Boj s bolševníkem

Nová porodnice

V kraji se podařilo výrazně snížit
výskyt invazivních rostlin
více na straně 2

Karlovarský kraj nechal zrekonstruovat
porodnické oddělení v Sokolově

více na straně 3
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Z REGIONU

BOŠOV
Řidičům na trase z Karlových Varů do Prahy začal sloužit nový úsek rychlostní silnice
R6 mezi Bošovem a Lubencem. Stavba čtyřkilometrového úseku trvala dva roky,
náklady dosáhly 1,6 miliardy
korun. Kromě premiéra Bohuslava Sobotky a ministra
dopravy Dana Ťoka se slavnostního otevření účastnil
i hejtman Karlovarského kraje
Martin Havel.
CHODOV
O možnosti vrátit do Chodova
agendu vyřizování občanských
nebo řidičských průkazů, o bezpečnosti v kraji i o posílení zaměstnanosti jednali členové Rady Karlovarského kraje se svými
protějšky z Rady města Chodova. Jednání vedl starosta města
Patrik Pizinger a hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.
Obyvatele Chodova a okolí
trápí mimo jiné oddalování
výkonu státní správy. Problém
spočívá v tom, že se v souvislosti reformou státní správy
a s digitalizací přesunulo například vydávání nových osobních dokumentů do Sokolova.
CHEB
V pořadí již třetí novodobá
Krajinná výstava, která se
v Chebu měla konat v příštím
roce, bude nakonec rozložena
do dvou let. V původním termínu v roce 2016, kdy bude
výstava probíhat v partnerském Bayreuthu, se dohodnuté doprovodné akce uskuteční
v již upravené části Poohří.
Nově zrevitalizované území
od hráze přehrady Skalka
k empírové vyhlídce Chebská
stráž (Egerwarte) by pak veřejnosti mělo být představeno
až v roce následujícím.

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

Moderní lineární urychlovač
pomůže nemocným lidem v kraji
Pacienti s nádorovými onemocněními dostanou díky novému lineárnímu urychlovači v chebské
nemocnici nejlepší možnou péči.
Přístroj patří k nejmodernějším
v České republice.
Nový lineární urychlovač k ozařování onkologických pacientů
prochází v chebské nemocnici
zkušebním provozem a brzy začne pomáhat pacientům. V současné době projde chebskou onkologií asi 650 pacientů ročně.
Přístroj stál 98 milionů korun,
z toho 85 procent činila dotace
z Evropské unie.
„Vybavení nemocnic kvalitní
technikou je dlouhodobě jednou
z priorit Karlovarského kraje. Daří
se nám čerpat dotace z Evropské
unie a tuto prioritu naplňovat.
Chebské oddělení radioterapie
a klinické onkologie jako jediné
v kraji nabízí lůžkovou péči onkologickým pacientům, kteří díky
dalšímu zvyšování kvality nebudou muset vyhledávat služby
jiných zdravotnických zařízení
mimo region,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.
Přístup ministerstva zdravotnictví
i zdravotní pojišťovny ocenil ná-

městek hejtmana Jakub Pánik.
„Zvyšovat úroveň vybavení pro
onkologické pacienty z celého regionu v chebské nemocnici se nám
podařilo na základě vstřícnosti ministerstva zdravotnictví a garance
Všeobecné zdravotní pojišťovny
ČR, že bude financovat onkologickou péči v Chebu i po roce 2015,“
připomněl.
Nový urychlovač se podařilo
zprovoznit doslova na poslední
chvíli. Původní zářič už dosloužil
a bez modernizace by léčba onkologických pacientů nejpíš v Chebu
i v celém Karlovarském kraji skončila. „Bez obnovy přístrojového
vybavení bychom v prosinci letošního roku museli skončit,“ potvrdil primář Oddělení radioterapie
a klinické onkologie chebské
nemocnice Pavel Krištof. „Nový
přístroj je asi o dvě generace dál,
umožňuje přesnější nastavení,
kontrolu a fixaci pacienta během
ozařování. Umožňuje také přesnější zaměření,“ vysvětlil primář
Krištof.
Pro lineární urychlovač musela být vybudována samostatná
přístavba umístěná u pavilonu
C. Na tento projekt s náklady ve
výši okolo 37 milionů korun kraj

Primář chebské onkologie Pavel Krištof ukázal nový urychlovač hejtmanovi Martinu Havlovi a náměstkům Jakubu
Pánikovi a Miloslavu Čermákovi (zprava).
získal rovněž dotaci z ROP Severozápad. „Do Karlovarské krajské nemocnice šlo v posledních
čtyřech letech téměř 1,2 miliardy
korun na stavební akce či nové

přístroje. Z toho 750 milionů se
kraji podařilo získat z EU, dalších
asi 270 milionů hradil z krajského
rozpočtu. Ročně navíc kraj vkládá
okolo 50 milionů korun do obnovy

sokolovské nemocnice,“ vyčíslil
hejtman Martin Havel. Lineární
urychlovač nyní projde potřebnými testy a na konci letošního roku
začne sloužit pacientům.

Hejtman Havel navštívil Verušičky, Bochov, Čichalov i Stanovice
Na svou další cestu za starosty obcí
se vydal hejtman Karlovarského kraje
Martin Havel. Navštívil Verušičky, Čichalov, Bochov a Stanovice.
Starosta Verušiček Petr Kvasnička
informoval hejtmana o problému,
který obec řeší v souvislosti s optimalizací vojenského újezdu. „Máme příliš málo času na to, abychom se vypořádali se změnami, které optimalizace
přináší. Například v sídelním útvaru
Albeřice, který bude připojen k Verušičkám, je kotelna v zanedbaném
stavu, ale v našem rozpočtu nemáme
finance na to, abychom si s tím dokázali poradit,“ uvedl starosta. Hejtman
přislíbil, že co nejdříve svolá schůzku
dotčených obcí, zástupců Karlovar-

ského kraje, vedení vojenského újezdu a o účast požádá i představitele ministerstva obrany. Společně se budou
zabývat problémy, které mají starostové s přičleňováním dalších oblastí.
V Čichalově trápí vedení obce především špatný stav silnice III. třídy
do Žlutic, která je z pohledu místních velmi vytížená a zvláště v zimě
obtížně sjízdná. Jako problém vnímá
starostka obce Veronika Spoustová
i existenci kamenolomu v nedaleké
Mokré. „V lomu sice našli zaměstnání lidé z Čichalova, ale nákladní vozy nám ničí okolní silnice a zvýšená
prašnost zhoršila kvalitu ovzduší,“
dodala. Martin Havel ji ujistil, že prověří, zda se plánuje oprava silnice do

Žlutic, a jakým způsobem lze ovlivnit
dopady těžby na životní prostředí.
Právě probíhající opravy místních
silnic sledoval hejtman v Bochově.
Starosta Miroslav Egert upozornil,
že město na ně využívá evropských
dotací, což na druhé straně znamená
finanční spoluúčast z rozpočtu města.
I přesto má město v současnosti stabilizovaný rozpočet, nepotýká se s problémem ubývajícího obyvatelstva
nebo chybějících praktických lékařů.
„Rozvoj města nám ale komplikuje
plánovaná křižovatka, která by měla
provoz z budoucí dostavěné R6 odklánět na Plzeň. Znemožnilo by to přípravu pozemků pro rodinné domky,“
řekl starosta, podle nějž by ještě moh-

lo dojít ke změně plánu a křižovatka
by se mohla přesunout. Hejtman navrhl, že se společně s úředníky odboru
regionálního rozvoje krajského úřadu
pokusí najít řešení, které by situaci
mohlo změnit.
Spolupráci s krajským úřadem v oblasti čerpání dotací či metodické pomoci ocenila starostka Stanovic Alice
Kondelčíková. Kraj nechal opravit
silnici ze Stanovic do Březové, příspěvek získali i dobrovolní hasiči. Problém mají ve Stanovicích s chybějící
kanalizací v Dražově a v dalších částech obce. Hejtman ji vyzval, aby nadále plně využívala služeb krajského
úřadu a v případě potřeby se obrátila Starostka Stanovic Alice Kondelčíková.
i na vedení kraje.
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Pokud by se silnice opravovaly v létě, lidi by asi také
nadávali. Jen mi připadá, že
některé opravy trvají příliš
dlouho.

Každý rok je to stejné. Nemohu se zbavit dojmu, že silničáři musí na konci roku utratit
peníze.

Divím se, že se správci komunikací nebojí, že napadne
sníh a nebudou schopni práce dokončit.

Příjemné to rozhodně není,
ale pořád lepší, než kdyby se
silnice neopravovaly vůbec.

Autem často nejezdím, takže
mi podzimní opravy silnic život příliš neztrpčují. .

ZPRAVODAJSTVÍ

STRANA 2, 3

CO VÁS ZAJÍMÁ
Informace z Krajského úřadu
Upozornění pro zájemce
o kotlíkové dotace

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová si při své návštěvě Karlovarského kraje prohlédla projekty, které získaly finanční podporu z Evropské unie.
Navštívila i První české gymnázium v Karlových Varech. Na snímku s ředitelem gymnázia Zdeňkem Papežem, krajským radním Edmundem Janischem
a náměstkem hejtmana Jakubem Pánikem.

Zamoření bolševníkem se podařilo snížit
Karlovarský kraj ukončil terénní
část projektu zaměřeného na omezení výskytu bolševníku velkolepého,
křídlatek a netýkavky žláznaté. Desítky pracovníků šesti firem po dobu
tří let bojovaly v regionu s rostlinami
na ploše větší než 6 200 hektarů. Na
uskutečnění projektu kraj získal dotaci z Operačního programu Životní
prostředí.
„Chtěl bych poděkovat všem, kterých se realizace projektu nějakým
způsobem dotkla, tedy všem vlastníkům pozemků za trpělivost, úředníkům za spolupráci, politikům za podporu a veřejnosti za cenné podněty,“
uvedl radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Hora na
závěrečné konferenci, v rámci které
se veřejnost mohla seznámit s prvními výsledky projektu.
Celková výměra bolševníku poklesla na 23 procenta původních zasažených ploch. Vyhodnocení účinnosti
jednotlivých metod likvidace je ale
ještě předmětem analýzy. Výskyt
křídlatky v regionu byl pak snížen na
asi 32 procenta. „Podle celkových výsledků to vypadá, že projekt stanovené cíle splnil, s konečným hodnocením počkáme na podrobnou analýzu
získaných dat a také na to, jak posoudí výsledky projektu na jaře příštího
roku dotační orgány a veřejnost. Ne
všude proběhla likvidace tak, jak bychom si představovali, ať už byly na

vině přírodní podmínky nebo lidský
faktor,“ zhodnotil Josef Hora.
S výsledky projektu se veřejnost
bude moci seznámit i na webových
stránkách projektu, kde jsou zaznamenány veškeré informace o lokalitách výskytu invazivních rostlin včetně map. Jedná se o vůbec první takto
rozsáhlé mapování invazních rostlin.
„Boj s invazními rostlinami však
nekončí, výsledek projektu je třeba
udržet deset let. Cílem projektu bylo také změnit leckdy lhostejný postoj vlastníků pozemků a veřejnosti
k problematice rostlinných invazí,“
dodala manažerka projektu Lenka
Pocová. Celkové náklady projektu
činí 82, 2 milionu korun.
Na závěrečnou konferenci přijelo
téměř 120 účastníků. Projekt vzbudil
zájem i v Bruselu. Konference se tradičně zúčastnil europoslanec Pavel
Poc, který je místopředsedou výboru
pro životní prostředí a zdraví potravin (ENVI) a byl zpravodajem vloni
přijatého Nařízení o invazních nepůvodních druzích. Podle jeho slov
je projekt výjimečný i na evropské
úrovni. Přímo na konferenci ocenila
výsledky úsilí kraje v boji s invazními
rostlinami také Ana Cristina Cardoso
ze Společného vědeckého centra Evropské komise. Ta na konferenci vystoupila s prezentací informačního
systému EASIN (European Alien Europoslanec Pavel Poc seznámil učastníky konference také s předpisy Evropské unie, které se týkají invazivních rostlin.
Species Information Network).

z vlastnictví průkazu vyplývají.
O výměnu průkazů je možné
požádat na pracovištích Úřadu práce v Karlových Varech,
Ostrově, Sokolově, Kraslicích,
Chebu, Mariánských Lázních
nebo Aši. Nenechávejte tak
výměnu na poslední chvíli, vyhnete se zbytečnému čekání ve
frontách.

V současnosti
Karlovarský
kraj nepřijímá žádosti o dotace na výměnu kotlů na pevná
paliva. Příjem žádostí bude
spuštěn po schválení krajského
projektu Ministerstvem životního prostředí ČR a následném
vyhlášení výzvy pro vlastníky
rodinných domů. S dotazy se
Hotely musí odstranit
mohou zájemci obracet na praklamavou reklamu
covníky krajského úřadu. Rovdo konce roku
něž mohou zažádat o pravidelné zasílání informací e-mailem. Karlovarský kraj pokračuje
Potřebné kontakty jsou uvede- ve snaze o to, aby budoucí nány na internetových stránkách vštěvníci hotelů a zařízení neKarlovarského kraje.
byli ovlivňováni klamavou reklamou, která slibuje lázeňskou
péči, i když ji hotel nesmí nebo
Diabetikům v Aši
není schopen poskytovat. Oslopředepíší inzulin další
ví proto všechny subjekty v obdva internisté
lasti hotelnictví, aby do konce
Diabetičtí pacienti z Aše ne- letošního roku daly do pořádku
musí kvůli předepsání inzulinu veškerá potřebná povolení, ktedojíždět až do Chebu, jak se rá lázeňská zařízení potřebují
mnozí z nich mylně domníva- ke své činnosti. Pokud hotely do
jí. Karlovarský kraj zareagoval konce roku potřebné náležitosa vyvrátil jejich obavy, že po ti nesplní, čekají je podstatně
uzavření ordinace ašského in- intenzivnější kontroly ze straternisty MUDr. Jiřího Kohou- ny krajského úřadu i státních
ta nebude ve městě odborník, orgánů. Do řešení problému se
který by jim recept mohl vydat. navíc mohou zapojit i krajské
Ukázalo se, že k dispozici mají živnostenské úřady.
ve svém městě další dva internisty, a sice MUDr. Vlastimila
Na budovách krajského
Novotného a MUDr. Lucii Tryúřadu najdou lidé
nerovou.

Výměna dočasných
průkazů osoby se
zdravotním postižením
a průkazů mimořádných
výhod

Do konce roku mají držitelé
dočasných průkazů osoby se
zdravotním postižením (OZP)
a průkazů mimořádných výhod
možnost zajistit si výměnu za
nový průkaz OZP. V případě,
že tak neučiní, nebudou moci po 1. lednu využívat žádné
benefity a nároky, které jim

QR kód s kontakty
na úředníky

Od nynějška nabízí krajský
úřad novou službu pro veřejnost. Zájemci, kteří přicházejí
do jednotlivých budov úřadu,
najdou přímo u vchodu umístěný QR kód, který lze načíst prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Po vyfocení kódu
se uživateli zobrazí kontakty na
všechny úředníky v konkrétní
budově. Odpadne tak zbytečné
hledání některého ze zaměstnanců krajského úřadu na nesprávném místě.

Tyflocentrum pomáhá
Kraj je na seznamu strukturálně postižených regionů nevidomým už 15 let
Karlovarský kraj se dočkal zařazení mezi tzv. strukturálně postižené regiony. Rozhodla o tom Vláda
ČR na svém výjezdním zasedání
v Ústí nad Labem. Statut, který
přináší významnější pozornost, postavení i finanční pomoc z centra,
dosud patřil jen Ústeckému a Moravskoslezskému kraji. Do Karlovarského kraje se také rozšiřuje působnost vládního zmocněnce pro
hospodářsky slabé regiony Jiřího
Ciencialy.
Jedním z prvních kroků bude

příprava Strategie hospodářské restrukturalizace všech tří zaostávajících regionů, aby se v oblasti životní úrovně, zaměstnanosti a celkové
konkurenceschopnosti postupně
dotáhly na průměr v České republice. Strategii do jara příštího roku
pro vládu připraví meziresortní tým
spolu s ministryní pro místní rozvoj
Karlou Šlechtovou.
„Díky našim argumentům, že
Karlovarský kraj potřebuje jiný přístup a vydatnější pomoc, se za pět
měsíců povedlo to, co se nepodařilo

za uplynulých patnáct let. Zařazení
kraje mezi strukturálně postižené
regiony je zlomovým rozhodnutím,
které by díky konkrétnímu námi
navrhovanému souboru opatření
mělo přinést mimo jiné posílení
vzdělanosti, růst průměrných platů a zastavení vylidňování kraje,“
řekl náměstek hejtmana Jakub Pánik. Všechny tři kraje už několik
měsíců spolupracují při sestavování seznamu námětů vhodných
k zařažení do chystané strategie.
Karlovarský navrhl jako problémo-

vé priority, s nimiž není schopen se
vypořádat sám, například zřízení
veřejné vysoké školy spojené s pracovištěm pro výzkum a vývoj v oblasti balneologie a lázeňství.
Klíčový podle hejtmana Martina Havla bude také přístup státu
k urychlení dostavby rychlostní
silnice R6 do roku 2025, k zásadní modernizaci podkrušnohorské
silniční tepny Ostrov – Chomutov
a k rozšíření a prodloužení přistávací dráhy na karlovarském mezinárodním letišti.

U příležitosti jubilea 15 let činnosti TyfloCentra Karlovy Vary, neziskové organizace poskytující sociální služby zrakově handicapovaným
občanům Karlovarského kraje, se
10. října uskutečnila slavnostní akce v Grandhotelu Ambassador Národní dům.
Pro všechny příchozí byl připraven bohatý kulturní program, na
kterém vystoupili mimo jiné Bohuš
Matuš, František Nedvěd mladší ale
také zrakově handicapovaní zpěváci, kteří jsou s organizací spjati.
Během akce byly představitelům
institucí veřejné správy, jednotliv-

cům a dalším organizacím předány
pamětní listy jako poděkování za
výraznou a dlouholetou podporu.
Mezi oceněnými byl i stěžejní
partner naší organizace Karlovarský kraj a Krajská knihovna Karlovy Vary. Za Karlovarský kraj převzal pamětní list
a stal se současně jedním z kmotrů
nového loga společnosti, náměstek hejtmana pan Jakub Pánik a za
krajskou knihovnu přišla pamětní
list převzít paní Jitka Tichá, vedoucí
oddělení pro handicapované.
Martina Brožová,
TyfloCentrum Karlovy Vary

Počet sociálně vyloučených lokalit Hejtman pokřtil Nový občanský zákoník
se v kraji výrazně zvýšil
Na trojnásobek se rozrostl počet sociálně vyloučených lokalit
v Karlovarském kraji za posledních
téměř deset let. Kraj se proto snaží
lidem v problémových oblastech intenzivně pomáhat. Ve vyloučených
lokalitách uskutečnil v poslední
době díky evropským dotacím dva
velké projekty za celkem 45 milionů
korun.
Terénní pracovníci ze sdružení
a obecně prospěšných společností Člověk v tísni, Kotec, Khamoro
a Světlo Kadaň pracovali na zakázku pro Karlovarský kraj od roku
2012 do letošního června. Jak se
vymanit z nejrůznějších potíží, radili klientům na vybraných sedmnácti „špatných“ adresách, kde se
soustřeďují lidé bez práce, s nízkou
mírou vzdělanosti, závislí na sociálních dávkách, předlužení a s rizikovým životním stylem. Celkem

kraj tímto způsobem podpořil 1278
osob, s nimiž navázali terénní pracovníci téměř devatenáct tisíc kontaktů.
Zatímco takzvaná Gabalova analýza na objednávku ministerstva
práce a sociálních věcí v roce 2006
zjistila v Karlovarském kraji 13 problémových čtvrtí, ulic nebo domů,
tak při opakovaném zkoumání v roce 2015 už takových míst objevila
61. Zvýšil se i počet obyvatel, kteří
tu žijí – z odhadovaných dřívějších 4
tisíc na současných 6 až 8 tisíc.
Karlovarský kraj zřejmě jako
jediný v republice zvládl v roce
2011 provést vlastní šetření - na
Karlovarsku, Chebsku a Sokolovsku mapoval sociálně vyloučené
lokality a objevil jich celkem 52.
„Chtěli jsme pokrýt co nejvíce našich lokalit, bohužel nám je tehdejší vedení ministerstva práce

a sociálních věcí při žádosti o dotaci
seškrtalo na pouhých 17. Teď se leckdo diví, že se počet vyloučených lokalit v Karlovarském kraji za posledních deset let ztrojnásobil,“ řekl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.
K propadu mnoha lidí do chudoby
podle něj přispěl i byznys majitelů
ubytoven a doplatky na bydlení.
Vedení Karlovarského kraje
uvažovalo o dalším projektu na
pomoc lidem v sociálně vyloučených lokalitách. „Teď má ale
v souvislosti s dotacemi rozhodující slovo vládní Agentura pro
sociální začleňování. Přemýšlíme
o pilotním projektu sociálního bydlení v Dobré Vodě u Toužimi. Cílem
by bylo opravit s pomocí například
evropské dotace dům v sociálně vyloučené lokalitě a zaměstnat při rekonstrukci přímo obyvatele domu,“
nastínil Miloslav Čermák.

V aule Vysoké školy Karlovy Vary
zaplněné studenty se konal slavnostní křest knihy „Nový občanský zákoník“. Křtu publikace se
ujal hejtman Karlovarského kraje
Martin Havel společně s rektorkou
školy Danou Roubínkovou. Kniha umožní čtenářům porozumět
novým ustanovením občanského
zákoníku a lépe se orientovat ve
změnách občanského práva.
Na tvorbě knihy se podílel kolektiv autorů z vysoké školy pod vedením Václava Bednáře, který byl
členem rekodifikační komise k novému občanskému zákoníku při
ministerstvu spravedlnosti. „Tato
publikace se stala výstupem projektu EU „NOZ“, který byl určen
pro odborníky, zejména advokáty,
advokátní koncipienty, notáře,
soudce a soudní čekatele, asistenty
soudců a podnikové právníky. Na
praktických příkladech osvětluje
zásadní koncepční změny obsažené v Novém občanském zákoníku
oproti dřívější právní úpravě,“

uvedla rektorka Dana Roubínková.
Vznik knihy ocenil také hejtman
Martin Havel, který je vzděláním
právník. „Za situace, kdy je NOZ
uváděn do praxe a právníci i laici se
setkávají s různými výklady, je veškerá odborná judikatura podložená aplikací na praktických příkladech velmi potřebná,“ zdůraznil
hejtman.

Vysoká škola Karlovy Vary, o.
p.s. je jedinou vysokou školou ze
soukromých, veřejných i státních,
která má sídlo v Karlovarském
kraji, a jedinou specializovanou
soukromou vysokou školou akreditovanou ministerstvem školství
v právních oborech. V loňském roce otevřela nový obor „Kriminalisticko-právní činnost“.

Rektorka Vysoké školy Karlovy Vary Dana Roubínková, hejtman Martin Havel s vedoucím týmu autorů Václavem Bednářem (zleva).
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SERIÁL KRAJSKÝCH LISTŮ

Chcete si užít advent s koledami,
perníčky a voňavými dobrotami?

Zachraňují naše životy

Srdečně vás zveme na

Zdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. Desítky
osobností, které každý den
zachrání někomu z nás
život. Ať již instrukcemi
z operačního střediska, při
zásahu v terénu nebo na
operačním sále. Je nám ctí
vám je představit. Rubrika
tímto číslem končí, nahradí ji nový seriál, v kterém
si představíme významné
podnikatele.
Co mě přivedlo k mé současné
práci:
Snaha pomoci lidem.
Můj první výjezd/zásah:
Svůj první výjezd si již nepamatuji, ale první den na záchrance ano. Výjezdů ten den
bylo mnoho, včetně resuscitace
a úmrtí v terénu.
Případ, který se mi vryl do pa-

měti:
Těch výjezdů je několik, obecně
je úžasné, když z hypoglemického bezvědomí se vám pacient
již během léčby vrátí do plného

vědomí. Je to krásný pocit. Nebo
když pacient, kterému pila rozřízla část hrudníku, se zdárně
uzdravil. V takových případech
mám pocit uspokojení, že má
práce není marná.
Co mě má práce naučila:
Vážit si svého zdraví. Že zdraví
není samozřejmost, že o zdraví
se musí pečovat.
Čemu se věnuji ve volném čase:
Rodině, pejskovi, zahrádce
a v nemalé míře prevenci onemocnění civilizačními chorobami. Učím pomocí jógových
technik jak správně dýchat, jak
si udržet své zdraví, jak být celkově fit.

Jméno: Věra Heimerlová
záchranářka
Věk: 53 let
Znamení: Lev
Záchranářkou od roku: 2000

ADVENTNÍ JARMARK
S HEJTMANSKÝM PUNČEM

Pátek 11. prosince od 13 do 17 hodin v areálu
Krajského úřadu Karlovarského kraje, Karlovy Vary Dvory,
před budovou A
Ochutnáte horký punč podle receptu
hejtmana Karlovarského kraje Martina Havla
Můžete přispět na dobrou věc - hejtmanský punč
bude zdarma či za dobrovolný příspěvek, který půjde
na obnovu památek.
Nakoupíte u stánků s výrobky regionálních farmářů
Potěší vás vánoční koledy zazpívané pěveckými sbory
Velký počet parkovacích míst
pro vaše snadné parkování

Sokolovská nemocnice má nové porodnické oddělení
Karlovarský kraj dokončil obnovu
dalších částí Nemocnice Sokolov. Po
rozsáhlých stavebních úpravách se
pro rodičky otevírá zrekonstruované
gynekologicko-porodnické oddělení
v pavilonu E. Už v září stavbaři zateplili pavilon B. Obě investice, které přinášejí podstatně komfortnější
zázemí pro pacienty i zdravotníky,
vyšly celkem na 42, 4 milionu korun
z krajského rozpočtu.
Gynekologicko-porodnické oddělení se přestěhovalo do nově přestavěné pravé části 4. nadzemního podlaží pavilonu E. Úpravy, které trvaly
od letošního května, se dotkly dvou
porodních sálů, prostor pro novorozence a sekčního sálu s nezbytným
zázemím pro rodičky a zdravotnický
personál. „Karlovarský kraj plní svůj
slib a pokračuje v revitalizaci sokolovské nemocnice. Rekonstrukce
gynekologicko-porodnického oddělení stála 21,3 milionu korun. Nastávající maminky potřebují příjemné

prostředí a kvalitní péči. Věřím, že
současnou podobu oddělení ocení,“
řekl hejtman Martin Havel.
„Investic Karlovarského kraje si

velice ceníme, vždyť jen během podzimu proběhla výměna oken a zateplení pavilonu B, nyní finišují práce
na revitalizaci oddělení dlouhodobě

nemocných a dnes otevíráme oddělení, kde se rodí nový život,“ doplnil
předseda představenstva skupiny
NEMOS David Soukup.

Nové operační sály v sokolovské porodnici mají k dispozici nejmodernější techniku. Při prohlídce náměstek hejtmana Miloslav Čermák, hejtman Martin Havel, primář Tomáš Čepelák, starosta Sokolova Jan Picka a náměstek
hejtmana Jakub Pánik (zleva).

PŘIPRAVILI JSME PRO PODNIKATELE A ŠIROKOU
VEŘEJNOST NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH SEMINÁŘŮ:
• 26. a 27. 11., Karlovy Vary

SÍLA DESIGNU: Design management/designové myšlení I. a II.

V ROCE 2016:

• 28. 1., Karlovy Vary – INTRASTAT – konzultační seminář
• Cyklus seminářů na téma „DANĚ 2016“:
11. 1. - Změny v nemocenském a důchodovém pojištění od 1.1.2016
(Ing. Marta Ženíšková)
14. 1. - DPH EU 2016 ( JUDr. Svatopluk Galočík)
19. 1. - Zúčtování DPZČ 2015 (Ing. Marie Hajšmanová)
a další

Více informací k akcím na:
www.khkkk.cz
FaceBooku
info@khkkk.cz
+ 420 354 426 140

ra MEDIA a.s.
Vydavatelství a reklamní agentu
/ku na pozici:
hledá do svého týmu kandidáta

Uklízeč-ka v kancelářích
hodin denně
· zkrácený pracovní úvazek 4 – 6
h
· práce v odpoledních hodinác
· práce vhodná pro OZP
· jednosměnný provoz
· měsíční mzda 4.000 – 8.000 Kč
as.cz

edia
kontaktní údaje: email: info@m
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Senioři z kraje oslavili výročí
založení Svazu důchodců ČR

Senioři z Karlovarského kraje
se sešli v Lidovém domě ve Staré Roli, aby společně oslavili 25.
výročí založení Svazu důchodců
ČR (SD. ČR). Akce s bohatým
kulturním programem se konala
za účasti hejtmana Karlovarského
kraje Martina Havla.
Na setkání přijeli důchodci z Mariánskolázeňska, z Lokte, Karlových Varů i dalších částí regionu.
„Moc si cením toho, že tady můžu
dnes být s vámi a poděkovat za vaši

práci a aktivitu, se kterou jste se
v uplynulých letech podíleli na rozvoji kraje,“ uvedl hejtman. Spolu
s ním pozdravili seniory také další zástupci Karlovarského kraje
a města Karlovy Vary nebo představitelka MPSV ČR Jana Ryšánková.
Činnost jednotlivých organizací Svazu důchodců v kraji za
uplynulý rok shrnula předsedkyně Krajské rady SD ČR Marie
Majdlová. O životě starších lidí

v sousedním Německu hovořil
zástupce Volkssolidarität Dresden
Jürgen Scholtyssek. Aktivitu seniorů z našeho kraje na celostátních
kulturních a sportovních akcích
vyzdvihl místopředseda Ústřední
rady SD ČR Ivan Vodák. Náměstek primátora města Karlovy Vary
Jiří Klsák zase připomněl historii
vzniku Svazu důchodců.
Součástí akce bylo slavnostní
předání cen třiceti seniorům z celého regionu, kteří se významně

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO SENIORY

Věk pro nás není překážkou
Hejtman Karlovarského kraje Martin Havel vyhlašuje v pořadí již
3. ročník oblíbené výtvarné soutěže pro seniory s názvem „Věk pro nás
není překážkou“. Soutěž je určena pro všechny seniory nad 60 let,
kteří rádi tvoří a věnují se některé z výtvarných činností. Jejím cílem je
ukázat, že i v pokročilém věku se dá žít aktivním životem.
Pravidla:
Práce mohou soutěžící posílat v termínu od 1. 12. 2015
do 31. 1. 2016.
Vyhlášení výsledků proběhne v březnu 2016.
Soutěží se celkem ve 3 kategoriích, a sice:
1. ruční práce;
2. kresba, malba, grafika;
3. fotografie.
Každý soutěžící může přihlásit pouze jednu práci. Práce musí mít
popisek se jménem a příjmením, věkem a kontaktem (adresa + telefon).
Práce mohou soutěžící posílat poštou na adresu:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Veronika Severová
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Nebo je mohou osobně doručit po telefonické domluvě do kanceláře
Veroniky Severové (tel.: 354 222 116).
V každé soutěžní kategorii budou odbornou porotou vybráni tři vítězové, kteří se mohou těšit na dárkový koš a knihy o Karlovarském kraji.

Autorkou díla na snímku je Inge Silvová z Chodova, jedna z loňských
vítězek kategorie „ruční práce“.

Mezi seniory zavítal i náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

PŘEDSTAVUJEME DOBROTY Z REGIONU
Pirožky plněné tvarohovou
náplní (Krušnohorské brambrdle)
Mouku smícháme s vodou, až
vznikne těsto, osolíme a opepříme. Z těsta vyválíme plát a skleničkou vykrajujeme placičky.
Na placičky pokládáme nádivku a přehnutím vytvoříme
pirohy. Na pánvičce dozlatova
osmahneme nakrájenou cibulku
(cibule musí být hodně, čím více,
tím lépe).

podílejí na činnosti místních organizací SD ČR.
Program setkání semiorů zpestřilo vystoupení taneční skupiny
D-TEAM ze Základní umělecké
školy Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Představil se také
folklorní soubor „Radost“ z Krásna, velký ohlas mělo taneční vystoupení „COUNTRY LADIES“
z Karlových Varů. K tanci a poslechu zahrála nejdecká hudební
skupina Ještěřice.

STRANA 4, 5

Příprava „smetánky“:
Pirožky vaříme ve vařící vodě.
Odvážíme 250 g tvarohu a smíHotové pirožky vyplavou napovrch, scedíme je a necháme oka- cháme ho s mlékem, osolíme.
pat. Pirožky dobře promícháme
s cibulkou. Obalené cibulkou naIngredience
máčíme do „smetánky“ a jíme je
500 g hladké mouky
rukama.
500 g měkkého tvarohu
300 g vařených brambor
Příprava nádivky:
4 ks
velké cibule
Uvařené brambory necháme
5 dl
mléka
vystydnout, oloupeme je, rozšmletý pepř
ťoucháme a smícháme s 250 g
sůl
Zdroj: www.receptyonline.cz
tvarohu, osolíme a opepříme.

Výkup

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

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

po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w.schrottmobil.info

odinného typu
tivované
né žáky.
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ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Den otevřených dveří:
16.1.2016

Nejmodernější ryze technická
škola v Karlovarském kraji
OTEVÍRÁ pro rok 2016/2017 obory:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ
ŠKOLA LOKET

Autotronik / Elektrotechnika
Informační technologie / Strojírenství
Technické lyceum / Mechanik opravář
motorových vozidel

T. G. Masaryka 3, 357 33 Loket
Telefon: 352 684 084
Fax: 352 684 084
E-mail: spsloket@spsloket.cz
Web: www.spsloket.cz

Pro školní rok 2016/2017 připravujeme obory vzdělávání:

26-45-M/01 Telekomunikace NOVINKA
18-20-M/01 Informační technologie
36-47-M/01 Stavebnictví

Nabízíme:
* perspektivu v budoucím zaměstnání
* kvalitní výukové programy
* stipendijní programy pro žáky
(až 17 000 Kč za rok na vybraných oborech)
* řidičská oprávnění v rámci výuky zdarma




DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
11. 12. 2015 a 9. 1. 2016




Těšíme se na nové studenty našich maturitních oborů.

Gymnázium Sokolov

a Krajské vzdělávací centrum

Gymnázium Sokolov
Gymnázium
Sokolov

Gymnázium Cheb - brána na VŠ

Naše škola nabízí kvalitní vzdělání v oborech:

a Krajské vzdělávací centrum

Škola UNESCO

a Krajské vzdělávací centrum
čtyřleté
šestileté
|vzdělání
osmileté
Naše|škola
nabízí kvalitní
v oborech:
Naše škola nabízí kvalitní vzdělání v oborech:

Dobré vzdělání je cenným majetkem, který člověku zůstane, i kdyby třeba ztroskotal a přišel jinak o všechno.

gymnázium

gymnázium

gymnázium

s přírodovědným
čtyřleté
šestileté ||osmileté
čtyřleté
|| šestileté
osmileté
gymnáziumzaměřením
gymnázium
gymnázium
gymnázium

gymnázium
s přírodovědným

gymnázium

s přírodovědným
Šestileté a osmileté gymnázium
zaměřením jsou prostupné
zaměřením
obory, tzn.Šestileté
že žácia mohou
v případě zájmu
osmileté gymnázium
Šestileté a osmileté
gymnáziumjsou
jsouprostupné
prostupné
přestoupit
na přírodovědné
gymnázium
a naopak.
obory,
tzn. že žáci mohou
v případě zájmu

obory, tzn. že žáci mohou v případě zájmu
přestoupitna
na přírodovědné
přírodovědné gymnázium
přestoupit
gymnáziuma naopak.
a naopak.

Nabízíme:
 čtyřletý studijní program (pro žáky současných 9. tříd) - bude přijato nejvýše 30 žáků
 osmiletý studijní program (pro žáky současných 5. tříd) - bude přijato nejvýše 60 žáků










cílenou přípravu k dalšímu studiu na vysokých školách
široký, všeobecně koncipovaný základ (vysoká flexibilita na trhu práce a výběr z celého spektra
vysokých škol u nás i v zahraničí), ale zároveň pestrou nabídku volitelných předmětů, která
umožňuje větší specializaci ve zvolených oborech podle schopností, sklonů a zájmů studenta
vysoce nadstandardní vybavení školy (nejmodernější výpočetní, audiovizuální a názorná
didaktická technika, vysokorychlostní připojení na internet, školní hvězdárna a planetárium,
studovna a čítárna atd., tělovýchovné zázemí – 2 tělocvičny, hřiště, fitcentrum, sauna)
plně kvalifikovaný pedagogický sbor
šanci na využití a rozvoj individuálních schopností (Nadaní žáci jsou tím nejcennějším a možná
už i jediným bohatstvím, které tato země ještě má, škola jim proto poskytuje mimořádnou péči.)
výuku dvou živých cizích jazyků na úrovni, která vede ke složení certifikovaných jazykových
zkoušek (státní základní, resp. všeobecné jazykové zkoušky nebo jejích mezinárodních ekvivalentů)
uživatelské ovládání (všemi deseti prsty) PC, možnost získání ECDL (Europen Computer Driving
Licence - Evropský ŘP)
přípravné kurzy pro přijímací zkoušky do čtyřletého studijního programu

V případě jakýchkoliv dotazů volejte 739 322 319 - studijní oddělení školy.

Více informací naleznete na www.gymcheb.cz v odkazu uchazeči.






TříleTé

školní rok 2016/2017 bude přijato:
Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017Pro
Pro
školní
rok 2016/2017
2016/2017
bude
• 60 žákůPro
doškolní
čtyřletého
gymnázia
rok
budepřijato:
přijato:
Střední škola:
Zdravotnický asistent
Nutriční asistent
Masér sportovní a rekondiční
Zdravotnické lyceum
Asistent zubního technika
Ošetřovatel

60žáků
žákůdo
do čtyřletého
čtyřletého
gymnázia
gymnázia
• 30 žáků• •60
do
šestiletého
gymnázia
Vyšší odborná škola:
30žáků
žákůdo
do šestiletého
šestiletého gymnázia
gymnázia
• 30 žáků• •30
do
osmiletého
gymnázia
Diplomovaný farmaceutický asistent
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PŘIJÍMÁME STUDENTY
DO 1. – 4. ROČNÍKU GYMNÁZIA

ŠKOLY | INZERCE

Nejlepší žáky a studenty ocenil
Karlovarský kraj na setkání v Teplé

ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017
DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Gymnázium
a střední odborná škola Chodov
Komenského 273
357 35 Chodov

Gymnázium a střední odborná škola Chodov

STRANA 6, 7

Téměř stovku žáků, studentů, pedagogů a ředitelů škol pozvali zástupci Karlovarského kraje do novotou zářících prostor kláštera premonstrátů v Teplé, aby jim předali
ocenění za skvělou reprezentaci regionu ve školních soutěžích doma
i v zahraničí. Diplomy a symbolické keramické sovy převzali nej-

úspěšnější žáci z rukou krajského
radního Edmunda Janische.
Účastníky akce pozdravil opat
kláštera Filip Zdeněk Lobkowicz,
který připomněl, že úspěchu mohou mladí lidé dosáhnout tehdy,
pokud budou pracovat nejen hlavou, ale i srdcem. Za Karlovarský
kraj poděkoval těm nejlepším kraj-

ský radní Edmund Janisch. „Rád
vidím, že se tolik žáků a studentů
našich škol dokázalo prosadit
na národní i mezinárodní úrovni
a doufám, že jich bude stále přibývat,“ uvedl.
Společně s vedoucí odboru školství krajského úřadu Janou Trantinovou a s generálním sekretářem

Asociace školních sportovních
klubů ČR Ladislavem Peterou předal krajský radní ceny žákům a poháry za výsledky ve sportovních
soutěžích ředitelům škol. Během
akce vystoupil žesťový, kytarový
a folklorní soubor Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně.
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PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM ZDARMA
Dny otevřených dveří:

ve čtvrtek 26. 11. 2015 a ve čtvrtek 11. 2. 2016 (14 – 18 h)
kontakt: 733 626 364, 739 322 447
www.gasos.cz
www.facebook.com/oa.chodov

Zde začni psát …

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

začniIntegrovaná
psát … nabízí
školní
rok 2016/2017
tytoSokolov
obory vzdělávání:
střední pro
škola
technická
a ekonomická

nabízíSTUDIJNÍ
pro školní rok
2015/2016
tyto obory
vzdělávání:
OBORY
(čtyřleté,
zakončené
maturitní zkouškou)

Mezi oceněnými, kterým poblahopřál krajský radní Edmund Janisch, byli i Folklorní soubor Rozmarýnek ZUŠ Mariánské Lázně.
zástupci nadějných florbalistů.

• 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost • 18-20-M/01 Informační technologie • 23-41-M/01 Strojírenství •
• 26-41-M/01 Elektrotechnika • 36-47-M/01 Stavebnictví • 23-45-M/01 Dopravní prostředky •

yřleté, zakončené maturitní zkouškou)
• 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání •
osprávní činnost
ační technologie
UČEBNÍ OBORY (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou)
enství
• 23-51-H/01 Strojní mechanik • 23-56-H/01 Obráběč kovů • 26-51-H/01 Elektrikář •
otechnika
•
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel • 36-52-H/01 Instalatér • 36-67-H/01 Zedník •
bnictví
vní prostředky
mika a podnikání

Stipendium

až 9000,- Kč/ročně

„Škola, kam má smysl chodit.“

eté, zakončené závěrečnou zkouškou)
Škola provozuje komerční autoservis. Žáci automomechanik
bilních oborů získají řidičský průkaz skupiny C. ZDARěč kovů
„Škola, kam má smysl chodit.“
MA. Žáci strojírenských oborů získají svářecí průkaz.
kář
ZDARMA. Žáci oboru instalatér získají 6 certifikací
nik opravář motorových vozidel
k výkonu řemesla. ZDARMA. Žáci oboru Stavebnictví
tér

mají možnost získat výuční list oboru Zedník.

Studijní obory:
lzeDny
pokraèovat
ve studiu
VOŠ ainfo:
VŠ
- zdravotnický asistent 
otevøených
dveøína
a další
omerční autoservis. Žáci automobilních oborů získají řidičský průkaz skupiny C. ZDARMA. Žáci - sociální èinnost
www.szsavoscheb.cz

možnost dalších
vzdìlávacích kurzù
rů získají svářecí průkaz. ZDARMA. Žáci oboru instalatér získají 6 certifikací k výkonu řemesla. -Studijní
masér sportovní
obory: a rekondièní
tel: 351 011 061
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
ru Stavebnictví mají možnost získat výuční list oboru Zedník.
-- ošetøovatel
zdravotnický- uèební
asistentobor Dny otevøených
dveøí
a další
mobil: 608
168
643 info:
- VOŠ - Sociální práce
15. LEDNA 2016 (8 - 17 hodin)
-- dálkové
sociální èinnost
www.szsavoscheb.cz
studium Kvalitou vzdìlání
k jistotì zamìstnání

CHEB

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

28. LISTOPADU
2014
(8 - 17 HODIN)
Stipendium
až 9.000
Kč/ročně
23. LEDNA 2015 (8 - 17 HODIN)

„cesta ke kvalitnímu vzdělání“

STØEDNÍ
ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
STØEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHEB
škola s tradicí a perspektivou
zajímavá

zajímavá práce
práce -- jistota
jistota uplatnìní
uplatnìní

SZŠ
SZŠ a
a VOŠ
VOŠ 
stipendijní programy
stipendijní


ubytování naprogramy
DM - možnost slev
ubytování na
- možnost slev

stravování
ve DM
škole

praxe
v zahranièí
bìhem studia

stravování
ve škole

mimoškolní
aktivitybìhem studia

praxe
v
zahranièí

pøíjemné klima školy
CHEB

mimoškolní
aktivity

lze
pokraèovat
ve studiu na VOŠ a VŠ
pøíjemné dalších
klima školy

možnost
vzdìlávacích kurzù

- masér sportovní a rekondièní
tel: 351 011 061
- ošetøovatel - uèební obor
mobil: 608 168 643
- VOŠ - Sociální práce
Střední škola
Pro
školní
rok 2016
/ 2017
- dálkové studiumživnostenská
Kvalitou vzdìlání k jistotì
zamìstnání

otevíráme tyto obory

Sokolov,

příspěvková organizace

foto Petr Čech

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
sobota 16. ledna 2016, 9:00 – 13:00
Bližší informace: www.gymostrov.cz
tel.. 353 612 753, 353 433 761
e-mail: sekretariat@gymostrov.eu

www.zivnostenska-sokolov.cz

Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením
Žáci v
šech
Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby
ob
m
prosp ohou získ orů
Obor vzdělání H: tříletý s výučním listem
ěchov
a
é stip t
endiu
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Prodavač m.
Aranžér - Kadeřník - Pekař
Školní
jídelny
Obor vzdělání E: dvouletý nebo tříletý s výučním listem
v Sokolově,
Zpracování dřeva (délka studia tři roky) - Provoz společného stravování
Kynšperku
Cukrářské práce (délka studia tři roky) - Pekařské práce (délka studia dva roky) a Kraslicích
a domov mládeže
Nástavbové studium s maturitním vysvědčením
v Sokolově
pro absolventy tříletých učebních oborů
zajišťují ubytování
Podnikání - denní dvouleté studium, dálkové tříleté studium
a stravu.
Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium

VÁ N Í A S L
VO
U
RA

ŽE
BK

Ř

Škola poskytuje vzdělání v
rámci Karlovarského kraje
v oblasti zemědělství a ochrany
zemědělské krajiny.
Přijímací řízení proběhne na základě studijních
výsledků ze základní školy a jednotných testů
Nabízíme: volitelné bloky předmětů; zahraniční
praxi; ekologické hospodaření na vlastním školním
hospodářství; výuku myslivosti a chovu koní;
bezplatné získání řidičského oprávnění B a T

ST

obor s maturitní zkouškou „AGROPODNIKÁNÍ“

Y
AR

Střední zemědělská škola
Karlovy Vary - DALOVICE

V

ED

A R L OV Y

KO L A
ST
NÍ Š

Den otevřených dveří: 19. 2. 2016

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary
stole tí tr adice , k valit y a zkušeností

Přijímací řízení pro školní rok 2016/17:
Tříleté obory s výučním listem
29-54-H/01 Cukrář
69-51-H/01 Kadeřník
65–51-H/01 Číšník, barman, barista
65–51-H/01 Číšník, servírka
65–51-H/01 Kuchař, kuchařka

nový obor
nový obor
(i dálkově)
(i dálkově)

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
65-4-L/01
Gastronomie
Nástavbové studium (pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)
65–41-L/51 Gastronomie
(i dálkově)
Kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna na www stránkách školy.

Dny otevřených dveří:

2.12.2015 (8-17 hodin) a 2.2.2016 (8-17 hodin)
tel.: 353 223 129, www.szes-dalovice.cz

Pro školní rok 2016 / 2017 přijímáme žáky pro

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 26.11. 2015 a 14.1.2016

od 13 do 18 hod v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary
prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439
E-mail: info@ssstravovani.cz, Internet: www.ssstravovani.cz

Školní jídelny nabízejí obědy pro veřejnost
cena 45 Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj

Střední odborná škola pedagogická,
gymnázium a vyšší odborná škola
Karlovy Vary
Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

Vzdělávání v pedagogické oblasti má na škole padesátiletou tradici.
V polovině 90. let byla oborová skladba rozšířena o gymnaziální obory
a od roku 2005 je součástí školy též VOŠ.

Obory vzdělání SOŠ ped. a G:
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
78-42-M/03 Pedagogické lyceum
75-41-M/01 Sociální činnost
79-41-K/41 Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu

Obory vzdělání VOŠ
75-32-N/06 Sociální pedagogika

Možnosti pro absolventy:
Po absolvování výše zmíněných oborů je možno pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ, zejména pak se zaměřením pedagogickým, humanitním, uměleckým a tělovýchovným.
V případě uplatnění na trhu práce mohou absolventi pracovat v oblasti školství, sociální
péče apod.

Informace o škole:
Pro potřeby vzdělávání škola disponuje jak univerzálními tak odbornými učebnami (hudební, výtvarná výchova, cizí jazyky, učebny ICT). Škola je komplexně zasíťována, žákům
je neomezeně přístupný internet. Škola se aktivně podílí na realizaci projektů, což zlepšuje materiální podmínky školy, ale i zkvalitňuje metody výuky.
Na vzdělávání žáků se podílí vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor.
Žáci se zapojují do spolupráce s partnerskými školami (zejména SRN),
teoretickou výuku doplňují vhodně exkurze tuzemské i zahraniční.

Ubytování a stravování:

Den otevřených dveří: 11. ledna 2016

Pro školu tyto služby zajišťuje Domov mládeže, který se nachází v sousedství školy. Ten
také nabízí žákům školy k dispozici krytý plavecký bazén.

DEN OTEVŘENÝCH
1. 2016
Dny otevřených
Dveří DVEŘÍ:
20. 11. 9.
2015
a 9. 1. 2016
Kontakty:
Ředitel školy: Mgr. Bohuslav Peroutka
Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 354 224 711, fax: 353 234 596
www.pedgym-kv.cz, info@pedgym-kv.cz

KULTURA | KŘÍŽOVKA
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SudokuKrajská
Generatorknihovna vyhlásila literární soutěž

KULTURNÍ TIPY
Tomáš Hřivnáč
Grafika
Tomáš Hřivnáč vystudoval
Střední uměleckoprůmyslovou
školu v Praze. Od roku 1999
je členem „Sdružení českých
umělců grafiků HOLLAR“.
Věnuje se především volné
grafice, nejčastěji suché jehle.
Dalším
jeho
vyjadřovacím
prostředkem
je
akvarel,
společným
jmenovatelem
prací je smysl pro kresbu a její
možnosti. Jeho světem je svět
ženy a poetiky, která ji obklopuje
a utváří.
Galerie Drahomíra. Vernisáž
výstavy se koná 3. prosince
v 17 hodin.

Iva Bittová a Čikori

Adventní koncert:
Vondráši, Matouši

Roháči
Vánoční koncert

Tradiční adventní koncert DaD
Každoroční adventní koncert
kvintetu nabídne letos výraz- v kostele Nanebevzetí Panny
nou změnu v programu. V první Mariev Chlumu Svaté Máří.
části koncertu zazní Irská suita, 13. 12. 2015, začátek v 16 hodin.
skladba sestavená z tradičních
irských vánočních písní. V druhé části uvede DaD kvintet české a moravské vánoční koledy.
Zmizelý Chodov aneb
Spoluúčinkuje Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové
proměny chodovských
a Příležitostný komorní pěvecký
ulic ve 20. století
sbor Varvary Divišové. Muzeum
Královská mincovna Jáchymov.
Město Chodov ve 20. století
12. 12. 2015. Začátek v 16 hodin.
několikrát zásadním způsobem
změnilo svou tvář. Vysídlení
původního obyvatelstva, důlní
Domácí betlémy činnost a potřeba velkého množství ubytovacích kapacit vedly ke
Náboženská obec Církve česko- zničení podstatné části původslovenské husitské pořádá v Klu- ní městské zástavby, se kterou
bu Sofia na faře CČSH výstavu vzalo za své i mnoho unikátních
domácích betlémů. Zahájení vý- a krásných staveb. Pojďme se
stavy 27. listopadu v 16 hodin.
proto společně s historikem
Milošem Bělohlávkem projít
po místech, která již jinak než
na fotografiích nenavštívíme.
Výroční ples
Městská knihovna Chodov,
10. 12. 2015, začátek v 18 hoašského gymnázia din.

Vynikající zpěvačka a houslistka nyní experimentující převážně
na zahraničních pódiích vystoupí tentokrát se znovuobnovenou akustickou kapelou Čikori
(V. Václavek, J. Honzák,
O. Török), která kdysi navázala
na legendární desku zdejší nezávislé scény Bílé inferno. Jen několik koncertů v Čechách!
Gymnázium Aš, slavící 25. naGalerie umění Karlovy Vary. rozeniny, zve své studenty, absol9. 12. 2015 v 19.30 hodin.
venty a širokou veřejnost na slavnostní ples, který pořádá 28. listopadu 2015 v ašském AKS.

Hudby Hradní
stráže a Policie
České republiky
Benefiční koncert proslulého
tělesa. V rámci koncertu vystoupí
pěvecký sbor Kolibříci sokolovské
ZUŠ. V průběhu koncertu budou
předána ocenění za zásluhy o bezpečnost města Sokolova. Večerem
provází Radim Jehlík. MDK Sokolov, 1. 12. 2015 od 19 hodin.

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA
ZAJÍMAVOSTI
KARLOVARSKÉHO
KRAJE

LAB, ŠORC,
ROITH,
AMERICKÁ
UNTIL,
ŠELMA
VIBRANTE,
YABBER

ZPŮSOBIT
ZRANĚNÍ

PUCHÝŘEK
V ÚSTECH

Výhercům, kterými jsou
Petr Soumar z Jenišova,
Iva Kožíšková z Chebu
a Alena Urbánková
z Horního Slavkova,
gratulujeme. Zasíláme jim
publikace o našem kraji.

1

INICIÁLY
OŠTĚPAŘKY
ZÁTOPKOVÉ

8

9
5

7
3

8

9
5

Jaroslavu Foglarovi kdosi
ukradne ježka v kleci a deník.
Spisovatele v pokročilém věku
to naštve: po letech znovu povolá Šípáky do akce a pověří je
úkolem získat artefakty zpět.
Jenomže ti mezitím vyrostli.
Soutěže v běhu už nevyhrávají,
už deset let se ráno neosprchovali studenou vodou a řeší, jak
dostát svým bývalým ideálům,
když musí živit rodinu a na hlavolamy nemají čas…
Západočeské divadlo v Chebu,
premiéra 19. prosince, začátek
v 19 hodin.

NĚMECKY
ČAS

tektury na ČVUT. Znového románu
je vybráno i motto letošního ročníku:
„Jak srovnat nesrovnatelné? Nesrovnávat. Odpustit si ten tik, to nutkání zvědavosti, umanutou potřebu poměřovat
a dle toho se někam řadit, ne-li zařadit.
Vždyť lidé se zařazují sami dřív, než je
násilím někdo zašuplačí, aby se toho
násilí náhodou nedočkali. Samovýběr
zásuvky rovný autocenzuře.“
SOUTĚŽ je pro všechny autory
z České republiky, kteří se literární
tvorbou se nezabývají profesionálně.
• příspěvek, který bude do soutěže zaslán, nesmí být dosud publikován
• motto, ze kterého musí autoři soutěžních prací vycházet
• nejnižší věková hranice 14 let
• kategorie - próza - povídka
• rozsah maximálně 5 normostran

4

1

4

7

3

6
2
2

3
9

5

3

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou
posílejte do 2. 12. 2015
na e-mail:
veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
nebo na poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Veronika Severová,
Závodní 353/88, 36006, Karlovy Vary.
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OBREČET

CHEMICKÝ
PRVEK
(ZN)

NĚMECKY
POD

7

4

SVIT

SPZ PRAHY

MASTEK

OČISTITI
VODOU

MÍSTO
TOHO
DRUH
ČAJE

POVEL
PSOVI

ČÁST DNE
AMERICKÝ
DROBNÝ
PENÍZ
ANGLICKY
TO

SPZ
VSETÍNA
MZDA

SRDEČNÝ
DĚTSKÁ
ZDRAVICE
POPULÁRNÍ
MIMOZEMŠŤAN

BUŠITI
INDIÁNSKÝ
STAN

OVANUTÍ
(BÁS.)

SET
RYCHLE
JÍST

LYŽE
(ZASTAR.)

SLOVENSKY
JIKRNÁČ

MODLA

SYN SYNA

2

1

KNIŽNÍ
PŘITAKÁNÍ

1. DÍL
TAJENKY

SLOVENSKÁ
OTÁZKA
1. PÁDU

6

• Zvolte nejdříve číslo/operator a poté klikněte na sudoku.
PŘEDMĚT
ČÁSTI
SPZ
(SLOVENPROSTORU OLOMOUCE
SKY)

NETEŘE

CHEM.ZN.
NIKLU

3

2
5

6

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

DŮVOD
TRESTU

DOMÁCKY
ELIŠKA

ŘEZNÉ
NÁSTROJE

BÝVALÁ
ZNAČKA
AVIVÁŽE

PŘÍSTAVNÍ
HRÁZ

V TOMTO
ROCE

AKVARIJNÍ
RYBA

MUŽSKÉ
JMÉNO

LÁKAT

Nedaleko slavného zámku Kynžvart kancléře Metternicha jsou
ve výšce 827 metrů ned mořem
pozůstatky památky z 13. století. Majitelé se často střídali, ve
14. století sloužila památka
i jako sídlo loupežníků.

5

6

7

VLAST

KÁVA
(HOVOR.)

4

6

1
6

5
8

ČÁST ÚST
RANDE

• každý autor může přihlásit jen jeden
příspěvek (zaslané práce se nevracejí)
• soutěžní práce se přijímají pouze
v elektronické podobě (program
Word)
• přihlášené povídky budou průběžně
publikovány na webu KKKV
Každá práce musí obsahovat:
• jméno povídky
• jméno autora
• bydliště, datum narození, e-mail, telefonní číslo autora
• medailon (charakteristika) autora
• souhlas se zařazením osobních údajů
do databáze soutěžících.
PŘÍJEM SOUTĚŽNÍCH PRACÍ do
31. 12. 2015 prostřednictvím webového formuláře na adrese www.knihovnakv.cz

SUDOKU

Rychlé šípy
RELOADED

ANGLICKY
AŽ DO

Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
Historický důl Jeroným

I letos vyhlásila Krajská knihovna
Karlovy další ročník oblíbené literární
soutěže, do které každoročně přispívají autoři z celé České republiky. Ředitel
krajské knihovny Vratislav Emler k tomu uvádí: „Mezi laureáty minulých
ročníků jsou, kromě Karlovaráků, také
například autoři z Pardubic či z Prahy.
A i letošního, již 9. ročníku, se opět
mohou zúčastnit amatérští spisovatelé
z celé ČR, kterým je více než 14 let.“
Letošní ročník má velmi zajímavého
patrona, jímž není nikdo jiný než rodák
z nedalekého Sokolova, spisovatel,
překladatel a redaktor Miloš Urban,
kterému v minulých dnech vyšla zcela
nová, hodně diskutovaná, kniha Urbo Kune. Tento nový Urbanův příběh
se odvíjí od fiktivního města - domu,
jehož model vytvořili studenti archi-

UKLIDŇUJÍCÍ
CITOSLOVCE

SYMETRÁLA

JMÉNO
HERCE
DOUGLASE

DOUŠEK

JIŽ

o
o
o
o

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

ČÁSTI
VOZŮ

Ušetřete
s námi
až 30%
.
nákladů

PODNOŽNÍK
SLABIKA
SOLMIZAČNÍ

PARTNER
BARBIE

606 939 959 www.kvplyn.cz

ZDVIŽE

OSTRÝ
KRAJ
PŘEDMĚTU

NÁJEZDNÍK

STARÁ
SOLMIZ.
SLABIKA

INTELIGENCE
SOUBOR
PŘEDNÁŠEK
(-S)

PYŠNÝ

VÝPRAVNÁ
SHOW

PROSTŘEDEK
K MYTÍ
OKEN

HLASATEL
(FONET.)

ČILI

RÁNO

PŘÍPADNĚ
SEVEROEVROPAN
(SLOVENSKY)
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NÁZORY KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ | TIP NA VÝLET

Koncepce akutní lůžkové péče je živý materiál
Jakub Pánik,
náměstek
hejtmana
Karlovarského
kraje,
ČSSD

V minulém vydání Krajských listů
se pan zastupitel Pisár (ALTERNATIVA) pozastavil nad „neochotou“
politiků diskutovat na zasedání
krajského zastupitelstva o důležitých věcech. Sám sebe vzápětí ale
popřel, když uvedl, že diskuze ke
koncepci akutní lůžkové péče trvala 52 minut. Zdá se vám to málo?
Největší část tohoto času jsem prý
navíc vyplýtval já – dost logické
vzhledem k tomu, že jsem momentálně náměstek hejtmana pro oblast
zdravotnictví a koncepci jsem měl
za úkol představit… Vedení kraje,
myslím, je ochotno o koncepci mluvit
a naslouchat názoru ostatních.
Všichni zastupitelé měli materiál
k dispozici od poloviny srpna, do jed-

nání zastupitelstva 10. září ho mohli
podrobně prostudovat a připravit si
vlastní podněty.
V koncepci nám odborníci (nikoliv
politici pasovaní na experty) přesně
popsali, jaká je a měla by být situace
v akutní lůžkové péči v Karlovarském
kraji. Snažil jsem se, abychom ji jako
krajští zastupitelé schválili, a návrhy
z koncepce se co nejdřív dostaly z papíru do praxe. Poté, co se pan Pisár
ohradil, že chce širší diskuzi, jsem ale
přistoupil na další připomínkování
tohoto materiálu. Na krajských internetových stránkách jsme koncepci
zveřejnili, aby se lidé mohli vyjádřit
k jakékoliv její části. Do 22. října,
tedy o termínu dalšího jednání zastupitelstva, nám přišly dvě připomínky.
Ještě pořád má pan zastupitel pocit,
že měl být širší prostor pro debatu
nad tímto tématem?
Velmi mě také překvapil jeho přístup k řešení chybějící hospicové péče
v kraji. Jak uvedl na jednání krajského zastupitelstva 10. září, není potřeba budovat v našem kraji hospicová lůžka. Vyslovil se tak proti záměru
zřídit kamenný hospic v zařízení RE-

HOS Nejdek. V REHOSU (dřívější
LDN Nejdek) odvedli tamní pracovníci v čele s ředitelkou Olgou Pokornou obrovský kus práce na přeměně
„eldéenky“ v moderní zařízení, které vrací nemocné zpět do života, ale
dokáže zkušeně pečovat i o umírající. Klienti mají v posledních chvílích
svého života zajištěné soukromí,
kontakt s rodinou a důstojné dožití.
Koncepci by prý pan zastupitel podle
svých slov klidně podpořil za předpokladu, kdyby z ní záměr vybudovat
kamenný hospic vypadl. Od člověka
pracujícího v privátních sociálních
službách bych takový postoj nečekal.
Zřejmě nepochopil to, co jsem mu na
jednání zastupitelstva vysvětloval –
nechceme zakonzervovat 12 plánovaných hospicových lůžek v Nejdku
a nikde už hospicovou péči nerozvíjet.
Naopak, koncepce akutní lůžkové
péče je, opakuji, ŽIVÝ materiál, který může reagovat na aktuální potřeby obyvatel tam, kde to bude nejvíc
potřeba. Už dnes říkám, že se budu
snažit o rozvoj hospicových služeb
také na Sokolovsku a Chebsku, včetně podpory mobilních hospiců.

STRANA 8, 9

ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY
Tip na výlet: Rozhledna Klínovec

O co jde v kauze Egerlandská kamna?
této zbytkové části tzv. Loketské sbírky
Lokti. Bude tedy na prozíravosti zastupitelů, zda zvolí smířlivé politické
řešení, podobně, jako již učinil v této
kauze stát. Nebo zda zvolí konfrontační řešení, tedy zdlouhavý soudní spor.
Pouze připomínám, že město Loket se
s Českou republikou dohodlo.
Teprve v případě, že by nebylo městu
Loket vyhověno, budou ze strany Lokte
zřejmě učiněny právní kroky k navrácení zmíněných sbírkových předmětů.
Město Loket jednoznačně preferuje
dohodu s Karlovarským krajem před
soudním sporem. Zároveň je připraveno respektovat případnou následnou
žalobu na určení vlastnictví tzv. Egerlandských kamen ze strany města Cheb
a do vyřešení tohoto případného sporu
ponechat kamna na stávajícím místě.
Město Loket je také připraveno jednat o dlouhodobé zápůjčce sbírkových
předmětů z tzv. Loketské sbírky (tedy
i o kamnech), což už nyní naprosto
běžně funguje, kdy na 400 sbírkových
předmětů je bezplatně zapůjčeno
Krajskému muzeu v Sokolově, respektive jeho pobočkám v Horním Slavkově
a Krásně.

Cyklostezky Karlovarského kraje

pro Karlovarský kraj

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY
je jediná vysoká škola,
která má v Karlovarském kraji i své sídlo.

UC

VŠKV poskytuje vysokoškolské studium právních oborů.

PRÁVO V PODNIKÁNÍ
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
VEŘEJNÁ SPRÁVA
SOUDNÍ A NOTÁŘSKÁ ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST
KRIMINALISTICKO PRÁVNÍ ČINNOST
Studium lze absolvovat v Karlových Varech a v Praze.

RestauRant u Bílého koníka
kostelní Bříza 16, n50°06'58 e12°37'18

• pozáruční servis
plastových oken a
dveří všech výrobců

Předvánoční posezení a večírky
podle Vašeho přání

• seřízení, promazání
• výměna poškozených
skel a kování

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

www.ubilehokonika.cz | tel.: 352 601 217,351 161 351

DoPoRučujeme RezeRVaci místa

ŠK

www.vskv.cz

http://www.facebook.com/VSKVOPS
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Servis oken a dveří,
montáž žaluzií

prostředků. Tou je centrální hřebenová (vrcholová) krušnohorská stezka
pro pěší, cyklisty a v zimě pro běh na
lyžích s názvem „Cínová stezka“. První, právě zkolaudovaná etapa vedoucí
z města Boží Dar směrem na Horní
Blatnou, měří cca 1500 metrů a je
vedena velmi náročným terénem božídarského rašeliniště a sejpy s nutností
vybudování třech mostních objektů,
z čehož vyplynuly i zvýšené náklady
na její realizaci v celkové výši 16,1
milionu korun. Další úseky až k osadě
Bludná v délce cca 7 km jsou v současnosti v různém stupni rozpracovanosti projektových prací. Na základě zkušeností se budou rozpočtované náklady na její pokračování pohybovat cca
až kolem 55 milionů korun. Vysoké
náklady jsou částečně dány i tím, že se
tato Cínová stezka realizuje s kvalitním živičným povrchem určeným i pro
využití vyznavači jízdy na in-line bruslích, na kolečkových běžeckých lyžích,
na koloběžkách apod.
Jako zastupitel Karlovarského kraje
tímto vyslovuji prosbu, aby vedení kraje věnovalo větší pozornost i jiným cyklostezkám v Karlovarském kraji, kde
o to obce projeví zájem a aby i na jejich
rozvoj vyčlenilo přiměřené finanční
prostředky. Tyto obce by to určitě přivítaly a určitě by se mnohé z nich ujaly
s péčí řádného hospodáře jejich údržby a udržitelnosti.

ED

Jak se čtenáři Krajských listů dozvěděli v srpnovém vydání, byla zprovozněna další část páteřní Cyklostezky
Ohře, procházející územím podkrušnohorského zlomu. Za více než 10 let
vložil Karlovarský kraj do této cyklostezky desítky miliónů korun, a to jak
z různých dotačních zdrojů, tak
z vlastního rozpočtu. To je samozřejmě
dobře a krajská zastupitelstva, která
o těchto investicích rozhodovala, hlasovala bez ohledu na to, kdo zrovna byl
v koalici a kdo v opozici. Vždy však zaznívala nejen prosba, ale spíše výzva
k tomu, aby si krajští zastupitelé uvědomili, že na Karlovarsku není pouze
páteřní Cyklostezka Ohře, a že tudíž
nelze pozornost Karlovarského kraje
vztahovat pouze na ni, ale je též zapotřebí věnovat se celé síti cyklostezek
v tomto kraji. Tak například některé
krušnohorské obce již dlouhodobě,
více než 20 let rozvíjejí cykloturistiku

ze svých skromných rozpočtů a zároveň se samozřejmě snaží zajišťovat
alespoň základní údržbu na stovkách
kilometrů těchto cyklostezek. O tom,
že by na jejich údržbu přispíval Karlovarský kraj, jako tomu je na některých
úsecích Cyklostezky Ohře, si mohou
nechat jen zdát. Je sice pravdou, že
vloni i letos Karlovarský kraj ve spolupráci s Klubem českých turistů začal
a pokračuje např. ve značení těchto
cyklostezek a současně připravuje
jejich rozvoj, oproti financím vynakládaným na Cyklostezku Ohře je to
však pořád málo. V této souvislosti
je potom zarážející informace, že
pouze na údržbu Cyklostezky Ohře
vydá Karlovarský kraj do konce roku
ještě 370 tisíc korun a na příští rok
se počítá na její údržbu v úseku od
Chebu do Karlových Varů s jedním milionem korun. To znamená, že financování údržby nebude
v tomto případě ležet na bedrech obcí,
kterými Cyklostezka Ohře prochází,
nýbrž na Karlovarském kraji. To se
mi zdá přinejmenším územně nevyvážené i z toho důvodu, že např. krušnohorské cyklostezky využívají ve velkém
obyvatelé celého kraje, jimž to zajišťují obce s nejmenšími příjmy do svých
rozpočtů z rozpočtového určení daní.
Pro ilustraci uvádím následující
aktivitu, kterou započalo realizovat
město Boží Dar pouze z dotací a svých

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

VY

Jan Horník,
zastupitel
Karlovarského
kraje,
STAN

Zapátrat z vrcholku Krušných hor pohledem daleko v krajině – to může být za příznivého počasí povznášející pocit
pro leckterého z návštěvníků Klínovce. Zvlášť pokud vystoupají do ochozu nedávno opravené rozhledny, z níž se
dá za dobré viditelnosti spatřit kromě hřebenu hor, Podkrušnohorské pánve, Slavkovského lesa a Doupovských
hor třeba i Šumava, Lužické hory nebo Říp či Milešovka. Rozhledna je otevřena celoročně, od listopadu do dubna
od 9 do 17 hodin. Dospělí za vstup zaplatí 25 korun, děti do sedmi let nic.
Vrchol Klínovce byl vyhledávaným turistickým místem od začátku 19. století. První vyhlídka zde stála už v roce
1817. V roce 1884 tu nechal Krušnohorský spolek postavit osmibokou sedmnáct metrů vysokou vyhlídkovou věž
a pojmenoval ji po císaři Františku Josefovi. O devět let později k rozhledně přibyl objekt s hostinskou místností.
Od 50. let minulého století areál chátral. V roce 2003 se ho jako nový vlastník ujalo město Boží Dar a zahájilo
rekonstrukci. Zjistilo se ale, že rozhledna má nenapravitelně narušené zdivo. Pouhá oprava nestačila, technici při
záchraně dominanty Klínovce museli celou věž rozebrat. Celkové náklady na rekonstrukci činily více než 15 milionů korun, toho 85 procent uhradila Evropská unie.

IT

O tzv. Egerlandských kamnech se
toho v poslední době mnoho napsalo
a myslím, že jejich historie by mohla
být klidně samostatným referátem
např. na Historickém semináři Karla
Nejdla. Krajské zastupitelstvo ale takovým fórem není. Téma vlastnictví tzv.
Egerlandských kamen může být také
předmětem soudního sporu, ve kterém
se budou posuzovat a prokazovat nároky Lokte, Chebu či Karlovarského
kraje. Ani to však nepřísluší krajskému
zastupitelstvu. To by se mělo pokusit
najít politickou dohodu samospráv
(o komletaci tzv. Loketské sbírky, kam
kamna patří, žádá samospráva města Loket samosprávu Karlovarského
kraje). Budu tedy stručný a pokusím
se jasně v pár větách vysvětlit, proč má
o této věci rozhodnout právě krajské

zastupitelstvo.
Městu Loket byl po roce 1989 do jeho
majetku státem nejprve navrácen hrad
(věc nemovitá), ze kterého ovšem byly
odvezeny veškeré zbylé sbírkové předměty, které se v tu dobu ještě na hradě
nacházely. Po mnohaletém úsilí města o navrácení tzv. Loketských sbírek
(věcí movitých) došlo konečně v roce
2013 k dohodě o bezúplatném převodu cca 10 tisíc sbírkových předmětů ze
státu (resp. Národního památkového
ústavu) na město Loket, což potvrdila
i „Schvalovací doložka MK ČR“ v témže roce.
Shodou náhod a okolností (hospodářské smlouvy o převodu z roku 1982
a následně vznik krajů, jako nových
samosprávných územních celků) se
ovšem malá část této Loketské sbírky,
čítající dnes 255 sbírkových předmětů,
ocitla ve správě Karlovarského kraje.
Z logiky věci město Loket požádalo
o kompletaci příslušné sbírky Karlovarský kraj ve stejném nebo obdobném
režimu, jako při dohodě mezi městem
Loket a Českou republikou. Rada Karlovarského kraje doporučila zastupitelstvu vyřešit žádost města darováním
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Petr
Zahradníček,
náměstek
hejtmana
Karlovarského
kraje,
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VÝROČNÍ KONFERENCE ROP SZ
SHRNULA OBDOBÍ 2007-2013 A NAHLÉDLA
DO BUDOUCNOSTI
Výroční konference Regionálního operačního programu Severozápad 2015 „EU dotace nejen s ROPem“ proběhla
5. listopadu 2015 v prostorách hotelu Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech.
Úvodního slova se ujali ředitel resortu Robert Jahn a předseda Regionální rady Milan Pipal. První čísla a zhodnocení ROP
Severozápad za uplynulé období představila ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová. V dopoledním bloku dále vystoupili
vedoucí územních odborů Vlasta Rezková a Martin Pohůnek, kteří informovali především příjemce dotací o tolik potřebných
a nezbytných podmínkách udržitelnosti projektů. Na závěr první části pak byl představen jeden z úspěšných projektů ROP
Severozápad, Chrám Chmele a Piva v Žatci.
Tématy odpoledního bloku byly evropské dotace a aktuální programové období 2014 – 2020. Prvními byli zástupci Centra pro
regionální rozvoj České republiky Marie Míšková a Viktor Kruml. Zástupci obou krajů informovali potenciální žadatele především
o existenci zprostředkujícího subjektu pro koordinaci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), jenž svým způsobem v období 2014-2020 nahrazuje právě ROPy.
Dále měli účastníci konference možnost slyšet informace týkající se regionálních strategií Karlovarského a Ústeckého kraje. Plány
aktuálního období za region představili Jaromír Musil a Pavel Hajšman.
Na závěr celého programu vystoupily zástupkyně ministerstev životního prostředí a dopravy. Hana Zamrazilová a Jana Zelinková
informovaly o aktuální situaci v OP Doprava a Životní prostředí.
Celým programem provázel moderátor Petr Volek.
Program Výroční konference ROP SZ 2015 a jednotlivé prezentace najdete na www.nuts2severozapad.cz

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem”

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu
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Základní škola v Nové Roli
získala Hejtmanův pohár

LISTOPAD | 2015

Golfista Vítek Novák se radoval
z šeku na zimní přípravu
Hejtman Karlovarského kraje
Martin Havel dnes předal šek v hodnotě 50 tisíc korun golfistovi Vítku
Novákovi, který již delší dobu skvěle
reprezentuje náš region doma i v zahraničí. Peníze využije úspěšný mladý sportovec na zimní přípravu.
Vítek Novák (na snímku s hejtmanem Martinem Havlem) se sportu
věnuje již od dětství. I když si vyzkoušel několik sportovních disciplín, nakonec u něj vyhrál právě golf.
Důležitým prvkem při rozhodování
byla skutečnost, že se golf řadí mezi
individuální sporty, kde se hráč musí
spolehnout především sám na sebe.
Student Prvního českého gymnázia

v Karlových Varech se stal v uplynulých dvou letech nejlepším Českým
amatérem a vyhrál dvakrát ocenění
Golfista roku. Jako první Čech také
reprezentoval team kontinentální
Evropy ve velmi prestižním turnaji –
Jaques Leglies Trophy.
„Vítek Novák skvěle reprezentuje
náš kraj, a proto jsme se rozhodli, že
ho podpoříme částkou 50 tisíc korun. Na svůj věk toho již hodně dokázal, má můj velký obdiv a zároveň
respekt,“ uvedl během slavnostního
předávání šeku hejtman Karlovarského kraje Martin Havel. Tomu
Vítek zároveň přislíbil, že udělá maximum proto, aby v úspěšné repre-

tě nemáme představu, jak s penězi naložíme. Co jsme se ale ptali
dětí, tak ty by rády použily výhru
na další rozvoj sportu na škole.
Možná mezi nimi uděláme anketu
a pak se domluvíme. První místo
nás moc těší,“ doplnila po vyhlášení výsledků ředitelka školy Jana
Zelená.
Druhá Základní škola Sokolov,
Běžecká získala čtyřtisícovou
odměnu na nákup sportovního
vybavení a třetí Základní škola
a mateřská škola v Dolním Žandově dostala poukázku v hodnotě
Karlovarský kraj rozdělí sportovtisíc korun. Samozřejmostí byly
ním klubům v regionu finanční protaké diplomy a drobné dárky.
středky v celkové hodnotě bezmála
1,8 milionu korun. Finance na podporu sportovních činností dětí a mládeže získal od Českého olympijského
výboru.
Rada Karlovarského kraje schválila poskytnutí individuálních dotací
pro stovku sportovních klubů v kraji,
které pracují s dětmi a mládeží. „Finanční prostředky, které pocházejí

především z loterií, jsme získali od
Českého olympijského výboru, abychom podpořili sport dětí a mládeže
v našem regionu. Mezi podpořenými
je například organizace Česká olympijská s projektem „Česko sportuje“.
Jedná se o víceboj, ve kterém děti
získávají tzv. Odznak Všestrannosti
Olympijských Vítězů,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek.
Sportovní kluby své žádosti předkládaly do dotačního programu, který

zentaci pokračoval.
Devatenáctiletému golfistovi poblahopřál i radní pro oblast školství,
mládeže a tělovýchovy Edmund Janisch. „Věřím, že to nejsou Vítkovy
poslední úspěchy a přeji mu mnoho
štěstí u nás i v zahraničí,“ dodal.
Vítek Novák je členem Golf Clubu
Karlovy Vary. V současné době má
nejstarší golfový klub v České republice více jak 900 členů. Kromě běžné
klubové činnosti se věnuje především práci s mládeží. Jak uvedla během setkání jeho zástupkyně Lucie
Krýslová, Tréninkové centrum mládeže navštěvuje během sezóny okolo
100 dětí.

Krajský radní Edmund Janisch s žáky Základní školy v Nové Roli, kteří získali prvenství v Hejtmanově poháru.
Radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Edmund Janisch předal ocenění školám, které se umístily na stupních vítězů
ve sportovní soutěži Hejtmanův
pohár. Z prvního místa se v našem kraji radovali žáci ze Základní školy v Nové Roli.
V uplynulém školním roce proběhl první ročník celorepublikové
soutěže Hejtmanův pohár. Sportovního klání se účastnilo 67 tisíc
dětí ze všech krajů. Největší šanci
na úspěch měly pouze ty školy,
které byly nejaktivnější v pohybových dovednostech. Cílem soutěže, kterou pořádala Asociace ama-

térských sportů České republiky,
bylo u mládeže podpořit zdravý
životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.
„V Karlovarském kraji se soutěže zúčastnilo celkem 7 škol
a 1474 žáci. Byl bych rád, kdyby
se do soutěže v příštím roce zapojilo mnohem více škol,“ vyjádřil
své přání radní pro oblast školství,
mládeže a tělovýchovy Edmund
Janisch.
V našem regionu jednoznačně
zvítězila Základní škola v Nové
Roli. Úspěch žáků byl odměněn
pohárem hejtmana a dárkovým
poukazem na 10 tisíc korun. „Ješ-

Karlovarský kraj podpoří
mladé sportovce

Vánoční dny

administroval odbor školství mládeže
a tělovýchovy během měsíce září. Této možnosti využilo celkem 100 klubů
z kraje. Dotaci tak kromě organizace Česká olympijská získal
například sportovní klub SK Liapor - Witte Karlovy Vary na podporu účasti nohejbalistů na MČR
v Poháru mládeže či Tělovýchovná
jednota SLAVIA Karlovy Vary na
sportovní kroužky moderní gymnastiky, triatlonu a kanoistiky.

se sklárnou moser
soBotY 12. 12. a 19. 12. 2o15
9:oo – 16:oo hod.

program

9:OO zahájení

1O:3O hudební vystoupení

v podání dětí zuŠ a. dvořáka

13:OO zimní choreografie – taneční
vystoupení dětí ddm k. vary

15:3O zpěv vánočních koled
dětí ddm k. vary

9 :O O – 16

:O O

k r E at Iv n
í
d íl n Y
Pro d ě t
I

prožijte vánoční atmosféru ve sklárně moser,
kde zapomenete na shon a podlehnete
podmanivé atmosféře vánoc v doprovodu

koled a vůně vánočního cukroví. čeká vás
atraktivní program , prodej křišťálových
výrobků za mimořádně výhodné ceny
a kreativní dílny pro děti. jakékoliv

křišťálové dílo nebo kolekce moser, které

v tento den zakoupíte, zkušený mistr rytec
podle vašeho přání přímo na místě zdarma

opatří jménem nebo monogramem. v kavárně
café moser si můžete vychutnat tradiční
vánoční nápoje a cukrovinky.

ExkurzE do skl ářské hutě a muzEa
jsou v tEnto dEn zdarma.
ProdEj křIŠŤálovÝCh vÝroBkŮ
za mImořádně vÝhodné CEnY.

MOSER, a.s., Kpt. Jaroše 46/19, 360 06
Karlovy Vary - Dvory, T: 800 166 737, +420 353 416 242,
E: customerservice@moser-glass.com,
www.moser-glass.com
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