Vesnicí roku 2011
v kraji je Vintířov

Volejbalová elita míří
do Karlových Varů

Folklórní festival se
koná již pošestnácté

Přehled všech ocenění udělených
v krajském kole soutěže Vesnice
roku 2011.

Rozhovor s Josefem Novotným
a Pavlem Janusem o nadcházejícím mistrovství Evropy v Karlových Varech a pozvánka.

Karlovarské ulice počátkem září opět ožijí tradičním folklórním
festivalem.
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Krajská nemocnice bude mít od září nové vedení
Generální ředitel akciové společnosti Karlovarská krajská nemocnice Zdeněk Horák po téměř roce a půl opouští z vlastní vůle manažerský post. K tomuto rozhodnutí jej vedla kromě jiného značná vzdálenost pracoviště od rodiny a časová vytíženost.
Od září povede krajskou nemocnici nový profesionální tým,
který se již osvědčil v liberecké nemocnici.

Milí čtenáři,
během prázdnin i dovolených by
měl čas plynout pomaleji a bez převratných událostí, nicméně v kraji i na celostátní úrovni se stále něco děje. Krajům opět hrozí krácení
dotací státu na dofinancování dopravní obslužnosti na regionálních
železnicích. Příspěvek by se měl
v rámci vládních úspor snížit celkem o 600 milionů korun, pro náš
kraj to znamená ztrátu okolo 16
milionů. Zástupci Asociace krajů se
proto obrátili dopisem na premiéra
a vládu ČR. Zdůrazňují v něm, že
povinnost dofinancování není příspěvkem státu nad rámec zákona.
Naopak stát musí dle platné legislativy doplatit nepokrytou část skokově navýšené prokazatelné ztráty
v drážní dopravě.
V letních měsících pokračují jednání týkající se změny projektu
na rekonstrukci Císařských lázní
v Karlových Varech. Město Karlovy
Vary po dvou letech změnilo názor
a chce oproti původnímu projektu zachovat rašelinový pavilon. Návrhu vyhovíme, ale změna si vyžádá dofinancování ve výši zhruba 70
milionů korun. Doufám, že se k tomu zástupci města postaví čelem
a zvýšené náklady uhradí.
V září zahájíme nový školní rok,
který rozhodně nebude bezproblémový. Už teď je jasné, že vláda
a ministerstvo školství bez rozmyslu škrtají a chtějí šetřit ve školství
na mzdách ve všech úrovních. Vyzývám proto ředitele škol, aby velmi pečlivě zvažovali, jaký bude počet pedagogických a nepedagogických pracovníků jejich školy v poměru k počtu žáků. Není to jednoduchá situace, přesto všem učitelům i žákům přeji klid na práci
a dobré školní výsledky.
Do Karlovarského kraje během
září zavítá prezident České republiky Václav Klaus, který sice náš region často navštěvuje a dobře zná, ale
chtěli bychom mu představit i méně tradiční místa. Karlovy Vary se
chystají na další velkolepý sportovní svátek - část ME ve volejbale.
Jsem rád, že se mi jako předsedovi karlovarského krajského volejbalového svazu podařilo akci dostat
do našeho krajského města. Region
má tak opět jedinečnou příležitost
ukázat světu, že dokáže být skvělým hostitelem sportovní elity a vytvořit zázemí pro sportovce i jejich
nadšené fanoušky.
Příjemný závěr prázdnin vám
všem přeje hejtman Josef Novotný

Valná hromada společnosti, tedy Rada Karlovarského kraje, jeho rozhodnutí akceptovala. „Není to věc, která by
vznikla ze dne na den, navíc jeho působení bylo časově omezeno. Bylo to řečeno jasně loni v březnu, když nastupovalo politické představenstvo, že je
to jen do doby, než politiky vystřídají profesionálové. Proto je i role generálního ředitele coby najatého krizového manažera u konce,“ uvedl předseda představenstva a krajský radní Václav Larva.
Zdeněk Horák odchází po dohodě a v souladu s vedením Karlovarského kraje. „Rád bych zdůraznil, že
jsme ustáli akci Děkujeme odcházíme, nejednoduché bylo i období vyčlenění sokolovské nemocnice ze společnosti. Podařilo se snížit ztrátu nemocnic. Předloni činila 53,8 milionu korun, na minulý rok jsme si naplánovali
40,3 milionu korun, ale nakonec ztrá-

ta dosáhla jen 29,5 milionu korun. Letos podobný trend pokračuje,“ uvedl Horák s tím, že se vedení KKN také dohodlo s VZP na snížení počtu lůžek v rámci celostátní restrukturalizace, zlepšilo se vykazování provedených výkonů.
„Vyskytly se samozřejmě i problémy, z 16 výběrových řízení nad 5 milionů korun, která se konala za mé působnosti, nebyla 3 zatím zrealizována.
Konkrétně jde o zakázky na přístroje,
lůžka a magnetickou rezonanci,“ dodal radní.
Generální ředitel ve funkci končí
k 31. srpnu, za svou činnost získá odměnu vyplývající ze smlouvy. „Odměna je limitována výší pěti měsíčních
platů,“ upřesnil MUDr. Larva.
Karlovarskou krajskou nemocnici
povede od počátku září nový tým, v jehož čele stane bývalý generální ředitel
Krajské nemocnice Liberec Luděk Ne-

K hlavním úkolům nového vedení bude patřit dokončení pavilonu akutní medicíny v karlovarské nemocnici a jeho uvedení do provozu.
Foto KL
česaný. Nové představenstvo KKN bude sedmičlenné. Kraj v něm chce mít
jednoho zástupce v osobě dosavadní
členky představenstva Dagmar Divišové. Předseda představenstva bude mít

zároveň výkonné pravomoci generálního ředitele.
„Víme, že se tým pod vedením doktora Nečesaného v Liberci osvědčil. Jeho
úkolem bude kromě zajištění potřeb-

ného rozsahu zdravotní péče a ekonomické stabilizace nemocnic především
spuštění provozu pavilonu akutní medicíny karlovarské nemocnice v červnu příštího roku,“ uzavřel Larva.

Ministr dopravy otevřel obchvat Velké Hleďsebe a jednal na hejtmanství

Ministr dopravy Pavel Dobeš (vlevo) si po slavnostním otevření podává ruku s náměstkem hejtmana Petrem Navrátilem.

Foto KL

Ministr dopravy Pavel Dobeš zavítal 3. srpna do Karlovarského kraje, kde měl dva cíle - slavnostní otevření stavby obchvatu Velké Hleďsebe
na Mariánskolázeňsku a jednání s náměstkem hejtmana pro oblast dopravy Petrem Navrátilem.
Otevření obchvatu Velké Hleďsebe
přivítali zejména její obyvatelé žijící
na trase, kudy denně projelo více než
pět tisíc vozidel. Osobní vozy tudy dále míří na Mariánské Lázně, díky nové komunikaci sem ale zajíždí minimum kamionů.
„Může se zdát, že obchvat obce
s dvěma tisíci obyvateli je méně důležitý. Nikoli ale pokud hledíme na bezpečnost silničního provozu, kdy řešení připojení komunikací nižších tříd
a použití okružní křižovatky omezi-

la kritické situace v denním provozu,“ uvedl ministr Dobeš. Podle starosty Velké Hleďsebe Vítězslava Padevěta se stavbou obchvatu ulevilo také
rodičům i kantorům dětí navštěvujících školu v blízkosti frekventované
silnice.
Stavba komunikace o délce 2 589
metrů stála téměř 400 milionů korun. Její součástí bylo vybudování pěti mostů, jedné mimoúrovňové křižovatky a také přeložka místní komunikace ke koupališti Riviera a do Malé
Hleďsebe.
Obchvat nedočkavě vyhlížejí i v dalších obcích na trase, hlavně v Drmoulu, kde v minulosti obyvatelé proti vysokému zatížení silnice několikrát protestovali její blokádou. „Další část stavby, obchvat Drmoulu a Tr-

stěnic, se připravuje, kdy se začne, ale
není zatím jasné,“ poznamenal ředitel
regionálního pracoviště ředitelství silnic a dálnic v Karlovarském kraji Pavel Rödl.
Náměstek Navrátil v diskusi s ministrem Dobešem hovořil například
o financování osobní vlakové dopravy
a dopadech škrtu 600 milionů korun.
„Pana ministra jsem upozornil, že už
v minulosti došlo v této oblasti k optimalizaci, další by znamenala zavírání celých regionálních tratí,“ řekl náměstek s tím, že s ministrem dopravy
otevřeli i otázky dostavby silnice R 6,
zatížení silnic kamionovou dopravou a zpoplatnění silnic II. a III. tříd.
„V našem kraji by to nemělo významnou roli finanční ani regulační, jelikož
se nedají objíždět,“ dodal Navrátil.

Terminál v Sokolově už slouží veřejnosti V kraji byly vydány první
Počátkem srpna prošel kolaudací nový dopravní terminál v Sokolově. Veřejnosti začal 21. srpna sloužit
cestujícím, do počátku září ve zkušebním provozu. „Na stavbě probíhaly pravidelné kontrolní dny, takže dnešní kolaudace by měla proběhnout hladce,“ řekl při kolaudaci náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil.

Po podpisu smlouvy mezi provozovatelem terminálu a Karlovarským
krajem může začít využívání díla za
zhruba 110 milionů korun, z nichž
rozhodující část hradila dotace Regionálního operačního programu Severozápad.
Kromě vlastního autobusového nádraží, rekonstruované Nádražní ulice,
kruhové křižovatky, parkoviště pro 98

osobních aut a zeleně je jeho součástí
i odbavovací hala v přilehlé části budovy železniční stanice, kterou město
Sokolov získalo koupí od ČD.
Právě to však bylo příčinou odkladu otevření terminálu o více než půl
roku. Město totiž muselo vypsat nové výběrové řízení na dodavatele přestavby tohoto křídla budovy, s jejímž
vlastnictvím původně nepočítalo.

Sokolovský dopravní terminál během posledních úprav před otevřením

Foto KL

euroklíče rodičům s dětmi
Euroklíčem si mohou odemknout
univerzální zámky k toaletám na
úřadech, ve zdravotnických zařízeních, v obchodních domech, na nádražích nebo čerpacích stanicích.
Speciální klíč získali rodiče v polovině července a jeho zapůjčení je
bezplatné.
Cílem zavádění eurozámků přístupných za pomoci euroklíče je zajištění rychlé a důstojné dostupnosti
sociálních zařízení, případně technických kompenzačních zařízení
osobám se zdravotním postižením,
ale i rodinám s dětmi do 3 let.
Klíče pro potřeby rodin v Karlovarském kraji zakoupilo Centrum
pro zdravotně postižené Karlovarského kraje v rámci projektu Euroklíč v Karlovarském kraji, který byl
finančně podpořen z krajského rozpočtu. „Na tento projekt kraj přispěl
téměř 178 tisíci korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Miloslav Čermák.
Celkem 30 zakoupených euroklíčů
bylo předáno krajské koordinátorce
mateřských center Haně Šnajdrové
za účelem bezplatného zapůjčování

matkám s dětmi do tří let. „Zbývá
rozdělit ještě 29 klíčů, o které se mohou rodiče kdykoliv přihlásit, konkrétně v Chebu v Mateřském centru Klubíčko v Karlově ulici, v ostatních městech se mohou rodiče obrátit na tamní mateřská centra,“ vysvětlila Šnajdrová.
Osoby se zdravotním postižením
mohou získat euroklíč na pobočkách Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. „Naším
prostřednictvím se euroklíče dostanou k osobám se zdravotním postižením, které si je mohou buď zakoupit a vlastnit je natrvalo, nebo si je
půjčit jednorázově na dobu jednoho měsíce. Pokud klient potřebuje zápůjčku prodloužit a my disponujeme dalšími klíči pro ostatní, není problém lhůtu prodloužit,“ uvedl
ředitel centra Petr Končel.
Ten apeluje na majitele a provozovatele objektů s bezbariérovými
toaletami, aby si pořídili eurozámek
a usnadnili tak přístup držitelům
euroklíče do sociálního zařízení.

informace z kraje
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Krajskou Vesnicí roku 2011 se stal Vintířov
V krajském kole soutěže Vesnice roku 2011 byl Vintířov nejúspěšnější
z 22 přihlášených obcí. Vítěz krajského kola je oprávněn užívat titul „Vesnice Karlovarského kraje roku 2011“,
stává se držitelem Zlaté stuhy a postupuje do celostátního kola soutěže.
Soutěž Vesnice roku vyhlašuje každoročně Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. „Jejím cílem je
povzbudit obyvatele venkova k tomu,
aby se sami aktivně podíleli na vylepšování místa, kde žijí, zdůraznit, jak
pestré jsou možnosti uskutečňování
programů obnovy vesnic, a upozornit
na to, že dnešní vesnice jsou moderní, ale zároveň si stále zachovávají poklidný venkovský ráz,“ uvedl hejtman
Josef Novotný. Ten také starostovi Jiřímu Ošeckému během slavnostního vyhlášení výsledků soutěže předal
ocenění a společně otevřeli nově vytvořený vintířovský lesopark se soustavou rybníků.
Také letos se soutěže mohly účastnit všechny obce vesnického charakteru včetně všech místních částí, které
mají maximálně 6 300 obyvatel a mají zpracován vlastní strategický do-

Snímek z předávání Zlaté stuhy Vintířovu
kument rozvoje obce. „V Karlovarském kraji vybírala nejúspěšnější obce krajská hodnotitelská komise v čele s předsedou Miroslavem Boudou,
který je starostou obce Březová, jež
získala titul Vesnice roku před dvěma

Foto KL

lety,“ upřesnil náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Všechny obce oceněné Zlatou stuhou budou navštíveny a hodnoceny celostátní hodnotitelskou komisí
podle stejného schématu jako v kraj-

ském kole. Vyhlášení výsledků celostátního kola se uskuteční 10. září v Luhačovicích. Vítěz celostátního
kola soutěže dále postupuje do soutěže Evropské pracovní společnosti pro
rozvoj venkova o obnovu vesnice.

Přehled udělených ocenění

Moderní bydlení ve Vintířově

Foto KL

Zlatá stuha - vítěz krajského kola
Vintířov
Modrá stuha za společenský život
Skalná
Bílá stuha za činnost mládeže
Těšovice
Zelená stuha za péči o zeleň
a životní prostředí
Drmoul
Oranžová stuha za spolupráci obce
a zemědělského subjektu
Sadov
Diplomy
Vintířov - za vzorné vedení obecní
knihovny
Drmoul - za vzorné vedení kroniky
Šabina - za rozvíjení lidových tradic
Křižovatka - Cena naděje pro živý
venkov
Mimořádná ocenění
Skalná - za úspěšnou přípravu a realizaci projektů s využitím dotačních
titulů
Dolní Rychnov - za vytváření podmínek pro setkávání občanů
Dolní Žandov - za rekonstrukci historických kašen
Hájek - za všestranný rozvoj obce
Zlatá cihla - Program obnovy venkova
Kat. A - obnova či rekonstrukce
památkově chráněných objektů

a památek místního významu:
Pomezí nad Ohří - kostel Sv. Jakuba Většího
Kat. B - obnova či rekonstrukce
staveb venkovské zástavby:
Nové Hamry - rekonstrukce tří nevyužívaných objektů Seifert
Kat. C - nové venkovské stavby:
Hroznětín - lávka pro pěší přes řeku Bystřice
Zvláštní ocenění
Titul „Osobnost soutěže“ - Jan Strachota, starosta obce Křižovatka
Čestná uznání
Horní Blatná - za podporu tradice
výtvarných plenérů
Hranice - za podporu cestovního ruchu v česko-německém příhraničí
Jenišov - za komplexní řešení odpadového hospodářství v obci
Krásná - za vytváření podmínek pro
sportovní a volnočasové aktivity
Otovice - za vybudování sportovního areálu
Pila - za vytváření podmínek pro sport
Poustka - za inovativní přístup ke
komunitnímu plánování
Smolné Pece - za citlivou přestavbu
budovy radnice
Tuřany - za cyklus společenských
akcí „Rok na vsi“

HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Dobrý den pane hejtmane,
v dubnu, kdy jste zavírali KDD Aš, tak jste v tisku i rádiu slibovali, že
se kraj postará o propuštěné zdravotní sestry a bude jim nabídnuté
místo v chebské nemocnici. Do dnešního dne se nic takového nestalo.
A navíc, když se hlásíte na pozici zdravotní sestry v chebské nemocnici, tak jste hlavní sestrou odmítnut pro plný stav! Je hezké, jak pan Lokajíček sliboval, ale nic z toho, jak se zdá, neuskutečnil.
Děkuji za odpověď. Jan Nováček
Vážený pane Nováčku,
problematika přesunu pracoviště Krajského dětského domova pro
děti do tří let do Karlových Varů byla již mnohokrát diskutována v médiích i v této odpovědně. Tento krok, který byl učiněn ku prospěchu
dětí, bylo bohužel nutné spojit s ukončením pracovních poměrů tamních zaměstnanců. Jsem si vědom toho, že z tohoto zdravotnického
zařízení byly nuceny odejít kvalitní zdravotní sestry, kterým za to, co
při své práci dětem poskytovaly a obětovaly, velmi děkuji.
Problém je v tom, že před ukončením činnosti Krajského dětského domova v Aši již pomalu neměly o koho by se staraly, protože domov byl
poloprázdný. Podle informací od jeho ředitelky asi třetina zaměstnanců sama, poté, co bylo oznámeno uzavření objektů, požádala o ukončení pracovního poměru, kdy ihned přecházeli do nového zaměstnání. Další zdravotní sestry našly uplatnění v lázeňských zařízeních ve
Františkových Lázních a některé jsou ochotné dojíždět za prací až do
Karlových Varů, další část pak byla zaměstnána v nemocnici v Chebu.
A právě na toto zařízení se dotazujete. Karlovarský kraj je jeho zřizovatelem, proto si mohl dovolit apelovat na generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice, aby při obsazování míst zdravotních sester upřednostnil personál ašského domova. Do nemocnice v Chebu,
konkrétně na gynekologicko-porodnické a dětské oddělení, tak přešly čtyři zdravotní sestry. Jinou věcí je, pokud má nemocnice v Chebu, jak uvádíte, plný stav. Není možné ho uměle navyšovat a přijímat
zaměstnance nad kapacity jednotlivých oddělení. To určitě ze strany
kraje v médiích deklarováno nebylo.
Na základě Vašeho podnětu jsem se znovu obrátil na vedení chebské
nemocnice. Jak jsem zjistil, v současné době zde hledají dvě zdravotní
sestry - ovšem na oddělení ARO, na kterém legislativa neumožňuje zaměstnat sestry bez předepsaného vzdělání.
Nelehkou situaci propuštěných zaměstnanců ašského domova chápu.
S tím, že kraj v této věci nic neučinil, však souhlasit nemohu.

Informační tabule v Trojmezí
připomíná společnou historii
V místě, kde se pomyslně sbíhají
hranice České republiky, tedy Karlovarského kraje, Bavorska a Saska, nyní
stojí nová informační tabule, která má
připomenout dobu, kdy byly obě země odděleny přísně střeženými hranicemi i „železnou oponou“.
Tabuli nedaleko českých Hranic
a německé obce Regnitzlosau u hraničního potoka Mühlbach slavnostně odhalil německý ministr vnitra
Hans-Peter Friedrich a první náměstek ministra vnitra ČR Jaroslav Hruška za účasti zástupců regionů i starostů obcí.
„Tabule stojí na symbolickém místě,
kde před více než dvaceti lety končil
západní svět a je dnes těžké si před-

stavit, co se tu odehrávalo,“ uvedl Friedrich. Jeho český protějšek dodal, že
kdyby se v té době uskutečnila taková
akce, byli by účastníci předvedeni pohraniční stráží a podrobeni bezpečnostním opatřením.
Usazení informační tabule iniciovala stálá česko-německá hraniční komise, jako akt spolupráce a partnerství obou států a dotčených regionů.
„Minulost je za námi, dnes tady vede
krásná naučná stezka, projíždějí zde
cykloturisté obou zemí, je to místo setkávání přátel,“ poznamenal náměstek hejtmana Petr Navrátil. Představitelé obou zemí stvrdili společný akt
podpisemi do Zlaté knihy obce Regnitzlosau i do kroniky Hranic.

Střední průmyslová škola Ostrov a Karlovarský kraj vás srdečně zvou na

Den otevřených dveří Centra technického vzdělávání Ostrov
Akce proběhne 31. srpna 2011 od 12 do 18 hodin v nově zbudovaném
areálu CTV Ostrov, Klínovecká 1197 (bývalá budova IV. ZŠ Ostrov).
Zveme žáky i rodiče, uchazeče o studium i všechny ostatní zájemce.
Přijďte se k nám podívat!

Ředitel krajského úřadu informuje
Roman Rokůsek
S blížícím se začátkem nového školního roku jsme se s ředitelem krajského úřadu Romanem Rokůskem
ohlédli za tím minulým.
Školní rok 2010/2011 v Karlovarském kraji byl ve znamení několika novinek. Jednou z nich byly přijímací zkoušky na střední školy. Jak
byste tento krok zpětně zhodnotil?
Přijímací zkoušky do všech středoškolských oborů s maturitou se uskutečnily po několika letech. Kraj se na
jejich konání dohodl s řediteli středních škol, které zřizuje, a rozhodující
měrou se podílel na jejich financování. Po skončení přijímacích zkoušek
krajský úřad vyřídil více než 80 odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke
studiu, přičemž vyhověno nebylo ani
jednomu. Ve většině z nich totiž nebyl
uveden relevantní důvod, a to zejména v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo,

ale pouze zástupné důvody, pro které nemohlo být odvoláním vyhověno.
Záměrem kraje je v konání přijímacích zkoušek pokračovat, protože je
to podle našeho názoru jedna z možností, jak přispět ke zvýšení kvality
středního vzdělávání.
Hodně diskutovaná byla i nová
podoba maturit...
Žáci maturitních oborů ukončili
vzdělávání státní maturitní zkouškou.
Z celkového počtu 2017 žáků v posledních ročnících vzdělávání bylo
k maturitě připuštěno 1 747 (86,61 %)
žáků a úspěchem skončila pro 1 276
(73,4 %) z nich. Nejlepších výsledků dosáhli žáci gymnázií s 90,79%
úspěšnosti, naopak nejhůře si vedli
žáci maturitních oborů středních odborných učilišť s 42,37% úspěšnosti.
V denní formě oborů středních odborných škol složilo maturitní zkoušku úspěšně 68,78 % žáků. V podzimním termínu bude maturitu skládat
270 žáků, což je 13,39 % všech žáků
posledních ročníků. S novou podobou maturitní zkoušky se podstatně
zvýšil počet žádostí o přezkum jejího výsledku či průběhu. Krajský úřad
vyřídil 23 takových žádostí, z toho

pěti bylo vyhověno, tedy výsledkem
bylo, že žáci danou část maturity vykonali úspěšně.
Karlovarský kraj do loňska jako
jediný v ČR neprovozoval žádné zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Můžete čtenářům Krajských listů přiblížit, co se
v této oblasti změnilo?
V roce 2010 kraj zahájil realizaci dvou individuálních projektů, jejichž cílem je nastavení systému prostřednictvím nově zřízeného krajského vzdělávacího centra při Gymnáziu Sokolov. Dalším segmentem jsou
pak metodické kabinety všeobecně
vzdělávacích předmětů, které vznikly
v rámci projektů realizovaných Gymnáziem Cheb, Prvním českým gymnáziem v Karlových Varech a Integrovanou střední školou technickou
a ekonomickou v Sokolově.
V září 2010 se pak po několikaletém úsilí podařilo navázat spolupráci s Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni, a to
zahájením dvouletého kurzu pro více než 50 nekvalifikovaných učitelů 1.
stupně ZŠ z našeho kraje. Po úspěšném ukončení kurzu a přijetí do řád-

ného magisterského studia bude absolventům umožněno získat zákonem požadovanou učitelskou kvalifikaci.
S jakými očekáváními vyhlíží krajský úřad školní rok 2011/2012?
Jak jsem již uvedl, záměrem kraje je,
aby se i v tomto školním roce konaly
přijímací zkoušky do středoškolských
oborů. To platí i pro Střední průmyslovou školu Ostrov, jejíž žáci tento rok zahájí v moderně vybavených
prostorách nového Centra technického vzdělávání za 430 milionů korun.
Pokračovat bude i budování systému dalšího vzdělávání pedagogických spolupracovníků a také spolupráce kraje se ZČU Plzeň. Hned v září
bude zahájen kurz pro dalších 45-50
nekvalifikovaných učitelů 1. stupně
ZŠ, na který se fakultě podařilo získat prostředky z projektu podaného
v rámci globálního grantu Karlovarského kraje. Vedle toho bude probíhat
kurz anglického jazyka pro nekvalifikované učitele 2. stupně ZŠ a SŠ, který jim po absolvování následného bakalářského a magisterského studia
umožní získat kvalifikaci v oboru anglický jazyk - český jazyk.

Odhalení provedli spolkový ministr vnitra Hans-Peter Friedrich
(vlevo) a 1. náměstek ministra vnitra ČR Jaroslav Hruška. Foto KL

Kraj má zájem na spolupráci
podniků s akademickou sférou
Krajští radní schválili návrh pravidel
pro poskytování takzvaných inovačních voucherů. Pokud jej schválí i zastupitelé, budou moci fyzické i právnické osoby žádat o jednorázovou dotaci na své inovační aktivity. Z krajského rozpočtu by na to měly být vyčleněny dva miliony korun.
Programem, jehož cílem je zvýšení
konkurenceschopnosti kraje, má být
podpořena spolupráce podniků s inovační nebo vědeckovýzkumnou institucí.
„Chceme pomoci podnikům, jimž se
nedostává financí na vlastní výzkum,
ale třeba i podpořit studenty, kteří mívají originální nápady. Vítány budou
například návrhy projektů zaměřené
na vývoj produktu, procesu či služby,
navrhování prototypů, testování a měření, analýzy materiálů, studie proveditelnosti a podobně,“ popsal uvolněný zastupitel Tomáš Hybner s tím, že
v rámci jednoho projektu bude moci
žadatel získat až 180 000 korun.

Program by podle představ vedení
kraje měl přinést prospěch jak podnikům, které budou moci lépe využít
svůj inovační potenciál, tak i výzkumným institucím v zefektivnění komercionalizace výzkumu.
Dalším plusem aktivity Karlovarského kraje by podle Hybnera mělo být
to, že podniky budou připraveny na
využití uvažovaného národního programu inovačních voucherů pro malé a střední firmy. Podniky zabývající
se vývojem, vědou, výzkumem a inovacemi a poptávající tyto služby by se
také mohly stát základnou pro výběr
subjektů do Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje.
„Máme dobrý příklad z Jihomoravského kraje, kde inovační vouchery
rozděluje Jihomoravské inovační centrum. Voucher tam získali například
studenti, kteří vytvořili program v oblasti informačních technologií a díky
této podpoře začali podnikat,“ dodal
Hybner.
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Mladí fyzici z Chebu reprezentovali v Íránu
Vynikajícího úspěchu dosáhl tým
mladých fyziků Gymnázia Cheb.
Družstvo ve složení Josef Hazi ml.,
Miroslav Kozák, Le Quang Dung, Le
Quy Anh Vu a Luu Tran Viet vedené Mgr. Janem Dirlbeckem zvítězilo
v republikovém finále Turnaje mladých fyziků, které proběhlo v dubnu
na Gymnáziu v Kadani.
V letošním celostátním kole porazili chebští gymnazisté studenty z Gym-

názia Christiana Dopplera v Praze
(škola se zaměřením na fyziku) a tým
Talnet, ve kterém jsou soustředěni talentovaní fyzici z různých škol naší republiky. Mladí fyzici Gymnázia Cheb
zvítězili již potřetí za sebou a získali tak právo reprezentovat Českou republiku na Mezinárodním turnaji
mladých fyziků - International Young
Physicists’ Tournament (IYPT).
Po čínském Tian Jinu a rakouské

Soutěžní tým

EURONEWS

Foto: © European Parliament / Pietro Naj-Oleari

Evropa čelí úhynu včel
Problém, jak zastavit pokračující
úhyn včelstev v Evropě, řeší výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí (ENVI). Na včelách je totiž zcela závislá současná zemědělská produkce. Opylují totiž až 84 % rostlin, které
se v Evropě pěstují. Jak uvedl český zástupce ve výboru, mariánskolázeňský
poslanec Pavel Poc, ENVI proto požaduje zákaz používání některých pesticidů ohrožujících včely, ale také důslednější výzkum geneticky modifikovaných plodin a jejich vliv na včelstva.

Potravinová pomoc
Proti omezení prostředků na poskytování potravinové pomoci nejchudším lidem v EU se postavili poslanci
Evropského parlamentu. Těm se nelíbí
záměr Evropské komise snížit financování programu z dosavadních 500 milionů na pouhých 113 milionů eur. Nedostatkem potravin v členských státech
unie trpí přes 43 milionů lidí.

Vídni soutěžili od 22. do 31. července s dalšími jednadvaceti týmy z celého světa v Teheránu, osmimilionovém hlavním městě Íránu. Do Teheránu odletěl tým v částečně pozměněné sestavě.
Místo letošních maturantů Miroslava Kozáka a Le Quang Dunga se mezinárodního kola zúčastní dva zástupci „stříbrného“ pražského gymnázia
Tereza Kroupová a Pavel Jiroušek.

Foto GCH

Pro realizaci náročné cesty do Íránu získala delegace Gymnázia Cheb
jak materiální, tak finanční podporu
Krajského úřadu Karlovarského kraje
a také podporu města Cheb, za což je
nutno vyslovit veliké díky.
První ročník Mezinárodního turnaje mladých fyziků proběhl v roce 1988
v Moskvě. V seznamu významných
měst (Bratislava, Budapešť, Brisbane,
Soul...), ve kterých se následně soutěžilo, je i Cheb, který přivítal účastníky
světového finále v roce 1997.
Jaký je princip soutěže? Mezinárodní organizační výbor vybere a zveřejní pro soutěžní školní rok sedmnáct
stručně formulovaných fyzikálních
problémů. Pětičlenné týmy studentů pak soutěží v rámci svých regionů.
Týmům jsou určeny role - referující,
oponující, recenzující - a souboj je veden v okruhu tématu jedné ze sedmnácti zadaných soutěžních úloh. Soutěžící musí prokázat nejen hluboké
porozumění dané problematice, ale
musí umět pohotově diskutovat, věcně správně a logicky argumentovat,
a to v anglickém jazyce.
K přípravě na takovou soutěž samozřejmě nestačí běžná výuka. Každý člen týmu musel přípravě obětovat spoustu svého volného času, včetně části prázdnin.
Josef Hazi st.

Kraj dal peníze na vybavení
stálých zubních pohotovostí
Pacientům stomatologické lékařské služby první pomoci (LSPP)
z Karlovarska a Sokolovska slouží nové vybavení zakoupené Karlovarským krajem. Celkové náklady
na jeho pořízení přesáhly 1,6 milionu korun.
Ordinace zubní LSPP v Karlových Varech i v Sokolově se nacházejí v nemocničních objektech. Zatímco v krajském městě takto pohotovost funguje delší dobu, v Sokolově byla zřízena nově od 1. 7. 2011.
Předtím se v jejím zajištění střídali ve svých praxích soukromí lékaři
z celého okresu.
Pacienti ale, než aby si zjišťovali,
který z lékařů zrovna slouží, zpravidla jezdili na pohotovost do Karlových Varů. „Kraj poté vyjednal se
společností NEMOS Sokolov zřízení ordinace v sokolovské nemocnici s tím, že zaplatí vybavení, které
nemocnici zdarma zapůjčí,“ popsal
krajský radní Václav Larva.
Pro nemocnici v Karlových Varech, která je součástí Karlovarské
krajské nemocnice, a.s., bylo z prostředků kraje pořízeno nové zubařské křeslo s příslušenstvím v hod-

notě 825 tisíc korun a ordinace zubní pohotovosti v sokolovské nemocnici byla na základě dohody Karlovarského kraje se společností NEMOS Sokolov s. r. o. vybavena stomatologickou soupravou, multipulsním rentgenem a USB senzorem za 786 825 korun.
Jak ještě radní doplnil, kraj hradí
mzdové náklady na zubní LSPP na
Karlovarsku, Sokolovsku i Chebsku.

Ilustrační foto KL

Další klienti sociálních ústavů Soutěžte s ROP SZ o vyhlídkový let!
budou žít ve vlastních bytech
Karlovarský kraj zahájil další projekt, jehož cílem je přestěhovat některé z klientů ústavů sociální péče do
bytů. Projekt, který dotuje Evropský
sociální fond částkou 36,5 milionu
korun, potrvá do konce dubna 2013.
Týká se zařízení v Radošově, Mnichově, Lubech a Kynšperku a zvažuje se
i zapojení sokolovského Sokolíku.
Kraj zmíněným projektem pokračuje v optimalizaci sítě sociálních služeb
především pro osoby se zdravotním
postižením.
„Financován je formou záloh, bez
spoluúčasti kraje. Vítáme také, že část
peněz může být využita na úpravy bytů,“ informoval náměstek hejtmana
Miloslav Čermák.
Ústavy sociální péče v Karlovarském kraji v současné době obývá
okolo 200 osob, do bytů, které poskytují obce, by jich mělo přejít 10 až 15.
Za pomoci partnerů kraje, sdružení
Instand, Rytmus, Dolmen či Ladara,
budou vedeni k co největší samostat-

nosti. „Naši partneři jim budou pomáhat při osvojování potřebných dovedností, případně i získání zaměstnání,“ řekl Čermák.
Využito má být tzv. case managementu, tedy metody, která klade důraz na individuální potřeby klienta.
„Okolo každého z nich vznikne tým,
ve kterém budou stávající pečovatelé,
budoucí opatrovníci i zástupci agentury,“ nastínila ředitelka sdružení Instand, které je realizátorem projektu,
Jaroslava Sýkorová.
Školeni budou nejen pracovníci, ale
i samotní klienti. „Zpětná vazba je
vždy cenná. Proto budou klienti vedeni k tomu, aby byli schopni hodnotit
poskytované služby,“ vysvětlila ředitelka sdružení Rytmus Pavla Baxová.
V předchozím krajském projektu,
který byl realizován v letech 2009 až
2011 a stál 39 milionů korun, se podařilo z ústavů převést okolo tří desítek klientů. Někteří začali žít v bytech,
další u svých rodin.

Děti žijí v přirozeném prostředí

V Dětském domově Karlovy Va- lových Varech žijí v rodinných skury a Ostrov si děti žijí dobře a v při- pinách v běžné zástavbě rodinných
rozeném prostředí. Takový byl závěr domků. Zaměstnanci domova z jekontroly pracovníků oddělení dohle- jich pohledu dětem umožňují stejně
du ombudsmana, kteří během květ- jako v rodině zažívat každodenní stana a června letošního roku navštívi- rosti i radosti. Děti se učí vařit, uklíli výchovné ústavy a dětské domovy zet či nakupovat a mají šanci své zkuna území ČR. Na místě zjišťovali, v ja- šenosti přenést do pozdějšího samokých podmínkách děti vyrůstají.
statného života.
Získávat peníze na projekty z fondů
V předchozím období ochránce
„Vyjádření pracovníků oddělení doEvropské unie bude po roce 2013 vý- práv shledal v podobných zařízeních hledu ombudsmana nás potěšilo, prorazně těžší než dnes. EU totiž v rám- nedostatky, proto v kontrolách pokra- tože ne vždy vyvolává začlenění dětí
ci svých rozpočtových opatření plánu- čoval. Navštívil výchovný ústav v Žu- z dětského domova do běžné společje výrazně zeštíhlit rozpočet, mluví se lové, dětský domov se školou ve Sla- nosti kladné ohlasy okolí,“ uvedl krajo jeho snížení až o 50 miliard eur.
ném a dětské domovy v Broumově, ský radní Vratislav Emler. Právě život
Jeseníku, Karlových Varech a v Os- v prostředí, které se v mnohém podotrově.
bá chodu rodiny, dětem pomáhá snáČína získává v Evropě díky svým inPracovníci dohledu především oce- ze překonat přechod ze zařízení do
vesticím stále větší vliv. To vzbuzuje na nili, že děti v dětském domově v Kar- „normálního“ života.
jedné straně naděje okrajových regionů, které nepatří mezi hlavní cíle pozornosti investorů, na straně druhé ale
sílí také obavy z rostoucího politického
Celkem pět nových monitorů pro vuje pro ně, ale i pro zdravotníky klid
vlivu asijské velmoci. Evropa proto zce- kontrolu dechu novorozenců získala a také jistotu, že miminko nezůstane
la vážně uvažuje o zřízení systému pro od Nadace Křižovatka karlovarská ne- bez pomoci, pokud by ji potřebovalo.
kontrolu zahraničních investic, přede- mocnice. Dar přijal z rukou zástupce
Dětská oddělení nemocnic v Karlovším v oborech zabývajících se citlivý- nadace primář dětského oddělení Jan vých Varech i v Chebu obdržela momi a strategickými technologiemi. In- Parma za účasti zástupce sponzora, nitory pro kontrolu dechu prostředformoval o tom český server Euroskop. kterým je Hypermarket Globus ČR.
nictvím Nadace Křižovatka již někoMonitory Babysense II slouží ke sle- likrát. V rámci ČR nadace rozdala kodování dýchacích pohybů novorozen- lem 3 900 „elektronických chůviček“.
Evropská rada přijala novou směrni- ců a kojenců. Syndrom náhlého úmrNemocnice novopečeným maminci o nakládání s radioaktivním odpa- tí je noční můrou snad všech rodi- kám může monitory půjčit i domů pro
dem, kterou těsně před prázdninami čů a jeho příčina není doposud zce- první rok života děťátka za symbolicschválil evropský parlament. Jejím cí- la známa. Tato malá krabička předsta- kou cenu.
lem je posílit ochranu obyvatel a zároveň řeší i problematiku vzniku trvalých
úložišť tohoto odpadu. Směrnice nakoFirma Vorwerk CS k.s.
nec povoluje za určitých okolností výpřijme pro péči o stávající zákazníky
voz jaderného odpadu, který podle půOBCHODNÍ ZÁSTUPCE (OZ)
vodního návrhu nebyl možný. Proti tomu protestoval Pavel Poc spolu s dalšíMANAGERY ÚSEKU (MÚ)
mi českými europoslanci, protože vyPlzeňsky
Ú a Karlovarsky
Ú kraj
hořelé palivo z našich elektráren je vyváženo k dalšímu zpracování do RusNabízíme: OZ – prům. příjem 18-22 000 Kč (možno též VČ).
ka. To ale původní návrh znemožňoval.
MÚ – garantovanyá příjem 20-30 000 Kč v době zapracování,

Rozpočet unie zeštíhlí

Regionální operační program
Severozápad (ROP SZ) podpořil dotacemi z evropských fondů v Ústeckém a Karlovarském
kraji již bezmála 300 projektů.
Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad startuje od září soutěž o nejzajímavější projekt podpořený z ROP
SZ.
Bylo nominováno třicet dokončených projektů, které již
slouží veřejnosti. Neváhejte,
navštivte www.aeroplanem.cz
a zúčastněte se soutěže o vyhlídkový let a spoustu dalších

cen. Vyberte z dokončených
projektů ten nejzajímavější, ten
co se vám líbí nejvíce nebo právě ten náš a hlasujte pro něj.
Soutěž probíhá ve třech kolech od 1. září do 30. listopadu 2011 formou internetového
hlasování. Začátkem každého
měsíce budou vyhlášeni výher-

ci předchozího kola. Pokud tedy nevyhrajete hned napoprvé,
nezoufejte, můžete zkusit štěstí znovu a hlasovat i v následujících dvou kolech.

M Á T O S M Y S L , T Ř I Ď T E O D PA D !
Třídění odpadů, dělá náš svět barevnější a veselejší.

BAREVNÝ DEN
HOST PROGRAMU:
VÁCLAV UPÍR KREJČÍ

Obavy z čínských investic

Miminka hlídá pět nových monitorů

O radioaktivním odpadu

Více na www.pavelpoc.cz

po zapracování 30-60 000 Kč.
Pro bližší informace – p. Vinicky,
í tel. 775 261 757.

HUDBA, DIVA
DELN
PŘEDSTAVEN Í
Í

ROAD SHOW VĚNOVANÁ
TŘÍDĚNÍ A RECYKLACI ODPADŮ

NA ZÁVĚR AUTOGRAMIÁDA PATRONŮ
AKCE - HOKEJISTŮ HC ENERGIE
SOUTĚŽE A HRY PRO DĚTI
DĚTSKÉ ATRAKCE, MALOVÁNÍ
I JEJICH RODIČE
A TETOVÁNÍ, DĚTSKÝ KOUTEK

3. září 2011 od 10 do 17 hodin
v areálu Krajského úřadu v Karlových Varech

VSTUP ZDARMA!

rozhovor | servis
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Dokázali jsme do kraje dostat volejbalovou špičku!
Josef Novotný,
předseda Karlovarského
krajského volejbalového
svazu:
Kdo a kdy přišel s myšlenkou
uspořádat volejbalové mistrovství
Evropy v Karlových Varech?
V okamžiku, kdy jsem zjistil, že
by původně navrhovaný Liberec byl
ochoten ustoupit od pořadatelství ve
prospěch Karlových Varů, které by se
mohly stát pořádajícím městem mistrovství Evropy mužů ve volejbalu
2011, požádal jsem správní radu bývalého vedení Českého volejbalového svazu, aby tuto jedinečnou možnost zvážila. Dovedli jsme tu představu do konce, což mě, jako dlouholetého hráče a trenéra, moc těší. Splní
se jeden z mých snů dostat do kraje
to nejlepší z evropského i světového
volejbalu. Rád bych poděkoval všem
ý spolupracovníkům
p p
přát
př
p
áttesvým
a přátehn
nut
utíí
lům ve volejbalovém hnutí
av našem regionu, že uděla
udělauskuteččli maximum pro uskutečinění a úspěšnou organi
organizaci akce.
Jee to
o obrovský
o ro
ob
ovský záva
azávazek, neměl
nem
eměěl jjste z toho
o
zek,
trroc
ochu obavy?
trochu
Mohl jsem argumen-tovat ideálními podmín-Aréékami, zázemím KV Aréobny, která na jedničku oborganiiza
zastála při organizaasci M
MSS v ba
bas-

ketbalu žen nebo během kvalifikační části mistrovství světa ve volejbalu žen. Navíc - máme naprosto skvělé fanoušky, což není pro sportovce
ani pořadatele zanedbatelná věc. Je
to pro Karlovarský kraj velká výzva.
Naše krajské město bude hostit utkání základní skupiny s českou, estonskou, portugalskou a ruskou reprezentací, následně pak i semifinálové
skupiny. Paradoxně je naší výhodou
i to, že soupeřem české reprezentace
v základní skupině bude Rusko. Karlovy Vary mu totiž mohou nabídnout
větší diváckou základnu než kterékoliv jiné město v republice.
Na co se diváci mohou těšit v Karlových Varech?
Diváci uvidí především špičkový volejbal, a to i v podání české reprezentace, která si loni v říjnu přivezl
ve
zlaa z mistrovství
mi
vezla
světa v Itálii skvělé desáté
des
esáté místo. Bylo
y to
neejl
n
jlepší umístěnejlepší
ní družstva
družstva za
ní
dobu existendobu
ce samostatce
né české rené
prez
e entace.
prezentace.
Fanoušci budou
ci
moci slemoci
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dovat
naše
hráče účinhráče
ku
kující
v nejllepších
epších evro
opských liropských
ggách.
gá
ách
ch. Po
Pod

vedením Jana Svobody se představí
v Karlových Varech, pokud nedojde
ke změně nominace, například Ticháček, Pláteník, Popelka, Hudeček,
Holubec a řada dalších. Mám z toho
radost, protože jako trenér juniorské reprezentace jsem právě některé
z nich trénoval. První zkouškou týmu i organizace turnaje bude přátelské utkání s Ruskem, které se uskuteční těsně před samotným turnajem.
Tento nezvyklý postup je prověrkou
družstva se silným soupeřem a kandidátem na medaile.

sporty jako jsou fotbal nebo hokej
prosívají řady sportovních talentů od
těch nejmenších, na volejbal už jich
tolik nezbývá.
Pracujeme na tom, aby se situace změnila a abychom dostali volejbal do popředí zájmu dětí a mládeže. Karlovarský kraj měl v minulých
letech úspěchy zejména v mládežnických kategoriích, mužské družstvo hraje druhou volejbalovou ligu. Všichni doufáme, že mistrovství
Evropy může nastartovat zájem veřejnosti o tento sport a jeho podporu. Jako jeden z mála krajů v republiBude to velká propagace volejba- ce nemáme extraligu a to vidím jako
lu. Jak toho chcete využít?
rest do budoucna. Proto zvu všechny,
Volejbal nepatří do centra zájmu kteří mají rádi sport a volejbal zvlášť,
médií, veřejnost většinou ani netuší, aby se přišli podívat alespoň na něže je v regionu hodně lidí, kteří hráli která utkání. Je to jedinečná příleživ reprezentaci nebo v extralize. Je na- tost.
prosto na místě připomenout například jméno mého sy
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starossti „Mi„Miidy
Preferované lahy). Josef Janů má na starosti

Pavel Janus,
s,

nivolejbal v barvách“, nejvýznamnější a největší mládežnickou akci na
území ČR. Každá další pozice je pro
hladký průběh šampionátu důležitá.
Do organizace je zapojena celá řada institucí kraje a města. Za krajský
úřad jsou to například vedoucí oddělení sportu, mládeže a tělovýchovy Radim Adamec a bývalý hráč extraligy v Liberci Petr Kořán. Připravena musí být policie, hasiči, lékaři.
Pravidla nám například předepisují,
že musíme mít připravenou nejen sanitku, ale i operační sál v nemocnici.

Mohou se diváci a fanoušci těšit
na doprovodný program?
Největší doprovodnou a divácky
velmi atraktivní akcí bude dvoudenní „Volejbal v barvách“. Do Karlových
Varů se sjede tisíc dětí, aby tu v barevných tričkách rozlišených podle věku sehrály vzájemná utkání. Je
to obrovská propagace a festival volejbalu, proto ji podporuje i evropská federace. Takových megaturnajů v Evropě moc není. Děti se pak ve
vyhrazených sektorech hlediště mohou podívat, kam to mohou ve sportu dotáhnout. Dne 12. září se uskuProč se šampionát se koná na více teční i pětihodinový mezinárodní semístech, dokonce ve dvou zemích? minář trenérů, který povede bývalý
Je to trend posledních let, například šéftrenér německé mužské volejbai ve fotbalu. Podle mě je to rozum- lové reprezentace a trenér VfB Friená nadčasová myšlenka. Náklady drichshafen (posledních sedm titulů
a starosti se rozloží na více subjektů v řadě) Stelian Mogulescu.
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Po loňském mistrovství světa v basketbalu žen se
mohou sportovní fanoušci regionu těšit na další mimořádnou událost. Karlovarský kraj a město Karlovy Vary se staly spolupořadatelem mistrovství Evropy ve volejbale mužů. Šampionát
se uskuteční ve dvou zemích a ve čtyřech městech - v České republice v Karlových Varech a Praze, v Rakousku v Innsbrucku a ve Vídni. Čím si
Karlovy Vary vybojovaly zařazení do této prestižní čtveřice a jak jsou připraveny na šampionát, o tom v rozhovoru pro Krajské listy hovoří
hejtman Karlovarského kraje, předseda krajského volejbalového svazu Josef Novotný (na snímku vlevo) a ředitel ISŠTE Sokolov Pavel Janus, člen
výkonného výboru Českého volejbalového svazu
a místopředseda krajského volejbalového svazu
(vpravo), který v organizačním štábu mistrovství
koordinuje spolupráci sportovců a institucí kraje.

Byla zahájena Národní inventarizace lesů ANNA KK si určila strategické cíle do roku 2014
Od letošního roku až do roku 2015
bude v celé České republice probíhat
nezávislé šetření o skutečném stavu
a vývoji lesů - Národní inventarizace
lesů. Rozhodla o tom vláda svým nařízením č. 247/2009 a ukládá to i lesní
zákon č. 289/1995 Sb. V tomto zákoně je také uvedeno, že vlastník lesa je
povinen strpět provádění potřebných
úkonů spojených s inventarizací lesů.
Provádění inventarizace uložila vláda
Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem.
„Inventarizací lesů získáváme údaje, zejména o zásobách dřeva, dřevinné skladbě, zdravotním stavu a funkcích lesů. Ke sběru dat používáme nejmodernější terénní přístroje,“ vysvětluje Ing. Miloš Kučera, Ph.D., vedoucí
Oddělení inventarizace lesů.
Inventarizace lesů je založena na
matematicko-statistické metodě, jejím základem je opakované pozem-

ti inventarizace nejsou tyto inventarizační plochy v terénu značeny a nelze
sdělit jejich polohu. Výsledky měření
se nevyhodnocují za jednotlivé inventarizační plochy, ale za velké územní
celky, tedy za celou ČR a kraje,“ objasňuje Kučera.
„Naši pracovníci jsou vybaveni povolením, které si může majitel lesa
zkontrolovat,“ dodává Kučera. Zjištění skutečného stavu a vývoje lesů v ČR
je v zájmu všech majitelů a správců lesů. Výsledky Národní inventarizace
lesů budou veřejně dostupné.
Obdobná šetření probíhají ve většiMěření na inventarizační ploše
ně
ostatních evropských zemích a díFoto Gabriela Pavloňová, ÚHÚL
ky tomu můžeme porovnávat údaje
s ostatními státy. Z výsledků první inní měření na inventarizačních plo- ventarizace lesů bylo například zjištěchách rozmístěných po celé ČR. Ny- no, že Karlovarský kraj spolu s Libení probíhá druhá inventarizace. „Mě- reckým patří mezi nejlesnatější u nás.
ření probíhá nedestruktivním způsoTyto a mnoho dalších informací
bem. Z důvodu zachování nezávislos- můžete nalézt na www.uhul.cz.

STUDIUM V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Centrum celoživotního vzdělávání
Hradební 22, Cheb
www.fek.zcu.cz/cecev

Bližší informace naleznete na
www.fek.zcu.cz/cecev
nebo Vám je poskytnou:
paní Romana Kočvarová
tel. 377 633 513, kocvarov@ccv.zcu.cz
pan Tomáš Kasík
tel. 377 633 505, tkasik@ccv.zcu.cz

V rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV) nabízí Centrum celoživotního
vzdělávání Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni studium:
 bloku předmětů 1. ročníku bakalářského studia:
• konzultační místo – CHEB, výukový den - pátek
zaměření Podnikání a management (jednorázový poplatek – 19 500,- Kč)
• konzultační místo – PLZEŇ, výukový den - sobota
zaměření Finance a účetnictví (jednorázový poplatek – 19 500,- Kč)
 bloku předmětů 1. ročníku navazujícího magisterského studia:
• konzultační místo – PLZEŇ, výukový den - sobota
• zaměření Podniková ekonomika a management (poplatek – 24 500,- Kč)
Hlavní výhody tohoto studia:
9 ke studiu se mohou přihlásit uchazeči, kteří nebyli přijati k řádnému VŠ studiu,
9 studium probíhá kombinovanou formou (bloková výuka pouze o několika pátcích, nebo sobotách během semestru a samostudium s podporou moderních
výukových prostředků),
9 účastník skládá zkoušky podle individuálního studijního plánu,
9 předměty prvního ročníku lze studovat až dva roky,
9 poplatek na úhradu nákladů spojených se studiem platí pouze jednou,
9 po absolvování bloku předmětů v rámci CŽV můžete být přijati do řádného studijního programu, které je bezplatné, zkoušky složené v rámci CŽV jsou v jeho
rámci uznávány.

Další běh tohoto studia zahajujeme v září 2011 (přihlášky přijímáme do 22. září 2011)

Členové Asociace nestátních neziskových organizací Karlovarského
kraje (ANNA KK) se ve dnech 22.-23.
července sešli k jednání o změnách
vefungování organizace a určili si
strategické cíle, který by organizace
měla naplnit do roku 2014.
Jedním z hlavních úkolů bylo navrhnout změnu struktury vedení organizace a alespoň částečné rozdělení výkonného orgánu od rozhodovacího. Dalším bylo pojmenovat subjekty, pro které chce být ANNA KK
prospěšná a navrhnout prostředky,
kterými služby nabízet. Členové hle-

dali také možnosti měřitelnosti a vybírali indikátory jejich úspěšnosti.
„Já jsem s prací tohoto týmu velice
spokojen a jsem přesvědčen, že strategie povede ke zlepšení pozice nejen
Asociace nestátních neziskových organizací Karlovarského kraje, ale celého občanského sektoru v Karlovarském kraji“ říká Rudolf Chlad, předseda ANNA KK, o. s.
Celé strategické plánování bylo
možné uskutečnit díky podpoře Karlovarského kraje. Náměstek hejtmana pro věci sociální a neziskový sektor Miloslav Čermák dodává: „Jsem

velmi rád, že se v našem kraji podařilo podepsat Smlouvu o partnerství
s neziskovým sektorem. Jsem však
velmi potěšen, že tato smlouva není
jen formální, ale že je opravdu funkční a prospěšná pro obě strany“.
Zmíněnou smlouvu budou neziskové organizace spolu s Karlovarským
krajem revidovat na konferenci neziskového sektoru, která se bude konat v září, u příležitosti spuštění nové
aktualizované databáze neziskových
organizací. Projekt mapování NNO
a vznik databáze je rovněž financován z rozpočtu Karlovarského kraje.
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Karlovarské folklórní slavnosti se konají již pošestnácté

POZVÁNKY

Cheb slaví
950 let
31. 8.-30. 9. Křížová chodba Františkánského kláštera
CHEBANÉ VYSTAVUJÍ
Mária Cibová - fotografie, Etela
Laňková -obrazy, Zdeňka Svobodová - keramika
10. 9. od 17.00 Chebský hrad
BABÍ LÉTO
Návrat populárního festivalu folkové hudby

Již tradičně se o prvním zářijovém
víkendu Karlovy Vary stanou dějištěm folklorních slavností. Na jeho
16. ročníku se mohou diváci těšit na
prvotřídní výkony souborů z Brazílie, Ruska, Francie, Finska, Slovenska
a mnoha koutů České republiky.
Festivalové scény budou opět rozmístěny po celé lázeňské zóně, od
LH Thermal až k Poštovnímu Dvoru. Vedle toho však festival nabídne
i další doprovodné akce pro celou rodinu - tradiční jarmark lidových řemesel, výuku tanců před Thermalem,
Folklorparty v hotelu Mánes, pouta-

vou přednášku historika Stanislava
Burachoviče, Snídani u pramenů nebo folklorní stezku v Lokti s mnoha
soutěžemi pro děti.
Zcela novým pořadem bude sobotní odpoledne věnované cizincům žijícím v České republice. Nejprve se
představí vietnamský soubor, dále vystoupí indonéské tanečnice, které rovněž předvedou tradiční čajový obřad, a nakonec se diváci mohou těšit
na módní přehlídku českých a exotických krojů.
Karlovarský folklorní festival se tak
snaží přispět k vzájemnému respektu

17. 9. Krajinka
MiXXXART
Tvůrčí workshop Galerie 4 pro
veřejnost
20. 9. od 18.15 Městská knihovna
ZMIZELÝ CHEB
Přednáší PhDr. Jaromír Boháč
21. 9. od 17.00
HISTORIE, JAK JI JEŠTĚ
PAMATUJEME
Cheb v šedesátých letech. Představení městského kalendáře na
rok 2012
Kostel Zvěstování Panny Marie
na Františkánském náměstí

www.cheb.cz

Náhradní termín
koncertu je 9. 9.

Tajenka křížovky v minulém čísle zněla „Giacomo Casanova“. Gratulujeme výhercům, kterými jsou
Marie Lišková z Habartova, Jan
Bílek z Kladna a ing. Josef Průha
z Karlových Varů. Všem zasíláme
publikace o Karlovarském kraji.
V našich křížovkářských putováních Karlovarským krajem se
letos zaměřujeme na pobyty
významných osobností v regionu.
Karlovy Vary dodnes vděčí za
svůj světový věhlas a významnou
část zahraniční klientely pobytu
panovníka, který lázně navštívil
v letech 1711 a 1712, kupodivu
vždy až po letní sezoně. Jeho
pobyt zde zajišťoval
hrabě
Antonín Nostic.
Traduje se, že .... (tajenka) získal
popularitu mezi karlovarskými
měšťany zejména díky své fyzické
zdatnosti a manuální zručnosti pěšky i na koni zdolal okolní vrchy,
pomáhal zedníkům při stavbě
domu U Páva, v železářském
hamru v Březové sám ukoval
tyč a podkovu, vyhrál střelecký
turnaj... Pobytu však využil také
k setkání s německým filozofem
Leibnitzem.

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.

Cyklobusy by mohly
jezdit i do Německa

Víkend v Chebu zpestří Valdštejnské slavnosti

Město Cheb pořádá Valdštejnské
slavnosti každoročně od roku 2005.
Valdštejnské slavnosti mají v Chebu však delší historii. Pobyt vévody
a jeho vražda byly s oblibou připomínány již začátkem minulého století.
Tradiční akce se samozřejmě stala i jedním z vrcholných bodů letošních oslav 950 let od první písemné
zmínky o městě. Slavnosti zahájí v pátek 26. srpna ve 14 hodin otevření dobového trhu s programem na náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad.
Pro návštěvníky je připraven program na pódiu (sokolník a výcvik
Počasí omezilo letos už tak skrom- dravců, loutkové divadlo, dobonou letní nabídku vážné hudby v lo- vé tance, historie soubojů), v 16.45
ketském přírodním divadle. Tradič- sem z hradu zamíří průvod Valdštejní operní festival se nekonal pro ne- na s družinou, aby jej mohl přivítat
dostatek sponzorů. Kvůli vytrvalé- purkmistr a aby pozdravil lid na trmu dešti se 30. července neuskuteč- žišti. Páteční program uzavře koncert
nil druhý plánovaný koncert Karlo- na počest vzácného hosta v kostele na
varského symfonického orchestru.
Františkánském náměstí, od 19 hodin
„V takovém počasí jsme měli strach
i o nástroje hudebníků,“ uvedli orgaO O M IA K ,
nizátoři a slíbili koncert v náhrad- A RE
, ND A O ,
Č ÁST
NĚKD Y
ŠKUBNUTÍ
ním termínu 9. září. Začíná ve 20 ho- URE TA N,
OBLIČ EJ E
B A K O , IŠ K A
din, beze změny je i program - KáA RC TG
non J. Pechelbela, Hudba k ohňoSPRÁVNÍ
stroji G. F. Händela a vystoupení loketského pěveckého souboru Cubitus. J ED NOTKY

Křížovka o ceny

a toleranci různých kultur, bez ohledu na národnost, rasu či náboženské
vyznání. Jelikož se folklor týká všech,
včetně těch, kteří nemají v životě jednoduché podmínky, rozhodli se pořadatelé věnovat výtěžek z koncertu v přírodním amfiteátru v Lokti na
dobročinné účely. Letos tak festival
pomůže dětem z rozvrácených rodin.
„Jsem rád, že náš festival nejen baví
a vzdělává, ale že jsme schopni díky
tomu, co děláme, pomáhat těm, kteří
to potřebují, což je v dnešní době nesmírně důležité,“ říká ředitel festivalu
Lubor Hanka.
Karlovarský folklorní festival je kulturní akcí celorepublikového významu, jejíž popularita byla stvrzena vítězstvím v anketě MF DNES „Kulturní událost Karlovarského kraje roku
2010“. Od samého počátku je festival
organizován dobrovolníky, členy Souboru písní a tanců Dyleň. Festival se
od svého založení roku 1996 rozrostl do značné velikosti a významu a za
léta své existence hostil soubory z Afriky, Ameriky, Austrálie a Oceánie
a z většiny evropských zemí.
„Už nyní se těšíme na naše diváky
a můžu slíbit, že i oni se mají letos na
co těšit!“ dodává Lubor Hanka.
Anna Kučerová, foto Václav Hůla

zde bude znít barokní hudba.
V sobotu 27. srpna se tržiště na náměstí s programem otevře už v 9 hodin, na desátou je plánována Valdštejnská pobožnost v kostele sv. Mikuláše. Ve stejnou dobu zahajuje program v Krajince, který potěší především děti - kočovná společnost Al Rašíd a jejich středověké atrakce. O hodinu později startuje na náměstí rytířský turnaj na počest vévody a dekorování vojenských oddílů, které vyvrcholí přehlídkou v 15.30 a pochodem
do Krajinky, kde se uskuteční velká
bitva (16.00-17.30 hodin).
Velkovévoda pak přijme na audienci
v Turistickém informačním centru na
náměstí kronikáře města a program
ukončí pochodňový průvod z hradu
na náměstí (od 19.00) s velkou večerní slavností a ohňostrojem.
Podrobný program zájemci najdou
na www.valdstejnske-slavnosti.eu.
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Milovníkům cyklistiky jsou už devátým rokem k dispozici takzvané
cyklobusy. Karlovarský kraj letos
na provoz cyklobusů uvolnil z rozpočtu 200 000 korun. „Máme zájem
i o další rozvoj cyklodopravy. Pro
příští sezonu bychom proto ve spolupráci s dopravcem rádi prosadili
přeshraniční linku,“ nastínil náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Podle Jiřího Kurila ze společnosti Autobusy Karlovy Vary by to přivítala i německá strana. „S Němci
jedná ředitel společnosti Zdeněk Suchan, ve hře je několik variant,“ poznamenal Kuril.
Zájemci si nyní mohou vybrat
z pěti tras rozlišených barvou, čtyři z nich jsou obsluhovány vždy o víkendech a státních svátcích, zelenou
linku si mohou objednat kdykoliv telefonicky nebo e-mailem.
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Talentovaný motokrosař Patrik Liška si splnil sen, za pomoci
regionálních sponzorů si zajezdil v závodě mistrovství světa
Pouze jeden český závodník se představil na loketském mistrovství světa v motokrosu v královské třídě MX1.
Stal se jím dvacetiletý talentovaný jezdec motokrosu, endura a cross country Patrik Liška. Rodák ze Stříbra trvale žijící v Karlových Varech okusil prvně v životě závod světové elity a určitě
se v něm neztratil. Body sice nezískal,
přesto se za svůj výkon rozhodně stydět nemusel.
Patriku, v Lokti jste závodil na domácí trati, jaký k ní máte vztah?
Loketskou trať mám velmi rád. Je to
hezká přírodní a technická trať, navíc
vždy velmi dobře připravena. Povrch
trati je skutečně velmi náročný za sucha i za mokra, je to výzva.
Poprvé v životě jste okusil závod seriálu mistrovství světa a hned v královské třídě MX1. Dá se říci, že se vám
tím splnil jezdecký sen?
To ano, vždy byl můj sen jezdit seriál mistrovství světa nebo se dostat motokrosově do Ameriky. To je ale asi sen
každého závodníka. Nicméně je to finančně nesmírně náročné. Už jen sehnat peníze na jeden závod mistrovství
světa je velmi těžké, natož na celý seriál. Že jsem mohl závodit zde v Lokti, je zásluhou mých sponzorů z Karlovarského kraje a za to jim patří obrovské poděkování.
Jaký byl váš cíl do závodu?
Je složité jet bez zkušeností pouze jeden závod mezi nejlepšími jezdci světa.

Mým hlavním cílem tak bylo neudělat
hloupost a nezranit se. Mám před sebou finále sezony mistrovství republiky v enduru i cross country. Přál jsem
si urvat alespoň nějaký světový bod, ale
to se bohužel nepodařilo.

Patrik Liška.

Foto KL

Jaký je to pocit jezdit vedle největších jmen světového motokrosu?
Měl jsem z toho pochopitelně obavy,
veliký respekt. Mé okolí mi ale říkalo, ať
si z toho nelámu hlavu, neřeším, že to
je mistrovství světa a prostě si to užiju.
Tak jsem se snažil. Je ale samozřejmě
skvělé, když jezdíte v jednom závodě
s ikonou jako je třeba Antonio Cairoli a další. Přál bych to každému jezdci.

pak přidal i enduro a cross country, a to
se pro mě stalo nyní prioritou. Momentálně jsem totiž v juniorech na druhém
místě absolutně a mám velkou šanci na
zisk titulu mistra. Rozhodně se však
k motokrosu více vrátím! Nicméně jedna věc jsou cíle, druhá věc jsou peníze. Uvidíme, jak se podaří jednání se
sponzory. Mým snem i cílem je natrvalo proniknout do seriálu mistrovství
světa, získat v něm zkušenosti a začít
pravidelně získávat světové body.
To bude ale velmi cenově náročné...
Tak to samozřejmě! Jen startovné pro
jeden závod je tisíc euro a k tomu ještě
náklady na motorky, gumy, servisní díly, ubytování, dopravu a další, a to po
celém světě. Snad se podaří získat nějaký finanční základ, odjet pár závodů,
zkusit se dobře ukázat a pak se dostat
do nějakého světového týmu.
Na kolik vás přijde současná sezona, kdy jezdíte domácí soutěže?
Jednou jsem to zkoušel počítat, dostal
jsem se téměř k milionu a nebyl jsem
u konce. Motokros je nádherný sport,
ale cenově velmi náročný. O to více patří poděkování mým sponzorům, bez
nich bych jezdil krajský přebor a možná zkusil pár závodů republiky.

Vy jste začínal jako motokrosař, ale
nejvíce úspěchů nyní získáváte v kategorii enduro a cross country. Jak to
vidíte do budoucnosti? Jaké kategorii
byste se chtěl věnovat?
Začínal jsem motokrosem, k čemuž
mě přivedl otec. Poslední tři roky jsem
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České dráhy, a.s.
Nábřeží L. Svobody 1222
110 15 Praha 1

RESTAURANT

Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039
IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226
(dále jen vyhlašovatel)

V Y H L A Š U J Í S A M O S TAT N Á V Ý B Ě R O VÁ Ř Í Z E N Í
na pronájem nebytových prostor gastroprovozoven
ve výpravních budovách níže uvedených železničních stanic:

• žst. Aš o výměře 260 m²
• žst. Bečov nad Teplou o výměře 133 m²
• žst. Františkovy Lázně o výměře 330 m²
• žst. Karlovy Vary - dolní nádraží o výměře 670 m² (možno i po částech)
• žst. Vojtanov o výměře 149 m²
(nejedná se o obchodní veřejnou soutěž podle §§ 281-288 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
ani o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů).
Zadávací podmínky výběrového řízení a informace pro předkládání nabídek jsou uveřejněny
na internetových stránkách vyhlašovatele: www.ceskedrahy.cz
(Nemovitosti | Nabídka nemovitostí | Pronájem | Druh | Komerční prostory).
Účastníci výběrového řízení si mohou dále vyzvednout zadávací podmínky osobně u subjektu pověřeného
k výběru, a to u společnosti ČD Restaurant, a.s., Prvního pluku 81/2a, 130 11, Praha 3, IČ: 27881415
nebo si mohou požádat o jejich zaslání poštou, a to v obou případech na sekretariátu ČD Restaurant, a.s.,
tel. 972 245 592. Nabídku vyhotovenou v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení doručí uchazeči do
sídla společnosti ČD Restaurant, a.s. nejpozději 26. 9. 2011 do 10:00 hodin.

Firma Büttner TEXTIL s.r.o.
Dobrovského 21, 35201 Aš
přijme
šičky vyučené i zaučené
MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

od 1. září 2011
• Jednosměnný provoz •
Kontakt - Ing. Vojtová

vyhlašuje grantové řízení na uspořádání akce

Pobyt v Nových Hamrech předčil očekávání cykloturistů
Kvalitní ubytování a skvělá kuchyně v hotelu Seifert společně s nádhernou přírodou v okolí
krušnohorské obce nadchly skupinu Pražanů, která zde prožila adrenalinový víkend.
Krušnohorská obec Nové Hamry,
rozložená po čarokrásných stráních
v nadmořské výšce od 700 do 850
metrů, je nejen v zimním období, ale
i v těchto dnech rájem všech turistů.
Ať už se krajinou pohybujete pěšky, na horském či silničním kole nebo sjezdíte široké okolí automobilem, budete si nejspíš libovat stejně jako sportovně laděná partička
z Prahy, která se do Nových Hamrů vydala začátkem srpna na firemní akci.
„Kdo ještě nepoznal Krušné hory,
ten neví, o co všechno přichází,“ nechal se slyšet sedmadvacetiletý ekonom Karel Suchánek, který ve firmě
pracuje na pozici asistenta obchodního ředitele.
„Kam se hrabe Šumava, kam jsem
jezdíval celé roky! Tam je to samý
zákaz, samá pokuta a k tomu ještě
ty kůrovcem zdevastované lesy. Zato tady se můžete vydat tam, kam
se vám zachce, síť stezek je naprosto
srovnatelná, ne-li hustší než na jihu
Čech a hlavně - úžasně čistý vzduch

„Zahájení lázeňské sezóny 2012“:
• termín konání akce: 11. – 13. 5. 2012
• výše poskytnutého grantu: 600 tis. Kč
• termín uzávěrky pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu je 16.9.2011 do 12.00 hodin

Více informací naleznete na
w w w. mar i ans kel azne. cz
sekce pro občana.

Tel. 354 526 421
• Pronajmu nebo prodám byt
3+1 v Chebu (Skalka) s balkonem. Pronájem za 3 000 Kč + poplatky. Tel. 732 808 819.
KVALITNÍ OPRAVA RESTAUROVÁNÍ
starožitného i nového porcelánu
keramiky • kameniny
figurky • vázy apod...
(i dosti poškozené)
DÁLE OPRAVA RESTAUROVÁNÍ
starožitných rámů
(doplnění vzorů)
restaurování maleb na plátně
(i poškozené plátno)
Tel. 723 772 131 nebo 721 041 555

• Pronajmu garáž v Chebu
(u stadionu). Tel. 608 982 031.
Karel Suchánek při zdolávání terénních nerovností

Foto KL

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED
a člověkem téměř netknutá příroda! A když k tomu připočítáme prima ubytování a dobrou stravu v hotelu Seifert, musím potvrdit, že jsme
si to tady skvěle užili a domů se vra-

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

címe plni nevšedních zážitků. Jak se
říká - jako znovuzrození a nabití novou energií, kterou ve své práci nutně potřebujeme,“ nešetřil chválou
také vedoucí výpravy Jan Nový.

FELICIA
FABIA
OCTAVIA

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME

BAU-STAV a.s. podpořil neziskový projekt „Dům na půli cesty“
Již přes deset let funguje v Karlovarském kraji významný projekt, který pomáhá začleňovat do společnosti mladé
lidi, kteří si na počátku svého profesního života prošli státním institucionálním pobytem - například dětským
domovem, výchovným ústavem, léčebným zařízením, ale i vězením.
„Dům na půli cesty je jednou z pobytových sociálních služeb poskytovaných obecně prospěšnou společností
Pomoc v nouzi. Provozujeme dva domy v Kynšperku nad Ohří a v Nebanicích pro nyní asi dvě desítky klientů,“
představuje projekt ředitel společnosti
Pomoc v nouzi Robert Pisár s tím, že
věk klientů je ohraničen 18-26 roky.
„Našim klientům nejenomže poskytujeme sociální služby v podobě bydlení, stravy a poradenství, ale především se s nimi zaměřujeme na realizaci specifických terapeutických činností. Konkrétně se naši klienti učí pracovním dovednostem a při nich pravidelnosti, důslednosti, pečlivosti a zodpo-

vědnosti při práci i v každodenním životě. Pomáháme jim se uplatnit na trhu
práce i v běžném soužití ve společnosti,“ vypočítává vedoucí projektu Domu
na půli cesty Ondřej Žák.
Klienti tak vyrábí především rozličné předměty od bižuterie přes výrobky a výřezky ze dřeva až po svíce v nejrůznějších barvách a tvarech. „Uživatelé služby si prožívají radost a úspěch
ze zhotovených věcí, které veřejnost
oceňuje tím, že si je kupuje především
v kamenném obchodě v Kynšperku
nad Ohří nebo i v našem internetovém
obchodu,“ popisuje Žák s tím, že utržené peníze slouží jak k nákupu materiálu, tak k odměnám pro výrobce - klienty.
Projekt je v současné době financován zejména z Individuálního projektu Karlovarského kraje v rámci Evropských strukturálních fondů. Pro organizaci je však významná a potřebná také jakákoliv pomoc jiných - externích
subjektů. Mezi takové se nově zařadila

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý
Stáří slepiček 18-20 týdnu, cena 138-148 Kč/ks, starší 20 týdnů -155 Kč/ks

Prodeje se uskuteční ve středu 14. září 2011:

i karlovarská stavební společnost BAUSTAV a.s. s hodnotným finančním darem. „Díky společnostem jako je BAUSTAV a.s. můžeme naše služby rozvíjet
a poskytovat je novými, pokrokovějšími metodami,“ nešetří chválou Ondřej
479-048-11
Žák. „Pevně věřím, že naše nově
vznik-LEGIOS - PI Kaufland bĜezen_80×60.indd 2
lá spolupráce bude i nadále pokračovat.
Díky ní lze udělat hodně prospěšného a dobrého. Firem ochotných pomoci jako je BAU-STAV a.s. bohužel není
mnoho,“ uzavřel Žák.
„Dlouhodobým cílem stavební společnosti BAU-STAV a.s. je pomáhat
tam, kde je třeba a kde to má smysl.
Projekt Dům na půli cesty rozhodně
smysl má! Vždyť vytváří z mladých lidí,
kteří neměli životní štěstí nebo udělali v raném mládí chybu, zpět plnohodnotné členy společnosti a pracovníky,
kteří se mohou uplatnit třeba i u naší společnosti. Takovýmto projektům
rozhodně fandíme,“ uvedl předseda
představenstva a generální ředitel společnosti BAU-STAV a.s. Petr Novák.

Výkup
starého papíru

Octavia 1.6 SR SLX 74 kW, mod. 2000, po TK 3/2012,
klimatizace, 2x airbag, ABS, vyhřív. sedačky, alu kola,
centrál, el. okna+ zrcátka, rádio CD, počítač aj., garážovaná, perfekt. stav- nový komplet výfuk, 99.500
Kč- sleva
Fabia kombi 1,2 12V, 2005, po TK 3/2013, 1. majitelservisní knížka! airbag, centrál, rádio, servo, hagusy
aj., perfektní stav, málo jetá, vždy garáž.- prav. servis
Škoda, 114.500 Kč- sleva- i na splátky bez akontace
Felicia 1,3 MPi 50Kw, r.v. 2001, po TK 8/2013,
1.maj., tažný, ABS, 2x airbag, centrál DO, rádio aj., bez
22.3.2011 15:25:18
koroze, perfektní stav- garáž. nové pneu- 49.500 Kčsleva- i na splátky
,
Felicia kombi 1,6 MPI, mod. 1998, TK 2013, 1.majimontáž žaluzií
tel, tažný, centrál, rádio, potahy aj., nové pneu+ sada
zimní, serviska, výborný stav- bez koroze, 24.500 Kča sítí proti hmyzu
sleva- i na splátky
pro Karlovarský kraj
Eko poplatek na u nás zakoupený vůz
• pozáruční servis
zaplatíme za Vás! Přijďte ušetřit!
plastových oken
Neustálý prodej Škodovek za velmi výhoda dveří všech
výrobců
né ceny. Možnost splátek i na protiúčet.
• seřízení,
Tel.: 602 480 333. Celá nabídka na:

Servis
Servis oken
oken
a
dveří
a dveří,
montáž žaluzií

promazání
• výměna
poškozených
skel a kování

www.servisnaokna.cz
p. Tramba tel.: 603 383 737

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
poskytuje své služby seniorům

v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

za 9 ct./1 kg (cca 2,20 Kč/kg)

H. Slavkov - u rest. U Karkulky v 14. 00 hod., Loket - u čerp. stanice Euroil v 14.20 hod.,
Sokolov - u vlakového nádraží v 15.15 hod., Habartov - u autobus. nádraží 15.50 hod.,
Milhostov - u obchodu v 16.25 hod., Cheb - u prodejny Selka Cheb v 17.10 hod.

Fa Schrottmobil, Talsperrstr. 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134.
Otevřeno po-pá 9-18, so 9-13 hod.

Případné bližší informace na tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

w w w.schrottmobil.com

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

Výhodou jsou krátké čekací lhůty, pečujeme zejména
o klienty s těžkou a úplnou závislostí na péči druhé osoby.
Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cz • web: www.domovkynzvart.cz

prospekt bezplatně
zašleme
volejte zdarma

800 100 414
VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA , Praha 3
.RXĜLPVNi
I NA DOBÍRKU
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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 bezpečnosti a 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

Asociace krajů jedná s vládou o finančním zajištění sociálních služeb v roce 2012
ních služeb v příštím roce.
Podle prvních informací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro
financování sociálních služeb v roce
2012 počítá stejně jako v letošním roce s částkou 6,1 miliardy korun. MuMiloslav Čermák,
sím upozornit, že rok od roku postupnáměstek hejtmana pro sociální věci
ně při stoupajících nákladech a otevía neziskové organizace
rání nových kapacit sociálních služeb
objem přiznaných dotací z MPSV poPřípravy státního rozpočtu ČR na stupně klesl ze 7,15 miliardy korun
rok 2012 jsou v plném proudu. Jako v programu podpory A v roce 2008 až
předseda Komise Rady Asociace kra- na 5,95 miliardy v roce 2011.
jů ČR pro sociální záležitosti se v té
Pro rok 2012 se objevila potřesouvislosti pravidelně účastním jed- ba dalších finančních prostředků na
nání o zajištění financování sociál- služby v oblasti prevence, jejichž po-

Ing. Václav Živný,
krajský zastupitel za KSČM

Průběh třetího a čtvrtého jednání zastupitelstva Karlovarského kraje v letošním roce mne inspiroval k napsání tohoto článku. Nemohl se totiž líbit žádnému zastupiteli, ať již pracuje
na levici nebo na pravici. Jistě se nelíbil
ani stovkám občanů, kteří sledují jednání zastupitelstva na internetu.
Nepřísluší mi dělat soudce nad tím,
kdo to zavinil, ale přesto chci uvést
některé příčiny, které k tomu přispěly. Základní problém vidím v tom,
že se pravicové vedení kraje po prvních dvou volebních obdobích změnilo na vedení levicové. Tyto dva po-

litické subjekty se dosud nedokázaly plně adaptovat na svoje nové postavení a úlohu při řízení kraje. Z vlastní zkušenosti tvrdím, že práce v opozici je snadnější a méně odpovědná než
při vedení kraje.
Obě činnosti však vyžadují v práci
zastupitele uplatňovat aktivní a disciplinovaný přístup při přípravě na jednání zastupitelstva, výboru zastupitelstva nebo komise Rady Karlovarského kraje. Mnoho věcí je třeba projednávat s pracovníky jednotlivých odborů Krajského úřadu, s příspěvkovými
organizacemi kraje a s řadou dalších
subjektů ovlivňujících život v kraji. Je
to práce časově velmi náročná a ovlivněná řadou faktorů. Jedná se hlavně
o míru zapojení do pracovního procesu a počet zastávaných funkcí.
Ve všech politických stranách se projevuje nedostatek kvalitních funkcionářů, což vyúsťuje do přefunkčnění

Dostatek aktuálních informací,
smysluplná prevence a spolupráce
s odborníky - na to vše se chce v následujícím období zaměřit krajská
protidrogová komise. Obrátila se proto na vedení obcí v kraji, aby zintenzivnily spolupráci v této oblasti.
Komise má podrobně zmapovány typy nejrozšířenějších drog. „Nej-

snáze dostupná a tudíž nejrozšířenější droga v regionu je marihuana, druhý je pak metamfetamin, respektive
pervitin, přičemž je zaznamenán zvýšený objem výroby pro další distribuci, a to na celém území kraje,“ objasnil
náměstek hejtmana Miloslav Čermák.
Komise také vytipovala lokality
v rizikových územích, obcích a měs-

jednotlivců. Trvající syndrom ve společnosti od roku 1989 nikde se neangažovat a starat se jen o sebe a rodinu k tomu zákonitě vede. Jedním z důsledků tohoto stavuje je, že jsou na jednání zastupitelstva přinášeny problémy, které měl zastupitel nejdříve řešit
na jiných úrovních.
Hlavní odpovědnost za přípravu jednání zastupitelstva má Rada kraje. Ne
vždy se dodržuje logická posloupnost
přípravy materiálů pro zastupitele.
Kvalitní důvodová zpráva od předkladatele, její projednání ve výboru nebo
komisi před rozhodnutím rady je rozhodující pro rychlý a úspěšný výsledek
při jednání zastupitelstva. Co nejméně
dodávat materiály tzv. „na stůl“.
Je třeba se zaměřit zvláště na vyřešení problémů, kdy závěr z jednání výboru nekoresponduje s návrhem na
usnesení zastupitelstva. Některé materiály pro jednání zastupitelstva ani ve

výboru nebo komisi projednány nejsou. Když se zeptáte předkladatele
proč, odpoví většinou tak, že již nebyl
čas, protože výbor nezasedal a nadřízený orgán vyžaduje dodržení termínu. Myslím si, že plánovat šest jednání
výboru za rok je málo. Ve výboru pro
regionální rozvoj se nám stávají případy neprojednání materiálu před zastupitelstvem jen zcela výjimečně.
Zasedáme jedenáctkrát za rok a plán
práce sestavujeme nejen pouze podle
termínu (ten máme pevně stanovený
na první pondělí v měsíci), ale včetně
harmonogramu obsahu jednání. Kvalitní plánování ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje je základem
dosavadní úspěšné práce výboru.
Rozhodující pro dobré výsledky každé organizace je strategické koncepční řízení vyjádřené v základních cílech, na kterých se zastupitelstvo shodlo v dokumentu „Program rozvoje KK

tech od Jáchymova, přes Ostrov,
Nejdek, Karlovy Vary, Chodov, Sokolov nebo Mariánské Lázně či Aš a veškeré informace předala obcím. „V posledních letech jsou zaznamenány desítky případů distribuce a užívání zejména marihuany mezi žáky základních škol a s drogami se experimentuje i na místech, která byla mnohdy bu-

dována právě jako místa určená k primární protidrogové prevenci - tedy
dětská hřiště nebo skate parky,“ uvedla krajská protidrogová koordinátorka
Šárka Benešová.
Krajská protidrogová komise proto
doporučuje obcím více vnímat problematická místa, kde se koncentrují
problémové osoby, reagovat na pod-

Jméno

Pracoviště

Telefon

E-mail

Bc. Ivan ZAJÍC

Předseda komise - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

777 261 002, 974 361 319

kobretty@volny.cz

PhDr. Květoslava NOVÁ

Rodinná poradna Sokolov

352 622 148, 731 549 170

rp.sokolov@ss-po.cz

MUDr. Jitka LANDOVÁ

Krajská hygienická stanice Karlovy Vary

355 328 320, 602 490 499

jitka.landova@khskv.cz

Dana JANUROVÁ

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s. Sokolov

352 600 588, 724 295 610

djanurova@volny.cz

Mgr. Milan KUBÍČEK

Věznice Ostrov

353 240 600, 728 066 607

vezono@volny.cz

Mgr. Jiří HRUBÝ

Sociální služby, p.o. Kynšperk nad Ohří

352 370 145, 736 514 093

jiri.hruby@ss-po.cz

Mgr. Jaroslav PAKOSTA

Policie ČR, Územní odbor Sokolov

974 376 383, 777 900 290

paky.j@seznam.cz

leny prostředky pro financování sociálních služeb s odůvodněním, že je
v souladu s § 101 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách bude financovat prostřednictvím dotačního řízení. Přesto kraje dotují poskytovatele sociálních služeb ze svých rozpočtů, a to na úkor dalších odvětví jako je
doprava, střední školství apod.
Vzhledem k enormnímu tlaku na
krajské rozpočty ze všech oblastí však
v roce 2012 kraje nebudou mít prostředky na to, aby při výše uvedené
a zcela nedostatečné částce 6,1 miliardy korun hrozící kolaps sociálních
služeb odvrátily.

na léta 2007-2013“. V letošním roce
úspěšně proběhla jeho vnější evaluace
se závěrem zahájit ihned práce na přípravě Programu na léta 2014-2020.
Bylo vytipováno osm největších problémů v kraji a dohodnut nový přístup
při jejich řešení formou „kulatých stolů“ se zapojením co nejširšího okruhu
zúčastněných organizací a osobností.
Začalo se s výchovně-vzdělávací soustavou, kterou považujeme za prioritu
č. 1. Bude to práce náročná a odpovědná, ještě zkomplikovaná vzniklou situací v Regionální radě soudržnosti Severozápad.
Zapomeňme proto, vážení zastupitelé, na stranická trička a osobní nevraživost. Chovejme se všichni jako zodpovědní a disciplinovaní zastupitelé Karlovarského kraje. Zapomeňme
rychle na 3. a 4. jednání zastupitelstva
v letošním roce. Účet nám vystaví naši
voliči v krajských volbách 2012.

něty spoluobčanů a pracovat s informacemi. Do problému získávání informací by se měly zapojit i další zainteresované subjekty, kromě policie například sdružení občanů, školy nebo komunity. Přibýt by také mělo seminářů nebo přednášek odborníků ze specializovaných center, jako je
K-centrum, Kotec nebo Světlo Kadaň.
„Předali jsme starostům veškeré
kontakty na pracovníky krajské protidrogové komise i na odborníky zabývající se protidrogovou problematikou nebo prací s drogově závislými.
Doporučujeme, aby si zřídili vlastní
komise jako kontaktní orgán pro komisi krajskou a vyčlenili finance na
programy prevence. Společně musíme hledat další způsoby financování
ve vztahu k těmto problémům,“ uzavřel náměstek hejtmana Čermák.

Informace o zasílání povinného výtisku pro vydavatele publikací sídlící v kraji
Posláním krajských knihoven a tedy i Krajské knihovny v Karlových Varech, je shromažďovat, odborně zpracovávat, uchovávat a poskytovat návštěvníkům nejrůznější zdroje informací (knihy, noviny, časopisy, mapy,
zvukové a zvukově obrazové nosiče).
Krajská knihovna rozšiřuje a doplňuje svůj knihovní fond jednak akvizicí
(nákupem nebo darováním) nových,
ale i starších titulů.

Významným zdrojem přírůstků
knihovního fondu je tzv. povinný výtisk. Povinný výtisk definují zákon č.
37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 156/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb.,
kterou se provádí některá ustanovení
zákona č. 37/1995 Sb., jako exemplář
neperiodické publikace (např. kniha,
brožura), který je vydavatel povinen

bezplatně a na svůj náklad odevzdat
z každého vydání neperiodické publikace do 30 dnů ode dne vydání nejvýznamnějším knihovnám ČR.
Na základě ustanovení tohoto zákona má Krajská knihovna Karlovy Vary právo na získání jednoho výtisku
každé publikace, který je vydán v Karlovarském kraji. Díky tomu, může
uchovat a poskytovat veřejnosti přístup k veškerým publikacím vydaným

Dny evropského dědictví uvede Knihovna pořádá
pestrý program na hradě Loket kurzy pro ZTP

odbor vnitřních záležitostí
Ing. Miroslav Očenášek
tel. 353 502 250
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

oddělení rozvoje ICT
Ing. Petr Kulda
tel. 353 502 436
petr.kulda@kr-karlovarsky.cz

příjmů způsobeného vyváděním klientů do jiných typů služby.
Vzhledem k všem těmto skutečnostem se jeví částka 6,1 miliardy korun
jako zcela nedostatečná a pokud nebude navýšena, tak zcela reálně hrozí
kolaps sociálních služeb. Pevně věřím,
že Ministerstvo práce a sociálních věcí zrealizuje navýšením částky na sociální služby slib vlády ČR o kompenzaci dopadů daňové reformy na sociálně slabší občany, což jsou zejména
příjemci sociálních služeb.
Je nutné znovu připomenout fakt, že
kraje ČR při konstrukci rozpočtového
určení daní (RUD) nedostaly přidě-

Krajská protidrogová komise chce navázat užší spolupráci s obcemi

odbor zdravotnictví
Ing. Joža Lokajíček
tel. 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz

oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová
tel. 353 502 460
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

skytovatelé opět vstoupí do dotačního řízení, na rozdíl od roku 2011,
kdy tyto služby byly realizovány prostřednictvím Individuálních projektů krajů z peněz Evropského sociálního fondu. Současně výrazně stoupnou
všem poskytovatelům sociálních služeb (zejména služeb nejdražších, pobytových) ceny vstupů jako je elektřina, voda atd. a náklady se také zvýší
i v důsledku zvýšení DPH.
Část z 28 sociálních zařízení na území ČR, zapojených do projektu transformace pobytových sociálních služeb, navíc potřebuje finanční pomoc
na překlenutí dočasného výpadku

Rozhodující pro dobré výsledky každé organizace je strategické koncepční řízení

odbor sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková
tel. 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

odbor informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel. 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz
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V rámci letošních Dnů evropského
dědictví, které proběhnou ve dnech
10.-18. 9., se bude v neděli 11. září
od 13 hodin do 17 hodin konat krajské zahájení EHD (European Heritage
Days) na hradě Loket.
Návštěvníci hradu mohou zhlédnout expozici stavebního vývoje hradu
a archeologie, historický porcelán, torzo románské rotundy, vězeňské kobky
s expozicí útrpného práva i věž s vyhlídkou. Vystaveny jsou tu také histo-

rické chladné a palné zbraně.
Na nádvoří bude bohatý program
a ukázky lidových řemesel, návštěvníci
si mohou pochutnat na opečeném seleti nebo vlastnoručně opečeném vuřtu. Od 14 a 15 hodin bude v sále divadelní představení pro děti.
Celý výtěžek ze vstupného bude věnován na obnovu historických hrobů
na městském hřbitově v Lokti.
Přijďte všichni navštívit nejoblíbenější památku Karlovarského kraje!

Krajská knihovna Karlovy Vary pořádá od 5. října do 23. listopadu v oddělení pro hendikepované oblíbený
kurz trénování paměti. „Knihovna se
snaží zpříjemnit život svým uživatelům a přispět k rozšiřování jejich znalostí či hodnotnému trávení volného
času. Mezi nejoblíbenější patří jednoznačně kurzy trénování paměti,“ uvedla ředitelka knihovny Eva Žáková.
Pro seniory a držitele ZTP je kurz
zdarma. Zúčastnit se ho může maximálně 15 osob. Zájemci se mohou hlásit v Informačním středisku krajské
knihovny do vyčerpání kapacity kurzu. Další informace podají pracovníci
knihovny na tel. č. 353 502 820.
Kurz může knihovna pořádat díky podpoře Ministerstva Kultury ČR.
Podpora Konta Bariéry zase knihovně umožnila připravit na podzim výuku anglického a německého jazyka
pro držitele průkazů ZTP, rodiče dětí
se zdravotním postižením a rodiče na
mateřské dovolené za zvýhodněné ceny. Přihlášky měly uzávěrku 15. srpna,
informaci o případných volných místech zájemci získají rovněž na telefonním čísle 353 502 820.

v kraji. KKV je zároveň příjemcem povinného výtisku všech periodik vycházejících v České republice.
Zákon 37/1995, o neperiodických
publikacích obsahuje v § 5 také sankci za neodevzdání povinného výtisku pokutu až do výše 50 000 Kč. Protože
mnozí vydavatelé tuto povinnost neplní z neznalosti, dovolujeme si na ni
upozornit touto cestou, využití sankce
uvedené v zákoně považujeme za kraj-

ní řešení. Povinný výtisk můžete zaslat na adresu Krajská knihovna, Závodní 84, 360 06 Karlovy Vary.
Problémy s poskytováním povinného výtisku lze projednat s pracovnicemi knihovny: Alice Havránková (akvizice) havrankova@knihovnakv.cz,
Gerda Lorenzová (regionální oddělení) lorenzova@knihovnakv.cz, Pavlína Pešková (odd. periodik) peskova@
knihovnakv.cz.

kultura a sport

Karlovarská KV Arena hostí
ME ve volejbale mužů
Karlovarská KV Arena hostí ve
dnech 10.-15. září 2011 část evropského šampionátu mužů ve volejbale. V Karlových Varech uvidíme
všechna utkání skupiny B, v níž je
česká reprezentace, Rusko, Estonsko
a Portugalsko. V aréně se pak uskuteční také dvojice utkání play-off
(14. 9.) a čtvrtfinále (15. 9.).
V uvedené dny se hraje vždy od
15 a 18 hodin. Podrobnosti přináší internetové stránky Českého volejbalového svazu www.cvf.cz nebo
šampionátu www.eurovolley.com,
vstupenky si lze předem zajistit na
www.ticketportal.cz. Zdarma mohou zájemci zhlédnout přípravné
utkání našeho a ruského týmu 6.-7.
září (bude upřesněno později).

Nejlepší volejbalisté Evropy budou v září bojovat o medaile ve čtyřech městech: v Karlových Varech, Praze, Innsbrucku a Vídni.
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Baník se na sezonu připravil důkladně
FK Baník Sokolov vstoupil 6. srpna
do šesté druholigové sezóny. Během
letní pauzy odešlo několik stálic posledních let, naopak do mužstva zamířili zkušení harcovníci i mladé naděje.
Letní příprava začala svěřencům
kouče Látala ve středu 22. června
a hned o tři dny později se střetli s mistrem I. ligy Viktorií Plzeň. Před více než tisícovkou fanoušků Baník překvapivě vedl, poté však třikrát inkasoval a zápas prohrál. Sokolovští fotbalisté od té doby sehráli dalších osm
zápasů, ve kterých třikrát vyhráli, vybojovali čtyři remízy a jedinkrát prohráli.
Nejlepší střeleckou formou se může
pochlubit Jirka Mlika, který v přípravě zaznamenal pět gólů. V závěsu je se
třemi brankami Jaromír Šilhan, dvakrát se trefili Marián Geňo a David
Vaněček. Po jedné brance si připsali
David Benda, Míra Podrazký, Martin
Šindelář a Jakub Dvořák.
Dostáváme se tak ke změnám v kádru áčka. Po sezóně se s dresem Baníku
rozloučila čtveřice Zdeněk Zacharda,
Daniel Kaplan, Jaromír Šmerda a Oleg
Duchnič. V průběhu léta pak do nováčka I. ligy Dukly Praha zamířil Miroslav Podrazký. Do nově zřízené farmy Baníku, účastníka ČFL Karlových
Varů se přemístili mladíci Lukáš Jankovský, Roman Domin a gólman Ja-

kub Dvořák. Tomáš Bereczký s Františkem Koubou pak budou hostovat
v divizní Kolovči. Naopak na testech
v Baníku se vystřídalo několik nadějných fotbalistů, z nichž většina nezanechala viditelnější stopu. Místo si
vybojoval Antonín Buček, který prošel Baníkem Ostrava a v minulé sezóně chytal I. ligu i v Ústí nad Labem. Ze
stejného mužstva přichází středopolař
Vít Vrtělka. Do obrany Baník získal
staronovou posilu Tomáše Hájovského, který slavil s Plzní ligový titul. Zajímavou posilou mohl být i stoper Pavel Besta, ale nakonec v Baníku neza-

FK Baník Sokolov vás zve na domácí
utkání podzimní části sezony 2011-12
ve 2. profesionální fotbalové lize
Začátky utkání vždy v 10.15 hodin.

Ve dnech 10. a 11. září dopoledne si volejbal v KV Areně zahraje také tisícovka dětí z celé republiky na
svém barevném megaturnaji. Nebudou chybět ani v hledišti ME.
Foto www.minivolejbal.cz

3. 9. 2011
FK Ústí nad Labem

1. 10. 2011
Graffin Vlašim

29. 10. 2011
FC Vysočina Jihlava

17. 9. 2011
Sparta Praha B

15. 10. 2011
Tescoma Zlín

19. 11. 2011
FK Čáslav

kotvil. Místo něj přišel zkušený Josef
Dvorník, který hájil barvy Brna nebo Ostravy. Na levé straně obrany trenéry zaujal Jakub Dvořák z plzeňské
Viktorky a na podzim také bude hájit
sokolovské barvy. Zatím poslední posilou je Petr Glaser, který prošel pražskou Spartou a naposledy kopal za její
juniorku. Do útoku získali baníkovci
posilu v podobě karlovarského Mariána Geňa, který se stal s 21 góly nejlepším střelcem ČFL. V přípravě podávali výborné výkony exdorostenci David
Benda a Dominik Vu, a tak oba zůstávají v kádru A mužstva.
Generálkou na start II. fotbalové ligy byl pro Baník zápas 1. kola Ondrášovka Cupu proti divizní Souši. Baníkovci si utkání bez problémů pohlídali a i díky hattricku Geňa postoupili do 2. kola, kde se překvapivě utkají s Admirou Praha, která vyřadila SK
Kladno.
Přejme si, aby ta nová sezóna přinesla fanouškům Baníku co nejvíce příjemných zážitků a radosti z výsledků
sokolovského mužstva.
Lukáš Švéda, www.fksokolov.cz

Grand Prix ČR v Lokti ovládli favorité

Kraj podpořil projekt „Žijeme Londýnem“
Projekt Českého olympijského výboru „Žijeme Londýnem“ přinese do
krajů v období let 2011-2012 souvislou kulturně-vzdělávací komunikační

kampaň, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti, a především mládeži, myšlenku olympismu a hodnoty nejvýznamnějšího sportovního svátku na

Propagační „doubledecker“ už zavítal v červnu do Ostrova, znovu
přijede počátkem září.
Foto www.zijemelondynem.cz

světě. Karlovarský kraj jej podpoří
částkou 200 000 korun.
„Samotná kampaň má několik částí – venkovní výstavu velkoformátových fotografií připomínající slavné
okamžiky české sportovní historie,
vzdělávací program pro školy v celé
republice a putování originálního anglického doubledeckeru vybaveného
špičkovou multimediální technikou.
Jeho prostřednictvím získají fanoušci veškeré olympijské informace a budou moci poslat vzkaz i svému oblíbenému sportovci,“ přiblížil kampaň
krajský radní pro oblast školství Vratislav Emler.
Oblíbený dvoupatrový červený autobus už byl k vidění v červnu v Ostrově a v dalších městech regionu.
Obyvatelé kraje se budou moci do
kampaně zapojit znovu v září, v době
konání ME ve volejbalu v Karlových
Varech.

Loketské serpentiny hostily počátkem srpna další závod světového
šampionátu - Grand Prix ČR. Vítězem kategorie MX 2 se stal Ken Roczen z Německa (nahoře). V šampionátu MX 1 prvenství vybojoval
Belgičan Clement Desalle (vpravo nahoře), na italského fenoména
a mistra světa Antonio Cairoliho (vpravo dole) zbylo v Lokti až druhé místo, přesto udržel průběžné vedení v šampionátu MX1. Novinkou podniku byl vložený závod mistrovství Evropy třídy dvoutaktních strojů ve třídě EMX 125 ccm, z něhož si nejcennější trofej odnesl Ital Bernardini.
Foto KL

Kam za kulturou, sportem a zábavou?
1.-4. 9.
K. Vary, centrum 9. 9.
Chodov, sv. Vavřice 18.00
KARLOVARSKÝ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL FESTIVAL VARHANNÍ HUDBY
Mezinárodní přehlídka
10. 9.
Hrad Seeberg 14.00
4. 9.
Cheb, hrad 21.00 SEEBERGSKÉ HRY
TRAGÉDIE A. Z VALDŠTEJNA
Veršovaná tragédie
10. 9.
Sokolov, centrum od 9.00
HORNICKÁ POUŤ
4. 9. K. Vary-Sedlec, sv. Anny 19.00
RUSKÉ NÁRODNÍ PÍSNĚ
11. 9.
Kynžvart, zámek
Národní komorní sbor z Guseva
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
6.-30. 9.
K. Vary, Lázně III, GH Pupp 13. 9.
Bečov, zámecké terasy 18.00
DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM
HRADOZÁMECKÁ NOC
Hudební festival
17. 9.
Krajková, u radnice 10.00
9. 9.
Loket, amfiteátr 20.00 BOJ O CELNICI
SYMFONICKÝ KONCERT KSO
Den s Policií ČR
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23.-25. 9.
Sokolov, divadlo
SOKOLOVSKÁ ČURDA
Přehlídka amatérských divadel
24. 9. M. Lázně, park Krakonoš 10.00
SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ
24. 9. Žlutice, sv. Petra a Pavla 14.00
VIVA LA MUSICA
Soutěž komorních souborů
27. 9.
Loket, hrad 18.00
LOKET SOBĚ
Regionální kapely a soubory
29. 9.-2. 10.
Cheb, divadlo a PC
DIVADLO JEDNOHO HERCE
Mezinárodní bienále

tel. 353 502 804, 736 514 048
sekretariat@knihovnakv.cz
www.knihovna.kvary.cz
PŘEDNÁŠKY
13., 27. 9 Studijní odd. Lidická 18.15
A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Hlasité čtení z knih domácích i světových autorů.
19. 9. Vzděl. stř. Dvory 10.00, 15.00
ORIENTACE NA WEBU KK
Pravidelný bezplatný kurz pro čtenáře knihovny.
22. 9.
Sál Dvory 16.30
Z CEST PO IZRAELI
Přednáší Chaim Kočí. Pořad z cyklu
přednášek a výstav pod názvem „Poznání jako nejlepší prevence proti projevům antisemitismu a s tím souvisejícího vandalismu“.
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VÝSTAVY
2. 9.-28. 10.
A-klub Dvory
TĚLO TROCHU JINAK
Výstava výtvarných prací studentů SPŠ
keramické a sklářské K. Vary.
12. 9.-28. 10.. Studijní odd. Lidická
KAMÍNKY A VZPOMÍNKY
Fotografie a keramika Jany Haladové.
AKCE
8., 22. 9. Studijní odd. Lidická 10.00
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasová aktivita. Přijít
můžete kdykoliv!
16. 9
Studijní odd. Lidická 16.00
ŠITÍČKO, DÁMSKÝ KLUB
Téma: Vázání šál a šátků

PRO DĚTI
7. 14., 21. 9. Dětské odd. Dvory 15.00
STŘEDA S POHÁDKOU
Pro děti předškolního věku a prvňáčky.
2., 9., 16., 23. 9.
DO Dvory 15.00
PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, soutěže, čtení a výtvarné dílny pro
děti od 7 let.
30. 9.
Dětské odd. Dvory 15.00
EKODÍLNA
Výtvarná práce s reckylovatelnými materiály, pro děti od 7 let.
HERNÍ KLUB
1., 15., 22., 29. 9. A-klub Dvory 15.00
HERNÍ KLUB
Pro zájemce o strategické, logické
a společenské deskové hry. Chytrá zábava pro každého od 15 let. Horní věková hranice není omezena!

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

