tak splnili slib,
který jsme dali vedení Karlovarského kraje.
O jaké obory se jedná?
V Karlových Varech nabízíme studium bakalářského oboru „Územní technická a správní služba“ a současně magisterské (inženýrské) studium oboru „Regionální environmentální správa“. Oba obory lze studovat v kombinované (tj. dálkové)
formě. Takové studium sestává ze
tří blokových konzultací za semestr. S ohledem na zaměstnání většiny
našich dálkových studentů probíhají
přednášky a konzultace v pátek nebo
o víkendu v intervalu 3-4 týdny.
Je těžké se na tyto obory dostat?
Snažíme se dát šanci velké většině

zájemců. Převážně se jedná o studium při zaměstnání. Zájemce zpravidla dělí více let od předchozího studia. Nechceme proto uchazeče o studium vyděsit již u přijímaček. Chceme jim poskytnout trochu času, aby
si znovu zvykli na režim studia. Snažíme se proto do prvních ročníků
přijmout maximální počty studentů
dané kapacitami výukových prostor.
Tam pak mají celý semestr, aby ukázali, co v nich je. Ne pouhých dvacet
minut u přijímacích testů.
Najdou absolventi uplatnění?
Oba obory vyučované v distančním středisku v Karlových Varech se
výborně osvědčily pro výkon povolání ve státní správě, v samosprávách
krajů a obcí. Někteří absolventi končí i v projekčních organizacích, jako
pedagogové na středních odborných
školách, v realizačních firmách a po-

dobně. Oba tituly, které lze v Karlových Varech získat, tedy titul bakalář a titul inženýr, jsou mezinárodně uznávány. Jejich nositel pak může pokračovat ve studiu na libovolné
škole doma i v zahraničí.
Chcete něco vzkázat zájemcům
o studium v Karlových Varech?
Rád bych jim vzkázal: Nebojte se
a přijďte studovat k nám na fakultu. Čas na podání přihlášek máte až
do 31. března 2011. Když ne dálkově v našem karlovarském středisku,
tak v Praze. V nejkrásnějším pražském univerzitním kampusu plném
nejen poslucháren a seminárních
místností, ale také sportovišť a klubů. Tam nabízíme další čtyři bakalářské, osm magisterských a čtyři
doktorské obory. Podívejte se na naše stránky www.fzp.czu.cz. Budeme
se na vás těšit.

KONTAKTY NA KRAJSKÝ ÚŘAD
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Telefon: 353 502 111
tel. 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)
E-podatelna:
epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Úřední hodiny:
Po, St 8.00-17.00
Út, Čt 8.00-15.00
Pá 8.00-14.00
(po předchozí domluvě)
ředitel krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek
tel. 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz
zástupce ředitele krajského úřadu,
vedoucí odboru stavební úřad
Mgr. Lubomír Novotný
tel. 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz
odbor správních agend a krajský
živnostenský úřad
Ing. Daniel Matějíček
tel: 353 502 469,
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel. 353 502 141
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová
tel. 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor krizového řízení
JUDr. Manfred Kraus
tel. 353 502 190
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz
odbor kontroly
Mgr. Jaromír Kruták
tel. 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz
ekonomický odbor
Ing. Dagmar Divišová
tel. 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
odbor legislativní a právní
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel. 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz
odbor správa majetku
Ing. Drahomíra Stefanovičová
tel. 353 502 126
drahomira.stefanovicova
@kr-karlovarsky.cz
odbor investic
a grantových schémat
Ing. Věra Tomsová
tel. 353 502 432
vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor dopravy
a silničního hospodářství
Mgr. Vladimír Malý
tel. 353502461
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
odbor regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil
tel. 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz
odbor životního
prostředí a zemědělství
Ing. Eliška Vršecká
tel. 353 502 220
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
odbor školství,
mládeže a tělovýchovy
Mgr. Monika Šperglová
tel: 353 502 443
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz
odbor kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Martin Pospíšil, PhD.
tel. 353 502 230
martin.pospisil@kr-karlovarsky.cz
odbor sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková
tel. 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
odbor zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
tel. 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz
odbor vnitřních záležitostí
Bc. Miroslav Očenášek
tel. 353 502 250
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
odbor informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel. 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz
oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová
tel. 353 502 460
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
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Lokalita „ U kruhového objezdu“ v Mezirolí nabízí šestnáct
QRYêFK URGLQQêFK GRPĤ Y\VRNp NYDOLW\ QD RNUDML SĜtURG\
Moderní bydlení s vysokým
VWDQGDUGHP L NRPIRUWHP D SĜLWRPVWiOHVSUYN\WUDGLþQtKRURGLQQpKRE\GOHQtQDRNUDMLPČVWD" .RKR WDNRYê VW\O ]DMtPi
PXVt VYRX SR]RUQRVW ]DRVWĜLW QD SUiYČ GRNRQþHQp VWDYE\
YREFL0H]LUROtYORNDOLWČÄ8NUXKRYpKRREMH]GX³
1D SORãH WpPČĜ  DUĤ ]GH
Y\URVWOR  PRGHUQtFK URGLQQêFKGRPĤNWHUpYãDNGtN\VYp
DUFKLWHNWXĜHDEOt]NRVWLOHVDO]H
YKRGQČ R]QDþLW MDNR WUDGLþQt
E\GOHQt Y SĜtURGČ D SĜLWRP VWile v plné dostupnosti komforWX PČVWD 9åG\Ģ NUDMVNp PČVWR
.DUORY\9DU\MHY]GiOHQRSRXKp
WĜLNLORPHWU\DPČVWR1RYi5ROH
GRVORYDSiUVWRYHNPHWUĤ
Ä1DãLP FtOHP E\OR Y\EXGRYiQt ãHVWQiFWL URGLQQêFK GRPĤ
Y UĤ]QpP SURYHGHQt YH Y\VRNp NYDOLWČ NWHUp EXGRX ]DVD]HQ\GRNUiVQpDNOLGQpSĜtURG\
D SĜLWRP Y MHMLFK EOt]NRVWL EXGH
L REþDQVNi Y\EDYHQRVW³ FKDUDNWHUL]XMHVWDYE\7RPiã+ODGNê PDQDåHU YêURE\ D PDQDåHU NYDOLW\ NDUORYDUVNp VWDYHEQtVSROHþQRVWL,306WDUVÄ0\VOtP VL åH VH QiP WHQWR FtO SRGDĜLORVSOQLW2VWDWQČQDãH¿UPD
Pi V SRGREQêPL SURMHNW\ YHONp]NXãHQRVWL-PHQRYDWPRKX
QDSĜtNODGYêVWDYEXSČWDGYDFHWL
URGLQQêFKGRPĤNWHUpMVPHSRVWDYLOLYHþW\ĜHFKHWDSiFKYQH-

GDOHNpP-HQLãRYČ³GRGiYi
6WDYED]DSRþDODY]iĜtSĜHGORĖVNpKR URNX URNX GRVORYD
ÄQD ]HOHQp ORXFH³ D GRNRQþHQDE\ODMHãWČSĜHGNRQFHPORĖVNpKRURNX7DNUR]ViOiYêVWDYED XVNXWHþQČQi ]D SRXKêFK
SDWQiFWPČVtFĤY\åDGRYDODGRslova perfektní koordinaci vešNHUpKR GČQt Ä6RXþDVQČ V Yê-

SĜHGHYãtP YêNRSRYp SUiFH QD
]iNODGHFKDYêNRSRYpSUiFHQD
LQåHQêUVNp VtWČ NWHUp PQRKG\
GRVDKRYDO\ KORXEN\ Då WĜt PHWUĤ³SRSLVXMH+ODGNê
A další komplikace na sebe
QHQHFKDO\ GORXKR þHNDW Ä3UR
ORNDOLWX E\O VSHFL¿FNê ORNiOQt
YêVN\W  YHOPL WYUGêFK VNDOQtFK
YêEČåNĤNWHUpQiPGČODO\YHO-

VWDYERXURGLQQêFKGRPĤSUREtKDOD L VWDYED LQåHQêUVNêFK VtWt
YRGRYRG NDQDOL]DFH HOHNWULFká instalace) a také práce na
Y\EXGRYiQt åLYLþQêFK NRPXQLNDFtSDUNRYLãWČDSĜtMH]GRYêFK
NRPXQLNDFt N REMHNWĤP .RPSOLNRYDQp E\OR ]NRRUGLQRYDW

Np VWDURVWL SĜL YêNRSHFK ]iNODGĤ L LQåHQêUVNêFK VtWt 9ČWãLQX
] QLFK E\OR WĜHED UR]EtMHW K\GUDXOLFNêP NODGLYHP FRå ]QDþQČ SURGOXåRYDOR SRþiWHþQt
GREXYêVWDYE\'DOãtUiQXQiP
]DVDGLORLYHOPLPUD]LYpSRþDVt
Y PČVtFtFK OHGQX D ~QRUX NG\

PXVHO\EêWSUiFH]NOLPDWLFNêFK
GĤYRGĤ SR]DVWDYHQ\ 9]QLNORX þDVRYRX SURGOHYX VH QiP
YãDNSRGDĜLORRSHUDWLYQtPSOiQRYiQtP Y SUĤEČKX YêVWDYE\
YODVWQtFK URGLQQêFK GRPĤ GRKQDW D NRQHþQê WHUPtQ GRNRQþHQt QHE\O RKURåHQ³ YLGLWHOQČ
VLXOHYXMHÄ.RPSOLNDFtDQiURþQêFKVLWXDFtE\ORYtFHQHåGRVW
DOH XPČOL MVPH VL V QLPL SRUDGLWDVWDYED~VSČãQČDYþDVGRVSČODN]iYČUX³GRGiYi
1DVWDYEČVHVWĜtGDMtFHONHP
þW\ĜLW\S\URGLQQêFKGRPĤOLãtFt
VHSĜHGHYãtPYHQNRYQtPY]KOHGHP D XVSRĜiGiQtP YQLWĜQtFK
PtVWQRVWt =DVWDYČQp D RE\WQp
SORFK\MVRXVLXYãHFKYHOPLSRGREQpDYSUĤPČUXMVRXPð
XRE\WQpSORFK\DPðX]DVWDYČQp SORFK\ 'ĤUD] E\O NODGHQ SĜHGHYãtP QD NYDOLWX GtOD
6WDELOLWX GRPĤ ]DMLVWt PDVLYQt
åHOH]REHWRQRYp ]iNODG\ Y GRPHFK EXGH SĜtMHPQp WHSHOQp
NOLPD ]iVOXKRX L]RODþQtFK FLKHOQêFK EORNĤ QDYtF V GRGDWHþQRX IDViGQt L]RODFt RFKUDQXSĜHGQHSĜt]QtSRþDVtVGORXKRX åLYRWQRVWt SDN VSROHKOLYČ
]DMLVWt PRGHUQt VWĜHFKD ] SUR¿ORYDQpKRSOHFKXYLPLWDFLSiOHQp WDãN\ Ä1D VWDYEX MVPH SRXåLOLFHONHPFLKHOQêFK
EORNĤ D   Pñ EHWRQX³ GRGiYi7RPiã+ODGNê]DMtPDYRVW
QD]iYČU

JE NA ČASE PODPOŘIT IMUNITU
PROTI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ
Propukla nová vlna chřipek. V ordinacích lékařů jsou čekárny plné pacientů, ve školách poloprázdné třídy, desetitisíce lidí doma
na nemocenské. Osobám s oslabeným organizmem navíc hrozí
zdravotní komplikace. Chřipku není dobré podceňovat. Po chřipce může přetrvávat slabost, únava a kašel i několik týdnů. Často
dochází k opakovaným zánětům vedlejších nosních dutin a průdušek nebo zápalům plic či zánětům, které mohou přejít do chronického stavu.

Era ɑervené konto

se dokonce zhoršují a přidávají se nové.
Takovou „přidruženou infekcí“ může
být zánět vedlejších nosních dutin, zánět
průdušek a zápal plic, u dětí se v souvislosti s chřipkou často vyskytuje zánět
středního ucha.

Zvýšení účinku antibiotik
U průvodních onemocnění chřipky a u
angín, kdy je kvůli napadení bakteriemi
nezbytné nasadit antibiotika, je vhodné
spolu s nimi podávat i Wobenzym. Enzymy, které obsahuje, totiž podporují
průnik antibiotik do tkání, a tím zvyšují
účinnost antibiotické léčby.

Aby se nemoc neopakovala
I když už jsme z nejhoršího venku, tedy
v období rekonvalescence, Wobenzym
posiluje stále ještě oslabenou imunitu a
je tak účinnou obranou proti případnému opakování nemoci a jejímu přechodu
do chronického stavu.

Era první
konto

Účinnost ověřená praxí

Propukla nová vlna chřipek. V ordinacích lékařů jsou čekárny plné pacientů,
ve školách poloprázdné třídy, desetitisíce lidí doma na nemocenské. Osobám
s oslabeným organizmem navíc hrozí
zdravotní komplikace. Chřipku není
dobré podceňovat. Po chřipce může přetrvávat slabost, únava a kašel i několik
týdnů. Často dochází k opakovaným zánětům vedlejších nosních dutin a průdušek nebo zápalům plic či zánětům, které
mohou přejít do chronického stavu.

Pomoc pro ty,
které chřipka ohrožuje nejvíce
Závažný průběh chřipky a různé následné komplikace hrozí především lidem s oslabeným imunitním systémem
- starším osobám, malým dětem, lidem
vyčerpaným nepřiměřenou fyzickou
námahou a stresem a také pacientům
s chronickými chorobami. Wobenzym
působí proti zánětům a podporuje oslabenou imunitu, proto by ho měli tito
lidé začít užívat už v období zvýšeného
výskytu nemoci.

Enzymy posilují
oslabenou imunitu

Podpůrná léčba
při chřipce a angíně

Velký význam v našem těle mají proteolytické enzymy, které pomáhají zajišťovat rovnováhu a fungování imunitního
systému. Při problémech s imunitou je
namístě podpořit náš obranný systém
podáváním obdobných enzymů zvenčí.
Dlouholeté výzkumy ověřily účinnost
unikátní směsi proteolytických enzymů,
která je obsažena v jediném tradičním
léku systémové enzymoterapie – léku
Wobenzym.

Jestliže jsme chřipku nebo angínu už
dostali, Wobenzym ji posílením imunity
pomáhá rychleji zvládnout, a zkracuje
tak dobu léčby. Navíc pomáhá zabránit
dalším komplikacím. Sliznice dýchacích
cest poškozená virem chřipky totiž do
určité míry ztrácí svou obranyschopnost a snáze ji pak mohou napadnout
bakterie. Tímto způsobem někdy vzniká
tzv. superinfekce: teplota znovu stoupá, příznaky chřipky neustupují nebo

Era
termínovaný
vklad

Wobenzym si lidé kupují a pomáhá jim
už přes čtyřicet let. Jeho výhodou je, že
enzymy, které obsahuje, posilují přirozený způsob obrany organizmu místo toho,
aby pouze řešily důsledky oslabené imunity. Jen v České republice si Wobenzym
každým rokem kupuje přes sto tisíc lidí,
mnozí z nich opakovaně. Opakovaný nákup léku je tak nejlepším důkazem spokojenosti zákazníka s jeho účinností.

Úspory vám rostou
a máte je vždy po ruce.
Era spoření

Není enzym jako enzym
Enzymy jsou biologické katalyzátory.
V organismu je několik tisíc druhů enzymů. Každý enzym je vyhraněný specialista: působí určitým způsobem pouze
na určitou látku. Jen některé enzymy
mohou být použity pro léčbu.
Lék Wobenzym obsahuje unikátní
směs enzymů, jejíž účinnost je ověřena
rozsáhlým vědeckým výzkumem, řadou
kontrolovaných klinických studií a více
než 40letou léčebnou praxí. Každý enzym a jeho přesně stanovené množství
zde má svůj význam. Zvlášť cenný je živočišný enzym trypsin, který má výrazný
protizánětlivý účinek a zlepšuje hojení.
Účinek jiných enzymových směsí může
být zcela odlišný.
P.R.

Informujte se na vaší nejbližší poště
nebo ve ﬁnančních centrech Poštovní spořitelny
v Karlových Varech, Chebu a nově i v Sokolově.

800 210 210
www.postovnisporitelna.cz

Více na www.wobenzym.cz
Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů
pro vnitřní užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci. Léčbu dětí je nutné konzultovat s lékařem.

Poštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a. s.
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Masopust v Chebu má tradici Mezinárodní konfrontace je důležitá
PRÁCE S MLÁDEŽÍ V HC ENERGIE KARLOVY VARY

Stejně jako v předchozích letech připravilo Muzeum Cheb ve spolupráci s chebskou radnicí a herci Západočeského divadla v Chebu průvod masopustních masek městem. Letos se uskuteční 5. března a začíná srazem u divadla ve 13.45 hodin. Do průvodu jsou zváni nejenom ctitelé či milovníci lidových zvyklostí a tradic, ale především ti, kteří se chtějí rozloučit s uplynulou zimou veselým a dovádivým způsobem. Masopustní veselí se dovrší v prostorách muzea, kde bude pro účastníky připraveno občerstvení
a zajímavý doprovodný program. Lidové oslavy se uskuteční v řadě dalších míst kraje. Foto archív KL

950 let města připomíná i poštovní známka
V polovině února vyšla nová poštovní
známka s chebskými motivy, jejíž vydání souvisí s letošními oslavami 950 let od první písemné zmínky o městě. „Na známce, která
vychází v rámci edice Krásy naší vlasti, je vyobrazen interiér hradní kaple, nové věže kostela svatého Mikuláše a Špalíček,“ upřesnil
chebský místostarosta Michal Pospíšil.
Současně byla vydána i obálka prvního dne
s vyobrazením sochy rytíře Rolanda, včetně
příležitostného poštovního razítka. Známka i obálka v ceně 22 korun jsou již v prodeji

v Turistickém infocentru na náměstí.
Cheb bude žít připomínkou historického
jubilea po celý letošní rok, první akce připravené k oslavám začaly hned v lednu. Vyvrcholení oslav je plánováno od 20. do 22. května.
Očekávají se hosté od nás i ze zahraničí.
Pověstnou „třešničkou na dortu“ bude expozice v muzeu s pokladem ze Státního archivu v Bamberku - originální listina z roku
1061 s onou první zmínkou o Chebu.
Celkové náklady města na letošní oslavy
mají dosáhnout výše 3,5 milionu korun.

Kam za kulturou, sportem a zábavou?
26. 2. náměstí, H. Slavkov 14.00
MASOPUST
4., 19., 25. 3. Lázně III, K. Vary 19.30
SYMFONICKÝ KONCERT KSO
4. 3. Lidový dům, K. Vary 20.00
HORKÝŽE SLÍŽE, ROCK
5. 3. pěší zóna, Chodov 9.30-13.00
STAROMĚSTSKÝ MASOPUST
5. 3. KV Arena, K. Vary 19.00
LORD OF THE DANCE
Světová show irského tance

11. 3. Vítkovské lesy, Sokolov 11.00 21. 3. ZUŠ Šmeralova, K. Vary 10.00
VÍTÁNÍ JARA
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK
Jarní rituály, soutěže
Celostátní kolo soutěže
12. 3. Statek Bernard, K. Poříčí 10.30 26. 3. LH Thermal, K. Vary 18.00
MASOPUST - OSLAVY JÍDLA
MOSKEVSKÉ DIVADLO KOČEK

Kvalitní a častou mezinárodní konfrontaci vidíme jako důležitou nadstavbu našeho programu. Pro mladé
hráče jsou tyto zkušenosti velmi důležité pro rozvoj jejich talentu i osobnosti. Samotní hráči mají mezinárodní utkání a turnaje samozřejmě velmi
rádi. Jde o jednu z klíčových podmínek pro další rozvoj mládežnického
hokeje v našem klubu i v celém regionu. V probíhající sezóně jsme mohli připravit výjimečně pestrý program.
Zde jsou informace o těch nejdůležitějších mezinárodních akcích jednotlivých kategorií mládeže HC Energie
v sezóně 2010/2011:
Junioři (do 20 let)
Pro nejstarší mládežnickou kategorii
se nám jako jedinému českému klubu
podařilo zajistit účast na prvním ročníku turnaje o „European Junior Trophy“, který se v srpnu 2010 konal ve
švédském městě Karlstad. V konkurenci deseti špičkových evropských
týmů se naši junioři neztratili a obsadili celkové šesté místo. Kvalitní zápasy se silnými soupeři a celá řada zajímavých poznatků o práci s mládeží ve
Skandinávii byly pro naše hráče i trenéry nesmírně cenné.
Starší dorost (do 18 let)
V polovině srpna se tradičního turnaje „O pohár hejtmana“ v KV Areně
zúčastnilo mimo jiné i družstvo našeho partnerského klubu Salavatu Julajev Ufa, které je v této kategorii vícenásobným mistrem Ruska. Mladí Rusové splnili roli favorita a zvítězili v dramatickém finále proti družstvu HC Energie až po samostatných
nájezdech. Stejné složení i vítěze mělo
také finále turnaje v Ufě v poslední
srpnové dekádě. Na něj byl náš starší
dorost recipročně pozván spolu s několika mládežnickými družstvy klubů

ruské KHL.
Další mezinárodní akcí bude čtyřzápasová série proti starším dorostencům rakouského klubu Red Bulls Salzburg (hraje se dvakrát u nás a dvakrát
v Salzburgu). Tento klub, který disponuje obrovskými finančními prostředky a hradí veškeré náklady s touto akcí spojené, sestavil silný mezinárodní výběr. Zápasy jsou pro nás náročné a proto i velmi cenné.
Mladší dorost (do 16 let)
V rámci přípravy na sezónu absolvovalo družstvo HC Energie v dubnu
loňského roku desetidenní soustředění v ruské Ufě. V rámci akce se uskutečnila série přátelských utkání, společné tréninky a stáž našich trenérů.
Na 1. ročník domácího turnaje této
kategorie, který se uskutečnil v srpnu 2010 v KV Areně a zvítězilo v něm
družstvo HC Energie, zase vyslal svůj
tým rakouský Salzburg.
Družstvo budoucího mladšího dorostu (hráči ročníků 1996 a 1997) se
o vánočních prázdninách zúčastnilo mezinárodního turnaje ve švýcarském Düdingenu.Také z tohoto klání se podařilo přivézt pohár pro celkové vítěze.
Starší žáci (do 14 let)
Na přelomu července a srpna loňského roku měli v KV Areně soustředění starší žáci z Ufy. V rámci soustředění mohli sehrát žáci HC Energie
opět několik kvalitních přípravných
utkání. O vánočních prázdninách se
kombinovaný tým ročníků 97/98 zúčastnil silně obsazeného mezinárodního turnaje v severomoravském Krnově, kde získal třetí místo.
Budoucí výběrová 8. třída (ročník
1998) se pak v březnu 2011 již pošesté zúčastní mezinárodního turnaje ve
švýcarském Worbu (nedaleko Bernu).
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27. 3. kostel sv. Anny, K. Vary 17.00
JARNÍ KONCERT

0O%ROHVODY

S¿

31. 3. LH Thermal, K. Vary 20.00
VIVALDIANNO TOUR 2011

Generální partner klubu:

26. 3. divadlo, K. Vary 19.30
ŠTEFAN MARGITA, OPERNÍ ÁRIE

18. 3. hrad, Loket 19.30
ZNOUZECTNOST, ROCK
19. 3. pěší zóna, Chodov 10.00
JOSEFSKÉ TRHY

Mladší kategorie
I pro mladší kategorie se nám daří
pořádat turnaje s mezinárodní účastí u nás či na tyto akce vyjíždět. Například na vánočních turnajích našich
družstev 3. a 4. třídy jsme v Karlových
Varech přivítali týmy německých hokejových klubů 1. EV Weiden a VER
Selb. Naše 6. třída se na konci sezóny
chystá na turnaj v Drážďanech.
Jsme přesvědčeni, že účast na mezinárodních sportovních akcích je
pro mladé lidi velmi důležitá a cenná. Spektrum získávaných zkušeností
často přesahuje rámec sportu a může
obohatit jejich osobnostní rozvoj
v mnoha směrech. Při našich mezinárodních aktivitách nás doposud vždy
významně podporovalo nejen vedení našeho klubu, ale i političtí představitelé města Karlovy Vary a Karlovarského kraje. Nezastupitelnou roli
pak mají i v této oblasti rodiče našich
hráčů. Bez jejich finanční podpory bychom tak kvalitně a v takovém rozsahu pracovat nemohli. Jménem našeho
klubu proto chci všem, kteří nás takto
podporují, tedy i rodičům našich hráčů, srdečně poděkovat. Za tuto vynikající podporu jim všem velice děkujeme! Našim mladým hokejistům pak
přeji, aby tyto příležitosti dostávali
i v budoucnosti.
Jiří Ryžuk,
hlavní trenér a metodik mládeže

A tým - Tipsport Extraliga
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16. 3. divadlo, K. Vary 19.30
SPIRITUÁL KVINTET

III. ČÁST
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Zasedaly pracovní
skupiny ANNA KK
V lednu se v Sokolově uskutečnila
první schůzka pracovních skupin Asociace nevládních neziskových aktivit
Karlovarského kraje pro životní prostředí, práci s dětmi a sociální problematiku. Záměrem bylo sjednotit spolupráci a zlepšit komunikaci s krajskou samosprávou. V únoru se uskutečnila valná hromada ANNA KK, o.s.
Hlavním bodem jednání byla změna
stanov asociace. Více se můžete dozvědět na www.annakk.estranky.cz.
Jiří Korbel, radní ANNA KK

Klub zdraví zve
Klub zdraví Energy se sídlem
v Centru sociální pomoci, Kamenná 40, Cheb pořádá 24. března besedu s E. Joachimovou, která každoročně vydává aktuální horoskopy dle učení starých čínských mistrů. Začátek
bude v 17 hodin, vstupné dobrovolné,
losování cen pro zdraví.

měsíčník Karlovarského kraje
Registrováno pod číslem MK ČR E 14716
vydává Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 380 21 Karlovy Vary
Krajské listy vycházejí v nákladu 132 000 výtisků.
Příští číslo vychází 23. března 2011, uzávěrka inzerce je 4. března 2011

PŘEDNÁŠKY
9. 3. v 16.30
Sál Dvory
Židé na Karlovarsku
Přednáška Chaima Kočího. Z cyklu
„Poznání jako nejlepší prevence proti projevům antisemitismu a s tím souvisejícího vandalismu aneb Historie
a současnost židovské komunity nejen v Čechách“ - aktivity v rámci tohoto cyklu potrvají v krajské knihovně až
do konce roku 2011
7. 3. v 10.00 a 15.00 Vzděl. stř. Dvory
Kurz orientace na webu knihovny
15. 3. v 16.30
Půjčovna Dvory
Franz Kafka a Pražský kruh
Pražská židovská německá literatu-

ra - dobové reálie a souvislosti, čtení
z knih. Přednáší Petra Petrová
9., 23. 3. v 18.00
Stud. odd. Lidická
Hlasité čtení z knih
26. 3. celodenně
Čtenářský maraton
VÝSTAVY
2. 3.-30. 3.
Kavárna Dvory
Veduty a kresby Zdeňka Sláby
7. 3.-30. 3.
Hala Dvory
Žlutický kancionál
Reprodukce částí kancionálu
7. 3.-31. 3.
Vstupní chodba Dvory
Bez domova
Fotografie a dětské kresby
1. 3.-30. 4.
A-klub Dvory
Festival bez hvězd
Fotografie z hudebních festivalů
PRO SENIORY

3., 17., 31. 3. v 10.00 Stud. odd. Lidická
Literární klub seniorů
DĚTSKÉ ODD. DVORY
2., 9., 16., 23., 30. 3. v 15.00
Středa s pohádkou
pro děti předškolního věku a 1. tříd
4., 11., 18., 25. 3. v 15:00
Páteční hrátky
pro děti od 7 let
26. 3. od 10.00
Rej vodníků
Den plný zábavy, her, soutěží a pohádek na vodnické téma.
HERNÍ KLUB DVORY
3., 10., 17., 24., 31. 3. v 15.00 A-klub
Chytrá zábava pro každého od 15 let
26. 3. v 10.00
Herní sobota
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Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

