Stát chce zrušit už jen
dvě tratě, kraj je proti

Jako kastelán jsem si
splnil profesní sny

Relikviář po oslavách
zapůjčili do Prahy

Karlovarský kraj bude dál usilovat
o zachování tratí z Aše na státní
hranici a z Lokte do Krásného jezu.

Tomáš Wizovský si pochvaluje, že
jako kastelán dělá nakonec všechny profese, o kterých dříve snil.

Oslavy 25 let od vypátrání relikviáře skončily, poklad teď bude
až do jara lákat na Pražský hrad.
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Visegrádská čtyřka jednala v Karlových Varech
Karlovy Vary se 5. a 6. listopadu staly místem setkání hlav čtyř
středoevropských zemí - členů takzvané Visegrádské skupiny.
Hostitel, český prezident Václava Klaus a jeho slovenský protějšek patří k matadorům skupiny V4, pro Pála Schmitta z Maďarska a Bronislawa Komorowského z Polska byla schůzka premiérou, oba se stali prezidenty jen před několika měsíci .

Milí spoluobčané,
v uplynulých týdnech proběhla ve
všech regionech generálka na státní
maturity. Špatné výsledky žáků Karlovarského kraje asi neodrážejí úplně přesný stav znalostí dětí před ostrou státní maturitní zkouškou. Jednoznačně se však potvrzuje, že náš
záměr znovu zavést do škol s maturitními obory přijímací zkoušky
je více než oprávněný. Jinak se nám
na úřadech práce budou tísnit nezaměstnaní maturanti a firmy budou
marně volat po schopných řemeslnících, jimž by dokázaly dobře zaplatit.
Dlouhodobou znalostní krizi dětí a mnohdy chabou úroveň výuky
v základním a středním školství
snad pomůže řešit další vzdělávání
nekvalifikovaných pedagogů, které
jsme zahájili letos v září. Neškodil by
také podstatně střízlivější přístup žáků a jejich rodičů při výběru oboru
vzdělávání a mnohem vyšší intenzita přípravy na vyučování. Naopak si
nemyslím, že by situaci mohlo pozitivně ovlivnit rušení některých škol
nebo „kosmetické“ úpravy v nabídce oborů.
Probíhá schvalování státního rozpočtu na příští rok. Oslovil jsem
proto znovu premiéra Petra Nečase, abych mu připomněl jeho slib,
že Ministerstvo dopravy počítá v roce 2011 s výstavbou nezbytných obchvatů obcí na trase rychlostní silnice R 6. Pokud vím, ve Státním fondu
dopravní infrastruktury na to nejsou
pro rok 2011 stále vyčleněny žádné
finanční prostředky. Na totéž jsem
před časem upozornil i ministra dopravy Víta Bártu.
Vedení kraje se také ostře postavilo proti záměru rušení tratí v našem regionu. V současnosti se to týká už jen tratí Aš - Aš státní hranice a Loket - Krásný Jez. Drážní úřad
v této věci vede správní řízení, jehož jsme účastníky. Mezitím jednáme s Bavorskem, zda by nemělo zájem trať na Ašsku provozovat. Co se
týče úseku z Lokte do Krásného Jezu,
ten je dnes už zdevastovaný a vzhledem k neprováděné údržbě prakticky neexistuje. I přesto nevidím důvod, proč by měla trať být zrušena.
O tom, že podporujeme zachování
obou tratí, jsem informoval předsedu Svazu odborářů služeb a dopravy
Jaromíra Duška.
Ve středu 17. listopadu si Česká republika připomněla jedenadvacet let
od zásahu policie na Národní třídě
proti studentům, kteří pochodem
uctili smrt studenta Jana Opletala
v roce 1939. Po tzv. sametové revoluci nastalo období politických a společenských změn postupujících celou střední Evropou. Jejich výsledkem je mimo jiné i to, že jsme součástí Evropské unie, se všemi výhodami i závazky, které z toho plynou.
Klidný závěr podzimu přeje
hejtman Josef Novotný

Vzácné hosty při úvodním ceremoniálu na Mlýnské kolonádě, který sledovaly stovky obyvatel a návštěvníků města, vítali také hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a dosluhující karlovarský
primátor Werner
Hauptmann.
Český
prezident Václav Klaus pak ve svém projevu poznamenal, že je rád, že se po čtyřech letech jednání V4 opět koná právě v České republice a v Karlových Varech. „Myslím, že je dobře, že jsme pro
tento summit vybrali nejzápadnější kout České republiky a Karlovy Vary. Vím, že to sem měli páni prezidenti
sice hodně daleko a nic vzdálenějšího
jsme už nemohli vybrat, ovšem Karlovy Vary si to zaslouží,“ řekl Klaus.

Primátor poté nabídl hostům uvnitř
kolonády k prohlídce i ochutnávce tradiční karlovarské artikly - Becherovku,
lázeňské oplatky a vřídelní vodu.
Při oficiálních jednáních v hotelu
Imperial prezidenti čtyř zemí dohodli společnou agendu pro nadcházející předsednictví Maďarska a Polska
v Evropské unii, zejména energetickou
bezpečnost a odstraňování bariér mezi V4 a starými členy EU. Ivan Gašparovič navrhl mezi priority zařadit také
řešení romské problematiky.
Slavnostní večeře proběhla v GH
Pupp, první dámy měly separátní program, při němž navštívily karlovarskou sklárnu Moser a bečovský zámek
s vystaveným relikviářem.

Český prezident Václav Klaus v roli hostitele summitu ve chvíli, kdy jde uvítat slovenského kolegu Ivana Gašparoviče. V řadě (zleva) primátor Werner Hauptmann, hejtman Josef Novotný, prezidenti Maďarska a Polska
a šéf kanceláře českého prezidenta.
Foto Stanislava Petele

Nejlepším nápadem desetiletí se staly zoo a hřiště pro psy

Petr Krása a Petr Adamec zpracovali projekt zoologické zahrady. Jejich nápad ocenila odborná porota největším počtem bodů. Foto KL

Soutěž Nejlepší nápad desetiletí vyhlásil Karlovarský kraj v rámci oslav deseti let své existence. Lidé mohli od počátku července zasílat své nápady a projekty ve dvou kategoriích, malého i velkého rozsahu.
Mezi malými projekty bylo nejúspěšnější hřiště pro psy v Sokolově. Z velkých projektů se nejvíce líbil návrh zbudovat v regionu zoologickou zahradu.
Do soutěže se přihlásilo celkem 18
autorů nápadů s 20 projekty. „Sešlo se
nám 8 menších projektů a 12 rozsáhlejších. Osobně jsem mile překvapen
tím množstvím, protože je vidět, že lidé v našem kraji mají zájem o to, co by
se dalo v jejich městě nebo obci zlepšit,“
uvedl hejtman Josef Novotný.

Nápady posuzovala šestičlenná porota, kterou tvořili členové vedení kraje a Agentury projektového a dotačního
managementu. Každý nápad mohl získat od 1 do 10 bodů.

KARLOVARSKÝ
KRAJ

Nápad jedenáctileté Báry Steinmüllerové ze Sokolova vybudovat hřiště pro
psy získal mezi malými projekty 52 bodů z 60 možných. „Ocenili jsme, že jde
o jednoduchý návrh, nenáročný na realizaci. Za podpory města Sokolova by

Nová vedení radnic se v řadě míst formovala obtížně
Říjnové komunální volby mají
v Karlovarském kraji stejně jako v minulosti a stejně jako jinde v republice
jednoznačného vítěze - nezávislé kandidáty. Ti získali 687, tedy 52,2 % míst
v zastupitelstvech měst a obcí Karlovarského kraje.
Z tradičních politických stran si počtem získaných mandátů nejlépe vedla ČSSD (152 - 11,55 %) před ODS
(144 - 10,94 %), KSČM (112 - 8,51
%) a TOP 09 (54 - 4,10 %), na opačném konci žebříčku celostátních stran
skončily KDU-ČSL (24 - 1,82 %)
a Věci veřejné (5 mandátů - 0,38 %).
Pro formování vedení jednotlivých
radnic je však důležitější výsledek volebních stran, hnutí a sdružení v konkrétním místě a jejich schopnost sestavit potřebnou většinu zastupitelů.
V tomto ohledu byl výsledek komunálních voleb v kraji velice různorodý, roztříštěnost mandátů v řadě míst
komplikovala vyjednávání.
Téměř patovou situaci například
přinesl výsledek hlasování voličů
v Karlových Varech. Strany tvořící dosavadní většinu neuspěly, vítězem voleb se stala opozice vedená Karlovarskou občanskou alternativou (8 mandátů). Po neúspěchu jednání o spolupráci s ODS vytvořila KOA koali-

ci s těsnou většinou 20 zastupitelů se
sdružením Alternativa, NK (5), hnutím O co jim jde?! (3) a TOP 09 (4).
KOA nominovala na post primátora svého lídra Petra Kulhánka a bude mít také prvního náměstka, Jiřího
Klsáka. Druhým náměstkem bude Jiří Kotek (Alternativa). V devítičlenné
radě dále zasednou Jaroslav Růžička
(Alternativa), Pavel Žemlička (KOA),
Otmar Homolka a Milan Rusev (O co
jim jde?!), Michal Toufar a Josef Malý
(TOP 09). Spolu s ODS budou v opozici ČSSD (po 7 mandátech) a KSČM
se 4 zastupiteli.
V Chebu a Sokolově může po volbách pokračovat letitá spolupráce
ODS a ČSSD, vzhledem k lepšímu
volebního výsledku nyní se starostou
z ČSSD (Zdeněk Berka v Sokolově,
Pavel Vanoušek v Chebu).
Dosavadní sokolovský starosta Karel Jakobec přijme post místostarosty, druhým bude rovněž člen ODS, senátor Pavel Čáslava. O místa v radě
a post místostarosty však přišla Radnice středu. V Chebu zůstává třetím
členem koalice Volba pro město, ale
přijde o post místostarosty. Za ČSSD
byl na tuto pozici navržen Vladimír
Hartmann, ODS do uzávěrky KL svého kandidáta neoznámila.

se jistě našel prostor, kde by majitelé se
svými psy mohli aktivně relaxovat a neobtěžovali by nijak své okolí,“ dodal
hejtman.
Z velkých akcí dala porota nejvíce bodů nápadu Petra Krásy a Petra Adamce,
kteří do detailu zpracovali projekt zoologické zahrady a vytipovali čtyři lokality v regionu, kde by ji bylo možné vytvořit.
Svou vizi zpracovali jak po stránce
odborného zajištění, tak i financování,
plánu výnosů a nákladů.
„Vítěz každé z kategorií získá 10 000
korun, ale zároveň bychom s ním rádi zahájili diskuzi o další možné spolupráci a podpoře projektu,“ uzavřel
hejtman.

Senátorem se
stal Jan Horník
Souběžně s komunálními volbami proběhly na Karlovarsku volby
do Senátu Parlamentu ČR. V druhé kole se střetli bývalý hejtman
Josef Pavel (ODS) a dosavadní senátor Jan Horník z Božího Daru
(TOP+STAN), který získal 71 %
hlasů. Druhého kola se zúčastnilo
15,73 % oprávněných voličů.

Voliči rozhodovali, kdo povede radnice další čtyři roky.

Foto KL
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Limnigraf umožní včas varovat před povodní
V Šindelové na Sokolovsku začal
stav hladiny říčky Rotava měřit nový
limnigraf. Měřicí stanice má za úkol
zaznamenávat v desetiminutových intervalech stav hladiny vody v potoce Rotava. Včas tak umožní meteorologům zjistit případné ohrožení oblasti bleskovou povodní.
Na zřízení stanice přispěl Karlovarský kraj polovinou nákladů, tedy částkou 150 000 korun, druhou polovinu uhradí Český hydrometeorologický ústav v Plzni. „V poslední době jsme
svědky rychlých povodní, které po sobě
zanechávají rozsáhlé škody. Limnigrafická stanice v Šindelové může nejen
předat informace meteorologům, ale
také pomoci záchranářům včas dostat
do bezpečí místní obyvatele,“ uvedl
hejtman Josef Novotný.
Meteorolog ze Šindelové Rudolf Kovařík uvedl, že naměřené hodnoty limnigrafická stanice automaticky odesílá do ČHMÚ v Plzni. Alarmy z limnigrafické stanice je možné posílat až na
16 telefonních čísel formou SMS zpráv.
Limnigrafická stanice v Šindelové není poslední, která se bude v kraji
stavět. Chybí například na Stodolském
potoce, což je levostranný přítok Ohře,
nebo na Bystřici. Další meteorologická
stanice se buduje i na Klínovci.

Dobrý den, pane hejtmane,
bydlíme v malé obci Sovolusky, která leží nedaleko Bochova. Již delší dobu
se potýkáme s problémem zarůstající příjezdové cesty do obce. V současnosti je již nemožné minout se s protijedoucím vozidlem, aniž by se obě vozidla nestřetla s keři, které rostou podél cesty. Chtěl bych tímto poprosit nejenom jménem svým, zda by nebylo možné podél silnice křoví vyřezat. Děkuji a jsem s pozdravem Pavel Šlechta
Vážený pane Šlechto,
dokážu si představit, že Vám situace s rozrůstajícím se křovím podél silnice komplikuje průjezd směrem na Sovolusky. V těch místech to znám
a vím, že příjezdová komunikace k obci je poměrně úzká. Likvidaci porostů v blízkosti krajských silnic, tedy silnic II. a III. třídy, má na starosti Krajská správa a údržba silnic, na kterou jsem se s Vaším požadavkem
obrátil. Na základě toho provedli pracovníci KSÚS prohlídku uvedeného
úseku silnice III/19812 a přesto, že situaci nevyhodnotili za až tak kritickou, že by v místech docházelo ke střetu projíždějících aut s keři, provedli vyčištění úseku v délce 850 metrů od křovin a náletového porostu.Odhadem zbývá vyčistit úsek o délce asi 900 metrů oboustranně a 200 metrů jednostranně. Určitě víte, že se minulá zima dramaticky podepsala
na stavu silnic v regionu. Proto musíme zajistit nejdřív potřebné opravy
vozovek a likvidace nežádoucích křovin budou pokračovat až v nadcházejících měsících vegetačního klidu. Doufám však, že provedené práce
ve Vámi popisovaném úseku pomůžou bezpečnější přepravě všech lidí,
kteří pravidelně silnici ze Sovolusek do Bochova a zpět využívají.

Jiřina Grünwaldová z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni a šindelovský meteorolog Rudolf Kovařík vysvětlili hejtmanu Josefu Novotnému (vpravo) fungování moderního limnigrafu.
Foto KL

Stát chce v regionu rušit už jen dvě trati, kraj je proti
V současnosti pokračuje úsilí Karlovarského kraje o zachování tratí, které hodlá Správa železniční dopravní
cesty rušit. Konkrétně jde o trati Aš
- Aš státní hranice a Loket předměstí - Krásný Jez.
„Jsme účastníky správního řízení
týkajícího se rušení těchto tratí. Vyjádřili jsme zamítavé stanovisko k jejich rušení a nyní čekáme na rozhodnutí, které bude výsledkem správního řízení,“ uvedl náměstek hejtmana
Petr Navrátil s tím, že v případě trati

HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Aš - Aš státní hranice je kraj v jednání
s bavorskou stranou, zda by měla zájem trať zrekonstruovat a zprovoznit
na ní železniční dopravu. „Pokud ano,
objednáme zde dopravu v rámci základní dopravní obslužnosti, což napomůže snazší přepravě obyvatel v ašském výběžku,“ dodal Navrátil.

Na trati Loket předměstí - Krásný
Jez nebyla Správou železniční dopravní cesty dlouhodobě prováděna údržba a teď je trať
téměř zničena.
„Ani tak nevidíme důvod k jejímu rušení, zvlášť
když je v takovém stavu, že nevyžaduje žádné
náklady na údržbu. Kdyby však

někdo projevil zájem o její obnovu, ze
strany kraje je tam dopravní potřeba,
čili bychom dopravu rovněž objednali,“ vysvětlil Navrátil.
Od 11. prosince také začnou platit
nové jízdní řády na železnici. Došlo
k omezení některých spojů, tři z nich
budou zrušeny, protože šlo o noční vlaky jezdící téměř bez cestujících.
Přesně řečeno, jde o spoje Os 27200
Cheb - Luby ve 3.49, Os 27219 Luby Cheb ve 23.22 a Os 17131 Nejdek - K.
Vary o víkendech v 0.02 hodin.

Dobrý den,
protože se známe vzdáleně, mám tu odvahu se zeptat, co by tomu bránilo,
kdybych měl zájem se nechat zvolit starostou obce Prameny, kde máte problémy, zkusit za pomoci kraje dát obec do pořádku, najít si tam tak čtyři lidi, kteří by chtěli spolupracovat, ale nechtějí starostovat. Potřeboval bych
podrobnější informace příčin problému a myslím, že jde všechno řešit, jen
chtít. Pokud by se dařilo, rád bych pak vše předal někomu místnímu.. Bydlel
jsem v Sokolově 40 let, pracoval jsem na MÚ v letech 1988-91, vedl jsem odbor školství a kultury. Jsem sice v důchodu, ale mám stále tendenci něco dělat, takže mě to zaujalo, ale říkám, neznám všechny podrobnosti... Děkuji
a pěkné dny, Stanislav Kotous
Vážený pane Kotousi,
obec Prameny se dostala do problémů poté, co investovala do nakonec
nerealizovaného projektu stáčírny minerálních vod. V současné době
dluží desítky milionů korun a řídí ji státem jmenovaný správce.
Základní podmínkou k tomu, abyste se mohl ucházet o post starosty obce, je přihlášení k trvalému pobytu. Poté je třeba dát dohromady kandidátku, na které musí být nejméně pět osob, a přesvědčit spoluobčany,
aby přišli volit. Vzhledem k tomu, že se v Pramenech před řádnými obecními volbami, chystanými na 15. a 16. října, neregistrovalo žádné politické uskupení, budou zde vyhlášeny volby dodatečné. Jejich termín bude
znám nejpozději 20. listopadu.
Pokud byste byl zvolen starostou, byl by Vám kraj ve snaze o vybřednutí
obce z problémů podle svých možností nápomocen.

Začala stavba Nový průtah má zvýšit bezpečnost dopravy Krajský rozpočet na rok
Úřadu práce
2011 musí být úsporný
Nová budova Úřadu práce vyroste
do jara 2012 poblíž krajské knihovny a krajského úřadu v Karlových Varech - Dvorech. Náklady na realizaci
stavby dosáhnou 71, 6 milionu korun,
z toho podíl prostředků z Evropského
fondu sociálního rozvoje činí 46,9 milionů korun.
„Nové sídlo Úřadu práce zapadá do
záměru vytvořit centrum krajských
institucí na jednom místě. Vzniká zde
budova krajského policejního ředitelství, připravuje se výstavba záchranky,
krajského soudu nebo vědeckotechnického parku,“ řekl při slavnostním
zahájení stavby náměstek hejtmana
Petr Navrátil.
„Plánujeme také vytvoření poradenského střediska, které by mohlo sloužit ve spolupráci právě s Úřadem práce jako prostor pro rekvalifikační kurzy nebo podávání informací lidem
bez práce,“ dodal náměstek hejtmana.

Druhou etapou skončila rekonstrukce hlavního tahu Chodovem.
Práce, které trvaly sedm měsíců, zahrnovaly rovněž demolici již dosloužilého a vybudování nového mostu přes
Chodovský potok.
Opravy a modernizaci úseku silnice
o délce 600 metrů měl v režii Karlovarský kraj. Celkové náklady dosáhly
19,6 milionu korun, z toho 85 % činila
dotace Evropské unie. O zbylou část
nákladů se rovným dílem podělil kraj
a stát. Na akci se podílelo také město Chodov, které do vybudování přilehlých chodníků, instalace osvětlení
a výsadby zeleně investovalo okolo 9
milionů korun.
Převzetí stavby se zúčastnil rovněž
náměstek hejtmana Petr Navrátil, který přivítal zúžení komunikace. „Projíždějící řidiči jsou nuceni snížit rychlost, což přispívá ke zklidnění dopravy ve městě,“ popsal Navrátil. Jak ale
poznamenal starosta Chodova Josef
Hora, řidiči tuto změnu zatím spíše
kritizují. „Vyřizoval jsem desítky te-

lefonátů nespokojených motoristů.
Všem jsem vysvětloval, že to má být
z hlediska bezpečnosti dopravy přínos,“ řekl Hora.
Také podle ředitele Krajské správy
a údržby silnic Zdeňka Pavlase bylo prvotním cílem modernizace silnice zvýšení bezpečnosti dopravy. Po

úpravě parametrů původní komunikace včetně křižovatek byly položeny nové asfaltové vrstvy, instalováno
dopravní značení a vybudovány zálivy pro autobusové zastávky.
Více spokojeni ovšem Chodovští
budou, pokud se podaří z města vytěsnit těžkou nákladní dopravu.

Průtah Chodovem je nyní pro motoristy užší.

Foto KL

Ředitel krajského úřadu informuje
Roman Rokůsek
S ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje Romanem Rokůskem jsme tentokrát rozebírali
téma náhradní rodinné péče.
Co zahrnuje pojem náhradní rodinná péče a kdy se k ní přistupuje?
V ČR je stále mnoho dětí, jejichž rodiče z vážných objektivních či subjektivních důvodů neplní, nemohou plnit, nebo nedostatečně plní povinnosti
plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.
Těmto dětem se poskytuje sociálněprávní ochrana, kterou zajišťují zákonem stanovené orgány sociálně-právní ochrany. Základním principem sociálně-právní ochrany je nejlepší zájem a blaho dítěte. K náhradní rodinné péči se přistupuje za účelem zajištění péče, která se co nejvíce podobá té
v biologické rodině. Pod pojmem náhradní rodinná péče rozumíme především osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče. Obecně lze říci,
že do osvojení mohou být umisťovány

děti na základě souhlasu rodičů, který
ale není potřebný, pokud po dobu nejméně šesti měsíců neprojevili o své dítě tzv. opravdový zájem. Souhlasu není třeba ani v případě, že rodiče neprojevili o dítě tzv. žádný zájem po dobu
nejméně dvou měsíců po jeho narození. Pěstounská péče se zprostředkovává dětem, které mají soudně nařízenu
ústavní výchovu a rodiče si nepřipravují podmínky pro jejich převzetí zpět
do své péče.
Jakou roli v této oblasti má krajský úřad?
Krajský úřad Karlovarského kraje od
ledna roku 2002 zajišťuje zprostředkování náhradní rodinné péče pro děti a žadatele z našeho kraje. Pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče je zřízen zvláštní orgán
kraje, poradní sbor. Jeho členy, kteří
jsou odborníky v oblasti náhradní rodinné péče, jmenuje hejtman. Poradní sbor se schází zpravidla v měsíčních
intervalech a doporučuje pro určité
dítě vedené v evidenci krajského úřadu vhodné žadatele vedené krajským
úřadem nebo ministerstvem v evidenci žadatelů. V roce 2009 náš krajský úřad evidoval 56 dětí vhodných
do náhradní rodinné péče, přičemž 31
dětem se podařilo vyhledat vhodnou

náhradní rodinu. Z toho 24 dětí bylo
předáno do tzv. předadopční péče a 9
do péče budoucích pěstounů.
Jaké jsou základní formy náhradní
rodinné péče?
Tou nejznámější je osvojení neboli adopce. Nejvíce se blíží péči v biologické rodině. Původní vazby dítěte
jsou nahrazeny novými, změněno je
také příjmení a v některých případech
i jméno, změna se týká také koncovky rodného čísla osvojeného dítěte, dítě dostane nový rodný list v němž jsou
namísto rodičů uvedena jména osvojitelů. Po osvojení dítěte stát již nijak
nezasahuje do nových právních vztahů kvalitativně shodných s biologickou rodinou. Další formou náhradní rodinné péče je pěstounská péče.
Zásadní rozdíl oproti osvojení je, že
pěstouni mají právo zastupovat dítě
a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech. Zákonnými zástupci dítěte zůstávají jeho rodiče. V případě
pěstounské péče je zákonem stanovena povinnost orgánů sociálně-právní
ochrany dětí úřadů obcí s rozšířenou
působností pravidelně navštěvovat
pěstounské rodiny nebo zařízení pro
výkon pěstounské péče. Během návštěv, které se uskutečňují minimálně
jednou za tři měsíce, je sledován vý-

voj svěřeného dítěte a hodnotí se, zda
je pěstounská péče k jeho prospěchu.
Pěstounům může být dítě svěřeno i na
dobu přechodnou.
V jakých případech je vhodné zvolit formu pěstounské péče na přechodnou dobu?
V případech dětí, které nemohou
z velmi vážných důvodů, například
léčby rodiče v nemocnici či z důvodu
jeho nástupu do výkonu trestu, zůstat
po určitou dobu ve své biologické rodině a nemají žádné příbuzné, k nimž
by mohli být umístěni. Velmi vhodná
se tato forma pěstounské péče na dobu
přechodnou jeví i u dětí, které ihned
po narození biologičtí rodiče odmítají převzít do své péče. Tyto děti jsou
umísťovány do kojeneckých ústavů,
odkud mohou jít do náhradní rodiny
nejdříve za šest týdnů (pokud rodiče
podepíší souhlas s adopcí), popřípadě na základě rozhodnutí soudu. Bohužel v ČR, navzdory zákonné úpravě
z roku 2006, byli k 30. 9. 2010 evidováni jedni jediní žadatelé o pěstounskou péči na dobu přechodnou, krajský úřad nemá v evidenci žádné žadatele. Stále tedy nastávají situace, kdy
jsou děti, i na relativně krátkou dobu,
umísťovány do kojeneckých ústavů či
dětských domovů.

Karlovarský kraj připravuje rozpočet
na příští rok. Půjde o rozpočet úsporný v oblasti příjmů i výdajů, který reaguje na současnou ekonomickou situaci. Opět se do něj jako v uplynulých
letech promítne také podpora projektům spolufinancovaným z evropských
strukturálních fondů.
„Musíme ale přihlédnout také k tomu, že vláda rozhodla zrušit kofinancování projektů z regionálních operačních programů 7,5 procentní spoluúčastí. Znamená to dokrýt potřebné
finance na krajské projekty z vlastních
zdrojů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Havel s tím, že připravovaný rozpočet rovněž neomezuje investice, investiční akce zůstávají v přiměřeném rozsahu ve všech oblastech.
Příjmy rozpočtu pro rok 2011 bez
dotací ze státního rozpočtu jsou navrhovány s minimálním navýšením
(cca 0,3 %) proti rozpočtu příjmů
2010. U dotace ze státního rozpočtu
na výkon státní správy pro rok 2011
je předpokládáno snížení téměř o 9 %
ve srovnání s rokem 2010. Tyto údaje jsou již zapracovány v návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 a jsou součástí vztahu
státního rozpočtu k rozpočtu vyšších
územně samosprávných celků.
Dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje v regionálním školství se
předpokládá ve výši 2 200 milionů
korun. Dále se v oblasti příjmů počí-

tá s dotacemi ze státního rozpočtu na
financování projektů spolufinancovaných z fondů EU, které byly Karlovarským krajem předfinancovány. Tyto
prostředky jsou určeny k předfinancování dalších probíhajících projektů
spolu s čerpáním úvěru.
Ve výdajové oblasti vychází rozpočet ze schváleného Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2010-2014, z potřeb Karlovarského kraje na financování kompetencí definovaných zákonem a z potřeb příspěvkových organizací zřizovaných krajem.
Rozpočet na rok 2011 je v provozní
části mírně přebytkový. „To znamená,
že v roce 2011 bude kraj schopen svými vlastními příjmy pokrýt nejen výdaje odborů a příspěvkových organizací, ale i splátky úroků a jistin čerpaných úvěrů,“ dodal Havel. V části, která se zabývá financováním projektů,
je rozpočet schodkový. Deficit ve výši cca 1,3 miliardy korun bude kryt jak
z vlastních zdrojů, tak prostřednictvím přijatých úvěrů.
Souvisí to s nutností zajistit peníze na spolufinancování i na předfinancování jednotlivých etap projektů, aby alokované evropské prostředky
byly vyčerpány co nejefektivněji, včas
a v maximálním objemu. Rozpočet na
rok 2011 je navržen tak, aby byl Karlovarský kraj v budoucnu schopen dostávat svým závazkům.

Sestavování rozpočtu kraje na rok 2011 je nyní hlavní starostí prvního
náměstka hejtmana Martina Havla.
Foto KL
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Dar SUAS použila nemocnice
ke koupi moderních přístrojů
Nové vybavení a přístroje pořídila
nemocnice v Sokolově z finančního
daru 3,5 milionu korun, který jí poskytla společnost Sokolovská uhelná. „Moc si této spolupráce vážíme, protože to znamená další zlepšení úrovně poskytované péče pro
obyvatele Sokolovska,“ uvedla náměstkyně pro lékařskou péči Zuzana Fialová.
Seznam přístrojů sestavilo po důkladné analýze vedení nemocnice spolu s biomedicínským inženýrem nemocnice Janem Roudnickým. Přihlíželo se přitom k plánovaným investicím v krajském zdravotnictví, na něž získal Karlovarský
kraj dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad.
Kromě operačních stolů pro oční
a chirurgické oddělení má nemocnice nově k dispozici například videoendoskopickou sestavu pro vyšetření trávicího traktu na interním oddělení. Zdravotníci mohou
využít i 18 transportních a vyšetřovacích lehátek pro lůžková oddělení. Podmínkou poskytnutí daru je závazek nemocnice, že přístroje a ostatní vybavení zůstanou trvale v sokolovské nemocnici a budou
sloužit občanům regionu.

EURONEWS
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Právo na zdravotní péči

Čeští pacienti budou mít právo na plnohodnotnou zdravotní péči v kterémkoliv členském státu EU a na její řádnou úhradu v rámci zdravotního pojištění. Podle připravované směrnice se tak
budou moci zákonným způsobem vyhnout dlouhému čekání v domovském
státě a využít služeb nabízených ve zdravotnictví jiných evropských zemí.

Špičkové pracoviště slaví

Dvacet let od svého spuštění do provozu oslavil školní jaderný reaktor VR1
Českého vysokého učení technického.
Zařízení, které škola provozuje přímo
v centru Prahy, patří ke špičkovým pracovištím svého druhu v Evropě a slouží nejen studentům školy, ale také pro
vzdělávání dalších specialistů. Významné výročí připomněla v závěru října také výstava v budově Evropského parlamentu, uspořádaná z iniciativy českého
europoslance Pavla Poce.

Kamiony zaplatí za hluk

Členské státy Evropské unie se dohodly na zpoplatnění nákladní dopravy za
hlukové emise. Vedle mýta by tak dopravci měli za každý ujetý kilometr po
dálnicích platit zhruba čtyři až pět centů. Krok souvisí se snahou EU snížit dopad tranzitní dopravy na životní prostředí i zdraví lidí a zároveň hledat cesty jak část zboží vrátit zpět na železnici.

Více pro ochranu přírody

Poslanci Evropského parlamentu vyzvali členské státy unie k razantnímu
zvýšení investic do ochrany rostlin a živočichů. Parlament tak reagoval na stále
se zrychlující úbytek druhů, který může
vyvrcholit až ohrožením samotné existence lidstva. Zároveň požaduje od členských zemí také ochranu alespoň 20 %
půdy, sladké vody a mořských oblastí
nebo dostatečná opatření, která by zabránila vyhynutí ohrožených druhů.

Komise tlačí na Facebook

Cokoli umístíte na Facebook nebo jiné sociální sítě, je na síti navždy. Facebook v současné době totiž neumožňuje
úplné vymazání zadaných údajů. Evropská komise proto požaduje, aby uživatelé měli možnost ochrany svých osobních údajů a provozovatel umožnil se
zrušením účtu vymazat i všechny zadané údaje. Jen tak je možné zabránit zneužití třeba v nerozvážnosti nebo vyhraněné životní situaci zveřejněných textů
či fotografií, které by mohly zničit kariéru či osobní život uživatele sociální sítě.

Více na www.pavelpoc.cz

V současné době probíhají práce na konečném znění smlouvy na
pronájem sokolovské nemocnice.
Od ledna by ji už měla převzít společnost Nemos, která již provozuje nemocnici v Ostrově. „Konečné
znění smlouvy bychom měli podepsat v listopadu. Nemocnice bude
pronajata na 20 let,“ uvedl radní pro
oblast zdravotnictví Václav Larva.
Nový management plánuje rekonstrukci oddělení, nákup přístrojů, zateplení a stavbu parkovacích
míst. Nemocnice má udržet a posílit
základní obory a specializovat se na
služby celému kraji v ortopedii, očním lékařství a neurologii.
Nemocnice se také stane součástí národní sítě iktových center. Těch
je v celé ČR třiadvacet. Pracoviště v Sokolově jako jediné v kraji totiž splňuje materiální a personální
podmínky, které vyžaduje certifikace pro léčbu akutní cévní mozkové
příhody. Zkušený personál vedený
MUDr. Alešem Novákem může postiženému, pokud se dostane na iktovou jednotku včas, aplikovat látku rozpouštějící krevní sraženinu
v cévě. Tím se asi o třicet procent
zvyšuje šance, že pacient nebude
mít žádné další následky.
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Urologie v Karlových Varech začala provádět
operaci, která vyléčí ranou rakovinu prostaty
Nová naděje pro muže v celém Karlovarském kraji na včasnou záchranu
života. I tak lze nazvat operační metodu, kterou zavedlo Urologické oddělení nemocnice v Karlových Varech.
Radikální prostatektomie, jinými
slovy operace raného stadia rakoviny
prostaty, totiž dokáže zhoubný nádor
odstranit a rakovinu tak zcela vyléčit.
O novou operační metodu si „řekli“
přímo lékaři karlovarské urologie, dosud se totiž pro pacienty z Karlovarského kraje prováděla nejblíže v Praze.
„Rakovina prostaty je druhý nejčastější nádor vznikající u mužů. Ve své
počáteční fázi se přitom dá operativně
odstranit a pacient je tímto zákrokem
zcela vyléčen. Zdůrazňuji však, že
musí být v počáteční fázi,“ uvedl primář Karel Vlček po vůbec první operaci v karlovarské nemocnici, která se
uskutečnila na konci října.
Podle Romana Zachovala, přednosty urologického oddělení pražské
Thomayerovy fakultní nemocnice,
který karlovarské lékaře pro operační výkon zaškoloval, onemocní ročně
karcinomem prostaty více než pět tisíc mužů. „Pacientů ze spádové oblasti Karlovarska již bylo tolik, že jsme se
rozhodli vyslyšet místní lékaře a tuto

Operační tým provedl v říjnu historicky první radikální prostatektomii v karlovarské nemocnici.
operační metodu v Karlových Varech
zavést. Být operován v místě bydliště
je navíc pro pacienta rozhodně komfortnější. Je ve známém prostředí, nemusí cestovat, což může být především v pooperačním stavu nepříjem-

né a může jej pravidelně navštěvovat
rodina,“ vypočetl výhody.
Operace může v Karlovarském kraji ročně zachránit život více jak padesátce mužů. Od okamžiku stanovení
diagnózy karcinomu prostaty by měl

Foto KL

být pacient na operačním stole urologů a chirurgů do jednoho měsíce. Při
operaci dojde k odstranění celé prostaty včetně jejího pouzdra s nádorem. Rakovina prostaty se týká většinou mužů po padesátém roku života.

Test státních maturit potvrdil potřebu přijímacích zkoušek
V generálce státních maturit, která
proběhla koncem října, neuspěla třetina studentů. Středoškoláci v Karlovarském kraji měli přitom nejhorší výsledky v celé republice. „Asi
to je dáno také strukturou středního školství. V Karlovarském kraji je
vyšší procento odborných škol a učilišť.“ varoval však před dezinterperetací výsledků generálky ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
(Cermat) Pavel Zelený.
Přesto lze generálku považovat za

další argument potvrzující správnost
rozhodnutí zavést v kraji přijímací zkoušky na maturitní obory středních škol. Na jejich zavedení se dohodli ředitelé škol zřizovaných krajem i škol soukromých.
„Cílem zavedení zkoušek má být
především zvýšení kvality studentů
středních škol a smysluplnější rozdělení studentů mezi maturitní a učňovské školy,“ uvedl krajský radní
pro oblast školství Vratislav Emler.
Kraj v současné době zřizuje 26

středních škol. Ne na všech jsou ale
maturitní obory. Vedení kraje se přitom neobává, že by zavedení přijímaček způsobilo odliv žáků na střední
školy v jiných krajích.
„Inspirovali jsem se Zlínským krajem, kde už přijímací řízení na střední školy proběhlo. Tamní střední školy žádný odliv žáků nepociťují,“ řekl
Vratislav Emler. Přijímací testy kraj
připravuje ve spolupráci se společností SCIO. „Žáci základních škol si
je samozřejmě budou moci vyzkou-

šet,“ dodal Vratislav Emler. Náklady
kraje na zorganizování přijímacích
testů budou 720 000 korun.
Podle hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného připravuje do
budoucna srovnávací testy na základních školách i stát. Kraj chce jít
zavedením přijímaček státu naproti.
„Potřebujeme podporu státu i proto,
aby bylo těžší se dostat na gymnázia
a naopak se posílily střední odborné
školy a učňovské obory,“ uvedl Josef
Novotný.

Podle průzkumu, který si kraj udělal, v loňském roce šlo na maturitní
obory v kraji 360 žáků, kteří měli na
základní škole na vysvědčení čtyřku.
To je podle vedení kraje dokladem,
že se na maturitní obory dostávají i žáci, kteří by měli studovat jinde.
Přijímací testy se uskuteční ve
dnech 26. až 28. dubna. Výsledky žáků na základní škole ale budou i nadále hrát v přijímacím řízení roli
- u gymnázií bude mít přijímací test
70% váhu, u ostatních oborů 60%.

Obávaný tuhnický jez je bezpečnější
Obávaný jez v Karlových VarechTuhnicích prošel rekonstrukcí. Díky
provedeným úpravám bylo zamezeno
tvorbě nebezpečných proudů, ze kterých se vodáci dostávali jen s obtížemi.
Jez tak má celou řadu obětí.
Jednou z realizovaných úprav bylo snížení hrany jezu o 15 centimetrů
při zachování linie koruny původního objektu. Zůstala i štěrková propust
u pravého břehu. Nový je objekt u levého břehu, který má funkci propusti
pro sportovní lodě a rybího přechodu.

Jeho základ tvoří 16 řad kartáčů se 40
centimetrů vysokými umělohmotnými
štětinami. Takovýchto kombinovaných
přechodů je v ČR jen šest.
Investorem akce bylo Povodí Ohře,
partnerem pak Sdružení Brücken-Allianz Bayern-Böhmen. Náklady dosáhly
téměř 18,3 milionu korun, z toho bezmála 12 milionů korun činila dotace
z Evropského fondu pro sociální rozvoj. Stavba byla zahájena letos 19. dubna a trvala 25 týdnů, oproti původním
předpokladům o deset týdnů méně.

Tuhnický jez byl rekonstruován
v rámci projektu Česko-německá ekologická vodní turistika. „Prvotní byla
snaha o zamezení dalším obětem na životech. Doufám ale také, že řeka Ohře
bude naše národy i do budoucna spojovat už jen ve jménu přátelství,“ řekl
při slavnostním předání stavby náměstek hejtmana Petr Navrátil. Slavnosti se
zúčastnili také němečtí partneři, kteří
přivezli dárek - stromek ginkgo biloba,
který má sdružení Brücken-Allianz Bayern-Böhmen ve svém znaku.

Vintířovský LIAS spustil nové zařízení na
čištění kouřových plynů z rotačních pecí
Společnost LIAS Vintířov, Lehký
stavební materiál, k.s., v říjnu představila významnou ekologickou investici. Slavnostní prohlídky zařízení se zúčastnil hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, další představitelé kraje i starostové okolních obcí.
Do zařízení na čištění kouřových
plynů z rotačních pecí investoval výrobce známých stavebních hmot Liapor kolem 100 milionů korun. Zásadní zlepšení čistoty ovzduší mohou pociťovat obyvatelé Vintířova, Chodova
a dalších obcí již od července. Nová
technologická jednotka začala vznikat projekčními pracemi v roce 2008,
vlastní stavba v dubnu 2009 a zkušební provoz na konci letošního května.
„Tato nemalá investice je pro nás
výrazným krokem směrem k tomu,
aby se naše společnost stala ekologickou a šetrnou k životnímu prostředí. To jistě ocení především obyvatelé okolních obcí v regionu,“ pochvaloval si jednatel společnosti Ing. Rudolf Borýsek.
Nové zařízení odsiřuje kouřové spaliny tzv. polosuchou metodou s kondiciací sorbentu vodou, na které navazuje dopalovací dvoukomorová jednotka. „Po celou dobu realizace jsme
se snažili, aby co nejvíce práce prováděly domácí firmy a vynaložený kapitál tak v krizi pomohl českým firmám,“ doplnil dále Borýsek s tím, že
technické řešení bylo navrženo a realizováno kladenskou společností ILD
CZ (filtrační zařízení) ve spolupráci
s firmou Hellmich GmbH Německo

(technologie odsiřování) a brněnskými společnostmi Enetex-Kia a Enetex-Tep. Na své si však přišla i řada
menších místních firem.
Podle Rudolfa Borýska narostou po
spuštění odsiřování výrobní náklady
asi o 10 %. Aby se to neodrazilo v ceně výrobků, bude muset společnost
přijmout úsporná opatření.
Kromě odsiřovacího zařízení Lias
investoval do generální rekonstrukce vibrolisů, výstavby nové zkušebny
a nového informačního systému. Firma nyní zaměstnává okolo 170 lidí.

Nová jednotka na čištění kouřových plynů v Liaporu

Tuhnický jez byl osudový pro mnoho vodáků.

Foto KL

SOS vesnička hledá pěstounky
Sdružení SOS dětských vesniček plánuje do konce příštího roku
přijmout až 30 nových dětí do pěstounské péče. V říjnu proto zahájila mediální kampaň, která má přilákat zájemce o pěstounství i potenciální dárce, jejichž příspěvky pomohou k vybavení nových domácností
a přijetí nových dětí.
„Pro ženy a manželské páry, které se rozhodnou stát se pěstouny
v rámci SOS dětských vesniček, znamená toto rozhodnutí dlouhodobý
závazek. Předpokládá se, že setrvají
ve vesničce po dobu potřebnou pro
vychování alespoň jedné generace
dětí,“ vysvětluje programový ředitel
sdružení Jan Folda, proč je hledání
vhodných kandidátů těžké.

„Hledáme ženy ve věku 25-45 let,
bezdětné či se staršími samostatnými dětmi, které chtějí věnovat opuštěným dětem svou lásku a péči a stát
se jejich náhradní maminkou. Nabízíme jim více než zaměstnání, nabízíme životní náplň a příležitost
k uskutečnění mateřského poslání,“ shrnuje požadavky na uchazečky Lucie Teresa Šultesová, národní poradce pro zajištění kvality péče o dítě
V současné době žije ve třech SOS
dětských vesničkách v Karlových
Varech, Brně a Chvalčově 108 dětí
v péči 24 pěstounek a jednoho pěstounského páru. Více informací na
webových stránkách www.sos-vesnicky.cz.

1. poradenský den
na téma HIV/AIDS

Jednatel společnosti Rudolf Borýsek (v přilbě) v rozhovoru s hejtmanem Josefem Novotným (vlevo) a poslancem Pavlem Hojdou. Foto KL

PRO? • studenty i širokou veřejnost
CO?
• individuální konzultace o HIV/AIDS poskytované
pracovníky krajské hygienické stanice
KDY? • 1. prosince 2010 od 13.00 do 16.00 hodin
KDE? • Karlovy Vary: zastupitelský sál Krajského úřadu
Karlovarského kraje, Závodní 353/88
• Sokolov: aula gymnázia Sokolov, Husitská 2053
• Cheb: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje,
územní pracoviště Cheb, Hradební 16
V Sokolově bude v tento den od 13 do 16 hodin na pracovišti Krajské
hygienické stanice KK, územní pracoviště Sokolov probíhat pro celý kraj

BEZPLATNÉ TESTOVÁNÍ STUDENTŮ NA HIV PROTILÁTKY.

rozhovor | inzerce
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Jako bečovský kastelán jsem vším, čím jsem chtěl být
Mezi desítkami kastelánů českých hradů a zámků má Tomáš Wizovský
z Bečova nad Teplou výjimečné postavení
taven
ní - je také
takké strážcem pokladu nevyčíslitelné hodnoty, nejcennější
ší movité kulturní památky v Čechách hned po korunovačních klenotech
tech - relikviáře svatého Maura.
Od října má navíc jako nový ředitel územního
zemního odborného pracoviště
kti „na krku“ i památkovou péči
Národního památkového ústavu v Lokti
v celém Karlovarském kraji. Jak už to v životě někdy bývá, bečovský
coval velkou oklikou. Nebý
b t někastelán se k vysněné profesi propracoval
Nebýt
ké řídit lokomotiv
i y.
kolika životních náhod, mohl dnes také
lokomotivy.

Vždycky jste chtěl být kastelánem?
Po základní škole jsem na dopravní průmyslovce absolvoval obor strojvůdce. Ale jako dítě jsem chtěl být policistou nebo učitelem, později kastelánem. Silně mě ovlivnila knížka, kterou jsem četl snad desetkrát - Báječný
trest od Bohumila Nohejla, příběh party vesnických dětí, pro které se trest za
klukovské vylomeniny, nedobrovolná
prázdninová brigáda na úpravě zámečku pro potřeby dětské zotavovny stala překvapivě krásným letním dobrodružstvím s detektivní zápletkou a odhalením ukrytého tajemství. V devadesátých letech jsem pak v rámci tzv.
brontosauřích akcí začal jezdit na brigády na hradech.
Kdy jste se rozhodl koníčka proměnit ve svou profesi?
Byl jsem přijat na vysokou školu strojírenskou, ale zběhl jsem z ní na náhradní vojenskou službu na státní památkový objekt Klášter Kladruby. Začínal jsem příslovečně od píky - jako
manipulační dělník a řidič dodávky, ale
i jako průvodce, noční ostraha a dělal
vše, co bylo třeba. V té době jsem už
jasně věděl, že bych se chtěl stát kastelánem. Pak už jen zbývalo se rekvalifikovat, vystudovat vysokou školu, získat praxi u památkového ústavu, najít
si hodnou ženu ochotnou žít na hradě a zúčastňovat se výběrových řízení
a čekat na pravou chvíli...
Jste rodák z Plzně, co vás přiválo do
Bečova a Karlovarského kraje?
Chráněná krajinná oblast Slavkovský les, Krušné hory, kontrasty panenské přírody a průmyslu, polozapomenuté stopy minulosti a zdejší lidé a jejich historie mě doslova uhranuly. Do
Bečova jsem začal jezdit jako archeolog
na záchranné výzkumy a měl tak možnost blíže se seznámit s hradem, který
byl v té době laické i odborné veřejnosti
téměř neznámý. V počátcích jsme s kolegou Petrem Sokolem dokončovali také projekt ojedinělé naučné stezky na
nedaleký Šibeniční vrch s archeologicky prozkoumaným reliktem novověké
kamenné šibenice.

m než jsem se stal
zee viděl rok před tím,
m na výstavě o jeho
v Bečově kastelánem,
staurování na Pražském hradě. Zde
restaurování
šak byl prezentován ještě v rozložerozzloževšak
ém stavu, těsně před jeho kompletací.
ném
Naa jaře roku 2002 byl hotový zrestauovaný relikviář převezen na Bečov a já
rovaný
u nastoupil na podzim téhož roku jako
tu
astelán. Začínali jsme tu tedy nový žikastelán.
ot ve stejnou dobu.
vot
Teď už jste ale proslulý především
ko strážce tohoto pokladu. V čem je
jako
ho výjimečnost?
jeho
Relikviář sv. Maura, celým názvem
elikviář sv. Maura, sv. Timotej
je, sv.
Relikviář
Timoteje,
polináře a sv. Jana Křitele je výjimečApolináře
ou románskou památk
kou, odborníky
nou
památkou,
ovnávanou s korunovačními klenoty
srovnávanou
eských panovníků. Mezi těmito exklučeských
vními předměty je řada paralel i rozzivními
lů. Jedno však mají společné - dodnes
dílů.
divujíí mistrovskou prací tehdejší zla
atudivují
zlatíků a umělců.
níků

možnost díky své poloze participovat
na rozvoji lázeňství v Karlových Varech
a Mariánských Lázních, nebylo kvůli II. světové válce a poválečném vývoudá
d lostí bohužell navázáno. Nynější
ji událostí
vzestup a příležitost do budoucna pak
představuje nejen objev, restaurování
a vystavení relikviáře, ale také záchrad ě středověkéna a obnova mimořádn
mimořádně
ho hradu, jehož autenticita je v republice unikátní. Tedy myslím si, že díky věhlasu relikviáře, postupně
ěěs
opravovanému hradu a m
městečku a znovuoživené botanické zahradě jdeme nyní
po sinusoidě osudu opět
nahoru.

stavebně technickém stavu areálu, který byl po válce využívaný jako ubytovna Rudných dolů, základní škola s družinou, stanice VB či byty zaměstnanců lesů, a při nedostatku peněz na řeš ní celé řady havár
še
á ií je to na jednoho
šení
havárií
kastelána někdy až dost. Problémem je
třeb
e a i průchodnost zámku. Veřejnostřeba
t je zpřístupněn
zp
ti
zatím jen dolní zámek
místa kapacita místností je maxi-

V jakém stavu jste
hrad a zámek přebíral?
Zbývalo ještě mnoho
práce k jejich přeměně
v nynější podobu?
O problémy zde nikdy
nebyla a zřejmě nebude
nouze. Tato národní kulturní památka s nejvyšší památkovou ochranou se sklád
ou
dá ze středověkého hradu, dv
dvou
zámeckých budov, dalších
historický staveb, zárad
meckých zahr
zahrad
krajinář
á skéa krajinářského parku. Při

málně 25 osob, k dispozici je jen jedno schodiště. Zhruba 55 tisíc registrovaných návštěvníků ročně se tak musí
na dvou návštěvnických okruzích organizovat s přesností vlakových souprav.
To mluvíme o zámku, ale hrad je
stále uzavřen. To by se však mohlo brzy změnit, za koncepci jeho zpřístupnění jste letos dokonce získal asi nejho je v oboru pavyšší ocenění, jakéh
jakého
mátkové péče možné dosáhnout - cenu Europa Nostra.
Evropská unie každoročně oceňujee největší počiny ve správě a ochraně
kulturního dědictví. Projekt konzervace a prezentace hradu Bečov, jehož
j em spoluautorem, získal cenu v kajs
jsem
tegorii projekt/výzkum a prosadil se
v konkurenci 140 nominací z 26 zemí.
Tento úspěch má pro mě velký osobzuje správní význam. Jednak potvrz
potvrzuje
nost námi zvolené cesty šetrné stavební a památkové obnovy v kombinaci
s originálním využitím hradu k edukativním programům, jednak snad také
přispěje k získání finančních prostředků na záchranu a zpřístupnění hradu
veřejnosti.
Čím je projekt tak mimořádný?
Síla úspěchu tkvěla ve spojení
konzervační metody z díln profesora Václava
ny
Girsi a využití hradu coby působivého
místa pro

Nebýt relikviáře, Bečov by asi
ůstal místem, jakých jsou dezůstal
tky...
sítky...
r ro
Bečov si ve své historii p
prošell několika vzestupy a pády.
rvní rozkvět tohoto místa
První
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poznávání historie.
Již nyní jsou připraveny a experiment
tálně
vyzkoušeny vzdělávací program „Bečov - cesta do středověku“ nemy
b „Dobrodružství stavební historie“.
bo
Z
Získání
ceny bylo vyvrcholením někol
likaletého
procesu od přípravy projekt zpracování koncepce využití, archetu,
o
ologický,
stavebně-historický, epigrafický a restaurátorský průzkum a získ
kávání
finanční podpory přes nominac Českým národním komitétem ICOci
M
MOS
až po cestu do tureckého Istanb
bulu.
Bylo to tedy i velké dobrodružs Přihlášku jsme podali pod záštitou
ství.
a s podporou hejtmana Karlovarského
k
kraje
Josefa Novotného, děkana Fakult architektury ČVUT Zdeňka Zavřety
l a generální ředitelky Národního pala
m
mátkového
ústavu Naděždy Goryczk
kové.
Bez jejich podpory a pomoci byc
chom
nikdy na „olympiádu památkové
p
péče“
nemohli aspirovat, natož vyhrát
v své disciplíně.
ve
Za úspěch jste byl ovšem „odměn
něn“
i prací navíc, od října jste ředitel
lem
pracoviště Národního památkov
vého
ústavu v Lokti. S jakými předsev
vzetími
jste funkci převzal?
Bečov neopouštím. Přímým řízením
s
správy
objektu jsem pověřil svoji dos
savadní
zástupkyni Kateřinou Pánkov a budu se zde nadále věnovat konvou
c
cepčním
záležitostem a stavební obn
nově
hradu. Mým největším cílem ve
f
funkci
ředitele zdejších památkářů je
v
vrátit
našemu oboru důvěryhodnost,
k
kontakt
s realitou a spolu se svým tým
mem
přesvědčit veřejnost o smyslup
plnosti
a společenském přínosu péče
o památky, dějiny a historickou paměť.
R bych, aby památkáři napříště neRád
b jen hlídacími psi, ale i nejlepšími
byli
p
přáteli
lidí.
Už jste si splnil všechny své životn sny?
ní
V Bečově se mi splnily profesní sny.
J
Jsem
částečně vším, čím jsem chtěl být,
n
neboť
jsem kastelánem, přes edukativní
p
programy
mám co do činění s alternat
tivním
procesem vzdělávání a v nepos
slední
řadě musím kvůli odpovědnosti
z bezpečnost relikviáře úzce spolupraza
c
covat
s policisty.

Tomáš Wizovský

Narodil se před 36 lety v Plzni, kde maturoval na dopravní průmyslovce. Po náhradní vojenské službě v kladrubském klášteře, kde pak krátce působil jako průvodce, absolvoval bakalářské studium humanitních věd, rekvalifikační studium památkové péče a magisterské studium
archeologie na Západočeské univerzitě. Od roku 1998 je zaměstnán v Národním památkovém ústavu (NPÚ), kde začínal jako pracovník územního pracoviště v Plzni, jehož ředitelem se
stal roku 2005. Od roku 2002 je kastelánem Státního hradu a zámku Bečov, od října 2010 současně i ředitelem územního odborného pracoviště NPÚ v Lokti. Je členem poradního sboru kastelánů a členem koncepční skupiny generálního ředitele NPÚ. S manželkou Dagmar
a dvěma dcerami (4 a 1 rok) žije v Bečově nad Teplou.

Relikviář tu tehdy ještě nebyl...
Relikviář svatého Maura jsem shodou okolností v rámci odborné exkurinzerce

Firemní prodejna Libatex s.r.o.
Sokolov, Křížová 168, vedle městské tržnice

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

CHCETE SI
PŘIVYDĚLAT?

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

FELICIA
FABIA
OCTAVIA

Právě ve vaší lokalitě hledáme
pracovníky na roznos
reklamních tiskovin.

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME

Práce vhodná pro každého:

Fabia kombi 1,2 12V, mod. 2004, po TK 2012,
airbag, v el. centrál DO, orig. rádio, construct, nové
pneu, olej aj., málo jetá- perfektní stav, garáž.- prav.
servis Škoda, 119.500 Kč- sleva- i na splátky
Octavia 1.9 TDi KLIMA, mod. 1999, po TK 4/12,
klimatizace, 2x airbag, alu kola + sada zimní, centrál
+alarm na DO, rádio, 4x okna+ zrc. v el., počítač aj.,
metalíza, garáž., perfekt. stav, 109.500 Kč- sleva- i
na splátky
Felicia 1,3 MPi, r.v. 2000, po TK 11/2012, 1. maj.,
tažný, airbag, ABS, strecha, centrál, rádio aj., nové
zimní pneu, perfektní stav- garáž.- málo jetá,
47.500 Kč- sleva- i na splátky bez akontace
Š Felicia kombi 1.3 MPI, mod. 1998, TK 2012, 1.
maj., airbag, tažný, centrál, rádio CD aj., nové pneu,
výfuk, dobrý stav- servisovaná- garáž., 21.500 Kčsleva- splátky bez akontace
Eko poplatek na u nás zakoupený vůz zaplatíme za Vás! Přijďte ušetřit!
Neustálý prodej Škodovek za velmi výhodné ceny. Možnost splátek i na protiúčet.
Tel.: 602 480 333. Celá nabídka na:

důchodce, studenty,
ženy na MD.
Neomezená pracovní doba.
V případě zájmu zašlete SMS
na tel. 733 520 614
a my Vás budeme kontaktovat.
V SMS uveďte jméno, adresu a
kontakt na Vás.

Výkup
starého papíru
za 8 ct./1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

w w w. b e r a n e k a u t o . c z
Příjem inzerce:
353 224 200
739 544 455
354 597 403
739 544 445

Pronajmu byt v Libavském Údolí 1+1 I.kat.(linka, sporák, vestavěná skříň), byt
je teplý a slunný. Nájemné 3 000 Kč + energie + kauce 1 měs. nájemné. Volný
ihned. Tel. 721 833 611.

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

Bohatý výběr záclon,
dekoračních látek a doplňků

Zajišťujeme zakázkové šití
tel.: 731 494 429 | www.libatex.cz

otevírací doba:
PO-PÁ: 8:00-18:00, SO: 8:00-12:00

Přírodní cesta ke zdraví
KLUB ZDRAVÍ ENERGY
Centrum sociální pomoci, Kamenná 40, Cheb
nabízí kromě humánních také produkty pro
naše zvířecí miláčky. Určeny jsou k prevenci, ale
mají efektivní účinek jak na akutní,
tak především na dlouhodobé
a chronické problémy.
Veškeré preparáty byly vyvinuty s využitím
nejnovějších technologií - regenerační proces
je tak mnohem efektivnější
bez rizika vedlejších účinků!
Další informace, prodej a poradenství přímo v klubu
PO 15-18, ST 16,30-18, ČT 14-18.
Ostatní info na www.energyvet.com, www.energy-cheb.cz,
mobil 603 486 331

zajímavosti | křížovka
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KRAJSKÁ „NEJ“

Relikviář
svatého Maura

Nejcennější movitou kulturní památkou v kraji je nepochybně relikviář svatého Maura vystavený na Státním hradu a zámku Bečov. Odborníci jej zařazují na roveň korunovačních klenotů uložených na Pražském
hradě, relikviář je však starší.
Bohatě zdobenou schránku „domečkového“ tvaru o rozměrech 140
x 42 x 65 cm vytvořili na objednávku benediktinského opatství ve Florennes v dnešní Belgii počátkem 13.
století zlatníci z dolního Porýní pro
ostatky sv. Maura, sv. Timoteje, sv.
Apolináře a sv. Jana Křitele.
V roce 1938 Alfréd de BaufortSpontin relikviář od církve koupil a roku 1889 byl převezen na sídlo rodu v Bečově. Když musel Heinrich Beuafort-Spontin jako spolupracovník nacistů koncem 2. světové války utíkat z republiky, relikviář dovedně ukryl. Po čtyřiceti letech americký obchodník Danny Douglas nabídl českému státu zvláštní obchod
- 250 000 dolarů za možnost vývozu
blíže neurčené památky.
Neprozradil však, o jaký předmět
se jedná ani kde je ukryt. Pátrání po
něm probíhalo současně s jednáním
o nabídce téměř rok, ale až těsně před
podpisem smlouvy se týmu kriminalistů vedenému Františkem Maryškovou podařilo zjistit, že jde zřejmě
o relikviář ukrytý v Bečově, a tam jej
spolu s tehdejším kastelánem Karlem
Mackem také 5. 11. 1985 pod podlahou hradní kaple nalezli a vyzvedli.
Restaurace památky poškozené
vlhkostí v úkrytu a suchem v trezoru
státní banky trvala téměř dvanáct let
(1993-2002) a stála přes deset milionů korun, na další tři miliony přišlo
vybudování trezorové místnosti s klimatizací v bečovském zámku.

Křížovka o ceny
V říjnových Krajských listech
jsme nedopatřením zopakovali znění tajenky a výherce srpnového vydání, za což se omlouváme. Tajenka křížovky v zářijovém
čísle zněla „Karlem Antonínem
Perglárem“, v říjnovém „Osvald
Josef Wenda“. Gratulujeme výhercům, kterými byli v září Anna Jakubáčová z Lokte, Stanislav
Dán z Karlových Varů a Stanislav
Krejčí z Toužimi. Výherci z minulého čísla jsou Veronika Kašpárková ze Žlutic, Jan Bílek z Kladna
a Marie Haisováz Karlových Varů.
Všem zasíláme publikace o Karlovarském kraji.
V rámci našeho křížovkářského putování po památkách tentokrát zamíříme do Kyselky. Nedaleko lázní Kyselka se nachází
vyhlídková věž v úpatí kopce Bučina, kterou nechal kolem roku
1880 vystavět... (tajenka).
Bučina se v té době těšila velkému zájmu hostů. Z rozhledny
byl tehdy nádherný výhled do
údolí Ohře až ke Karlovým Varům a na Krušné hory. Po 2. světové válce věž chátrala, až roku 2003 byla opravena a získala i dřevěnou stříšku. Výhled se
podstatně zlepšil po vykácení některých okolních stromů.
Na vyhlídku vede 62 schodů a je
volně přístupná.

Archiv měsíčníku
Krajské listy a jeho datová podoba ve formátu PDF
(do velikosti 3 MB)
jsou
přístupné
a ke stažení v internetových Krajských listech http://
www.kr-karlovarsky.cz/kl/.
O zasílání měsíčníku přímo
do osobních e-mailových schránek
mohou zájemci požádat na adrese
andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.
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Bečov oslavil čtvrt století od objevu relikviáře, pak do jara
poklad zapůjčil na výstavu korunovačních klenotů v Praze
Oslavy objevu století, jak je znovunalezení bečovské relikviáře před
25 lety označováno, vyvrcholily právě ve dnech výročí 5.-7. listopadu:
Návštěvníkům správa národní kulturní památky nabídla kromě běžné
prohlídky zámku a samotného relikviáře ve speciální trezorové místnosti také hrané prohlídky či divadelní
představení i novou kramářskou píseň na téma osudů relikviáře a pro-

mítání dokumentárního filmu České
televize Hon na svatého Maura, který
byl inspirovaný událostmi roku 1985
(24. 11. od 22.05 hod. jej uvede ČT 2).
Druhý den oslav byl zámek vyhrazen pro vzácnou návštěvu - manželky prezidentů zemí Visegrádské čtyřky, kteří se 5.-6. listopadu sešli v Karlových Varech. A nedělní program
ozdobilo setkání v jinak nepřístupné
tabulnici gotického hradu s přímými

aktéry pátrání po relikviáři. Vedoucí
skupiny kriminalistů František Maryška kromě jiného prozradil, že jej
tehdejší ministr kultury ocenil za objev století sadou skleniček a poplácáním po zádech. Bývalý kastelán Karel
Macek poznamenal, že z mnoha let,
které strávil na zámku, trvalo hledání relikviáře na zámku jen dva týdny.
Restaurátor Andrej Šumbera konstatoval, že poškození relikviáře pobytem ve vlhku a pak v trezoru státní
banky nakonec nebylo fatální.
K letošnímu jubileu relikviáře probíhala řada akcí v průběhu celého roku. Akcí se zúčastnili například Livie Klausová, bývalý ministr pro
místní rozvoj Rostislav Vondruška,
současný ministr kultury Jiří Besser, hejtman Josef Novotný a mnoho
dalších. Vyšly speciální monografie
a multimediální CD-ROM, bylo natočeno několik nových dokumentárních filmů a došlo i na vydání sběratelské edice poštovní známky.
Hned po oslavách byl relikviář tajně
dopraven do Prahy, kde bude během
zimního období, kdy je bečovský zámek stejně uzavřen pro návštěvníky,
vystaven ve Vladislavském sále Praž-

Přímí aktéři objevu relikviáře v roce 1985 Karel Macek a František Maryška dostali před besedou k jubileu symbolické klíče od bečovského
hradu. Na snímku vpravo starostka města Olga Haláková.

ského hradu společně s kopiemi korunovačních klenotů českých králů. „Jedná se o společný partnerský
projekt, jde o krátkodobou zápůjčku
a skutečně nehrozí obdoba muchovské anabáze,“ ujistil kastelán Tomáš
Wizovský.

Celou historii relikviáře se Zdeňku Sedláčkovi podařilo vměstnat do
kramářské písně sepsané a nakreslené právě k letošnímu jubileu.
Restaurátor Andrej Šumbera

Ve dnech oslav čekaly návštěvníky netradiční hrané prohlídky. Na snímku jednání s Danny Douglasem (vlevo) v kulisách evokujících rok 1985.
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Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázn
Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázn
I: 47723394

ŠKOLNÍ ROK
2011 - 2012
DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Mgr. Miloslav Pelc, editel školy
tel: 354 624 166, fax: 354 602 526
e-mail: goaml@goaml.cz, www.goaml.cz

PIJÍMACÍ ÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012:
pro každý obor vzdlávání bude v následujícím školním roce pijato 30 žák
- obor osmileté gymnázium
kód 79-41-K/81
- obor tyleté gymnázium
kód 79-41-K/41
- obor obchodní akademie
kód 63-41-M/02
termín odevzdání pihlášek: editeli školy do 15. bezna 2011 vetn
uchazei na všechny studijní obory vzdlávání (G, OA) budou pijímáni formou test
SCIO z J, Ma a OSP

1. kolo pijímacích zkoušek – 3 termíny
úterý 26. 4. 2011, steda 27. 4. 2011, tvrtek 28. 4. 2011

Den otevených dveí – pátek 3. 12. 2010 od 8:30 hodin

Střední odborné učiliště stravování
a služeb Karlovy Vary
TRADICE • KVALITA • ZKUŠENOSTI • ZÁZEMÍ
Přijímací řízení pro š.r. 2011/12:
Tříleté obory s výučním listem
65–51-H/01 Kuchař, kuchařka (též dálkově)
65–51-H/01 Číšník, servírka

Je státní škola, poskytující úplné střední vzdělání s maturitou.

NABÍDKA KE STUDIU PRO ŽÁKY 5. i 9. TŘÍD!
V tomto školním roce budou přijati žáci ke studiu
v osmiletém i čtyřletém oboru vzdělání.
Hlásit se mohou nejen žáci z Ostrova a okolí, ale i z Karlových Varů.
Mezi oběma městy je velmi dobré autobusové i vlakové spojení.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 15. LEDEN 2011
Bližší informace: w w w.gymostrov.cz

Střední zemědělská škola
Karlovy Vary - DALOVICE
obor s maturitní zkouškou „AGROPODNIKÁNÍ“

Škola poskytuje vzdělání v rámci
Karlovarského kraje v oblasti
zemědělství a ochrany životního
prostředí.
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

Dny otevřených dveří:
30. 11. 2010 a 15. 2. 2011 (8 – 17 hod.)
129 223 353  / www.szes-dalovice.cz
STŘEDNÍ
STŘEDNÍ ŠKOLA
ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ
ŽIVNOSTENSKÁ
SOKOLOV
SOKOLOV
Pro školní rok 2011/2012 přijímáme žáky do těchto oborů:
t0CPSW[EďMÈOÓčUZīMFUâTNBUVSJUOÓNWZTWďEčFOÓN
Oděvnictví - Obchodně podnikatelská činnost - Kosmetička - Knihovnické
a informační systémy a služby
t0CPSW[EďMÈOÓUīÓMFUâTWâVčOÓNMJTUFN
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Prodavač - Aranžér - Kadeřník
t0CPSW[EďMÈOÓEWPVMFUâTWâVčOÓNMJTUFN
Zpracování dřeva - Provoz společného stravování
t/ÈTUBWCPWÏTUVEJVNTNBUVSJUOÓNWZTWďEčFOÓN(pro absolventy tříletých učebních oborů)
Dřevařská a nábytkářská výroba - denní dvouleté studium,
Podnikání - denní dvouleté studium, Podnikání - dálkové tříleté studium
.&;*0#03:4."563*506"0#03:47Å6è/¶.-*45&.
+&7&-.*%0#3«1304561/045
Domovy mládeže a školní jídelny v Sokolově a Kynšperku zajišťují ubytování a stravu pro žáky,
kteří jsou ze vzdálenějšího místa bydliště.
Pro získání vice informací je možnost kdykoliv navštívit školu i všechna pracoviště odborného výcviku.
1īJIMÈÝLZQPTÓMFKUFOB4ÀÇ4PLPMPW ÇÈLPWTLÈ 4PLPMPW
*OGPSNBDF.HS.BSUJOFDXXXTLPMB[JWOPTUFOTLBTPLPMPWD[

Yaris_podzimni_kampan_AutoEder_285x100.indd 1

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou
65-41-L/01
66-41-L/01

Gastronomie
Obchodník

Nástavbové studium
65–41-L/504 Společné stravování

(pro absolventy
oborů Kuchař a Číšník)

Předpokládaná kritéria přijímacího
řízení jsou zveřejněna na www stránkách školy.
Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 K. Vary, tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439
E-mail: info@sou-stravovani.cz, Internet: www.sou-stravovani.cz
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 12. 01. 2011 OD 13 DO 18 HODIN
v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary
prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ SOKOLOV
Jednoty 1620, 356 11 Sokolov, tel.: 352 603 825
www.solarter.isste.cz www.isste.cz

www.merkur.isste.cz e-mail: isste@isste.cz

Nabídka oborů pro školní rok 2011/2012:
UČEBNÍ OBORY:
obráběč kovů • mechanik opravář motorových vozidel • elektrikář
strojní mechanik • instalatér • montér suchých staveb • zedník • tesař
STUDIJNÍ OBORY:
strojírenství • elektrotechnika • dopravní prostředky • ekonomika a podnikání
veřejnosprávní činnost • technické lyceum • mechanik strojů a zařízení
mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov • stavebnictví
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:
podnikání (2leté denní a 3leté dálkové) • provozní technika (3leté dálkové)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. LEDNA 2011

Střední odborná škola stavební
Karlovy Vary

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA AŠ
Hlavní 106, 352 01 Aš, telefon: 354 525 585, 736 514 003
www.gymsos.com e-mail: gymsos@gymsos.eu

Pro školní rok 2011/2012
nabízíme studium v následujících oborech:
 Gymnázium osmileté
 Informační technologie

79-41-K/81
18-20-M/01

- informatika v ekonomice

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
10. prosince 2010, 18. února 2010

Návštěva školy je možná i mimo tyto termíny po předchozí
telefonické domluvě. Případné bližší informace ráda sdělí
ing. L. Kalčicová na jednom z výše uvedených kontaktů.

Sabinovo nám. 16, 360 09 Karlovy Vary, příspěvková organizace

přijímá žáky
do maturitního oboru: stavebnictví
do 3letých oborů:
zedník • strojní mechanik (dříve zámečník)
elektrikář - silnoproud • instalatér
truhlář • malíř a lakýrník
do 3letých UO (vhodné pro absolventy praktických škol):
zednické práce • truhlářské práce
malířské a natěračské práce
do 2letých oborů:
stavební výroba

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
maturitní obor stavebnictví:
27.11.2010 od 9.00 do 12.00 hod., budova školy Sabinovo nám. 16
všechny ostatní obory:
8.12.2010 od 13.00 do 17.00 hod. + 11.12.2010 od 9.00 do 12.00 hod.
odborné dílny Stará Kysibelská 77 (Drahovice - vedle PENNY MARKETu)
DOBRÉ UPLATNENÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE
Možnost nástavbového studia zakončeného maturitou. Ubytování studentů zajištěno.
Kontakt: tel.: 353 362 811, e-mail: podatelna@stavebniskolakv.cz, www.stavebniskolakv.cz

1.11.2010 16:40:56
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Institut oceňování majetku
Vysoké školy ekonomické v Praze
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Ukázka pestrosti kultur a tolerance
v kraji světových lázní se vydařila

otevírá v březnu 2011

kurzu pro přípravu znalců a odhadců
ve specializaci

ředitel krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek
tel. 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz

OCEŇOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
A OSTATNÍHO FINANČNÍHO MAJETKU
Ukrajinský soubor měl na setkání nejdelší cestu a jeho vystoupení byla proto věnována více než hodina.

Informace a přihláška:
internet: iom.vse.cz (bez www)
e-mail: iom@vse.cz
tel.: 235 358 569, 235 358 941
(cca 9 až 15 hod.)
příp. 224 095 124

FAKULTA EKONOMICKÁ

poskytuje vzdčlávání ekonomického smčru
v BAKALÁĜSKÉM (Bc.), MAGISTERSKÉM (Ing.)
a DOKTORSKÉM (Ph.D.) stupni studia.

Již druhým rokem organizoval Výbor pro národnostní menšiny Karlovarského kraje setkání, na kterém
skupiny národnostních menšin v kraji předvedli svou kulturu a zvyky.
Akci v karlovarském hotelu Thermal uvedli náměstek hejtmana Milo-

slav Čermák a zástupce Obce Slováků v Karlových Varech a člen výboru
pro národnostní menšiny Peter Surňák.
Jako první vystoupil folklorní soubor Dyleň z Karlových Varů. Poutavý projev pěveckého sboru sv. Petra
a Pavla z Karlových Varů ocenil i přítomný zástupce pravoslavné církve v ČR otec Nikolaj.
Dětské romské sdružení Laco Jilo z Chebu všechny nadchlo
temperamentem při
tanečních kreacích.
Potlesk rozezvučel

DEN OTEVġENÝCH DVEġÍ
Zveme všechny zájemce o studium na Den otevĜených dveĜí, který se koná:
v Plzni - 20. ledna 2011 od 9:00 a od 11:00 hod.
v areálu ZýU na Borech, Univerzitní 26 (budova FEL, posluchárna EP 130)
v Chebu - 21. ledna 2011 od 11:00 hod.
v budovČ Fakulty ekonomické ZýU, Hradební 22 (posluchárna SP – 1. patro)
Bližší informace o možnostech studia naleznete na webových stránkách fakulty www.fek.zcu.cz
nebo Vám je poskytnou pracovnice studijního oddČlení.

STUDIUM V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĎLÁVÁNÍ
Souþástí Dne otevĜených dveĜí bude i prezentace možností studia v akreditovaných programech
celoživotního vzdČlávání.
V rámci programĤ celoživotního vzdČlávání nabízíme studium:

V říjnu byl vyhodnocen třetí ročník fotografické soutěže na téma Ze
života národnostních menšin. Soutěž vyhrál karlovarský fotograf Petr Pohanka před Ondřejem Štychem ze Sokolova (zveřejňujeme jeho
snímek Fatima versus symbol velikonoc). Dvě třetí ceny získali Ioan
Karov ze Sokolova a Stanislav Strmeň z Chebu.

kongresový sál i při vystoupení ukrajinského pěveckého a taneční soubor
z okolí Lvova s krásnou pěvkyní s líbezným hlasem.
Vietnamská komunita se představila kromě typického tance dalekého
Východu také vystoupením dvojic ve
společenských tancích. Německou
menšinu reprezentovaly paní Růžičková z Nejdku zpěvem a hrou na citeru a ženský soubor německé menšiny Heimatchor z Kraslic. Romsky taneční soubor Khamoro z Chodova se
představil na závěr a rytmickým tancem v krojích potvrdil rčení „to nejlepší na konec“.
Národnostní kuchyně mohli účastníci večera vychutnat u slovenských
„korbáčků“, halušek, škvarkových
pagáčků a zelňačky nebo vietnamských jarních závitků, romských Goji a holubků. Ukrajina nechala ochutnat Varianiky a Čanachy a Kuli, Bělorusové připravili Draniky - kolduny
(bramborové placky s masem). I když
tento krát chyběla výborná maďarská kuchyně, všichni si pochutnali
a chválili představení všech ukázek.
Setkání bylo připraveno za podpory Karlovarského kraje, proto všechny potěšila osobní účast náměstků
hejtmana Miloslava Čermáka a Jaroslava Borky.
Ing. Peter Surňák

• bloku pĝedmčtĥ 1. roÿníku bakaláĝského studia:

 zamČĜení Podnikání a management, konzultaþní místo – Cheb,
 zamČĜení Finance a úþetnictví, konzultaþní místo – PlzeĖ,
 zamČĜení Podniková ekonomika a management, konzultaþní místo – PlzeĖ.

Tyto bloky pĜedmČtĤ lze rozložit až na dobu 2 let. Úþastník celoživotního vzdČlávání hradí
jednorázový poplatek na úhradu studijních nákladĤ a po úspČšném splnČní pĜedepsaného bloku
pĜedmČtĤ je pĜijat k Ĝádnému studiu v bakaláĜském resp. magister. studiu na FEK ZýU v Plzni.

Další bčh tohoto studia zahajujeme v únoru 2011
(pĝihlášky pĝijímáme do 4. února 2011)

Bližší informace naleznete na www.fek.zcu.cz/cecev nebo Vám je poskytne R. Koþvarová,
tel. 377 633 513, kocvarov@ccv.zcu.cz nebo T. Kasík, tel. 377 633 505, tkasik@ccv.zcu.cz.

Povodňové prohlídky by měly
sloužit ke kontrole stavu ohroženého území z hlediska připravenosti na povodně a navazující ochrany
majetku.
Pojem povodňové prohlídky je zakotven ve vodním zákoně. Jsou jednou ze základních povinností povodňového orgánu obce, ale účastnit se jich musí i vlastníci staveb
a pozemků v záplavovém území
nebo zhoršujících průběh povodně. Prohlídky se většinou účastní
zástupce obce, vodoprávního úřadu, správce povodí a vodních toků
a další subjekty.
Vlastníci ve spolupráci s povodňovými orgány prověřují zejména
stav objektů v záplavovém území
z hlediska možného ovlivnění odtokových podmínek za povodně.
V Karlovarském kraji se jeví jako velké riziko konstrukční řešení mnoha mostů a lávek pro pěší.
Jsou většinou nekapacitní pro větší
povodně. Často nejsou pevně ukotveny k terénu a jejich odplavením
tak může např. u další mostní konstrukce vzniknout těžko odstranitelný nápěch a ucpat koryto toku.
Stejný důsledek může mít skladování odplavitelného materiálu
v blízkosti vodního toku. Jedná se
zejména o volně umístěné dřevo,
komposty a hmotu z prořezávek.
Důležitou součástí povodňové
prohlídky je i kontrola technického stavu a připravenosti malých

vodních nádrží, které mohou v lokálním měřítku výrazně přispět
k transformaci povodňové vlny.
Při přívalových povodních v roce
2009 se ukázalo, že zejména drobní
vlastníci či uživatelé nemají pracovní kapacity ani finanční prostředky
na opravy a údržbu, a to hlavně na
malých rybnících v horních částech povodí, a nejsou většinou dostatečně obeznámeni se svými povinnostmi a činnostmi při povodni.
Celá povodňová prohlídka musí být orgánem obce zaprotokolována, o jejím absolvování proveden
záznam do povodňové knihy a protokol z prohlídky by měl být předán
nadřízenému povodňovému orgánu.
Na základě zjištěných skutečností
nařídí povodňový orgán obce právnickým a fyzickým osobám zjednání nápravy. Musí odstranit předměty a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku.
Pokud nereagují, uloží tato opatření obec rozhodnutím.
Krajský úřad Karlovarského kraje uvažuje o zavedení jednotné evidence protokolů z povodňových
prohlídek, která by pomohla k zajištění přehledu o odstraňování závad a usnadnila i evidenční a dokumentační práce.
Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu KK, oddělení vodního hospodářství a havárií

odbor správních agend a krajský
živnostenský úřad
Ing. Daniel Matějíček
tel: 353 502 469,
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel. 353 502 141
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová
tel. 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor krizového řízení
JUDr. Manfred Kraus
tel. 353 502 190
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz
odbor kontroly
Mgr. Jaromír Kruták
tel. 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz
ekonomický odbor
Ing. Dagmar Divišová
tel. 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
odbor legislativní a právní
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel. 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz

odbor investic
a grantových schémat
Ing. Věra Tomsová
tel. 353 502 432
vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz

Studium probíhá formou samostudia s podporou moderních komunikaþních prostĜedkĤ. Vybraná
klíþová témata jsou vysvČtlena formou blokové výuky v rozsahu 4 – 8 vyuþ. hodin dle nároþnosti
pĜedmČtu. Výukové bloky se konají o vybraných pátcích (Cheb) a sobotách (PlzeĖ).

Povodně 2: Povodňové
pohlídky jsou potřebné

zástupce ředitele krajského úřadu,
vedoucí odboru stavební úřad
Mgr. Lubomír Novotný
tel. 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

odbor správa majetku
Bc. Miroslav Očenášek
tel. 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

• bloku pĝedmčtĥ 1. roÿníku navazujícího magisterského studia:

www.fek.zcu.cz

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)

další ročník čtyřsemestrálního

Podrobné informace a přihlášky
je možné stáhnout z internetu
nebo telefonicky požádat o jejich zaslání.

KONTAKTY NA KRAJSKÝ ÚŘAD

Obdarujte své blízké křišťálovým
dárkem od Moseru

odbor dopravy
a silničního hospodářství
Mgr. Vladimír Malý
tel. 353502461
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
odbor regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil
tel. 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz
odbor životního
prostředí a zemědělství
Ing. Eliška Vršecká
tel. 353 502 220
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
odbor školství,
mládeže a tělovýchovy
Mgr. Monika Šperglová
tel: 353 502 443
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz
odbor kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Martin Pospíšil, PhD.
tel. 353 502 230
martin.pospisil@kr-karlovarsky.cz
odbor sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková
tel. 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

Zveme Vás do našich prodejen Moser, kde jist³ v «ase váno«ním najdete spousty
inspirace na originální dárky, které pot³ší nejen vaše blízké.
Výrobkem Moser darujete pravý kâišëálový klenot s více jak 150 let trvající tradicí.
Pâesv³d«te se o dokonalém rukod³lném zpracování výrobkõ, jejich špi«kové kvalit³
a nevšedním talentu mistrõ skláâõ pâi Vaší návšt³v³ sklárny Moser.
SKLÁRNA MOSER

Ǥ æͶȀͳͻǡ͵ͲͲǤ
ǤǣΪͶʹͲ͵ͷ͵Ͷͳͳ͵
otevâeno denn³ 900 - 1800

SKLÁRNA MOSER

āæ³ǡ͵ͲͲͳǤ
ǤǣΪͶʹͲ͵ͷ͵ʹ͵ͷ͵Ͳ͵
otevâeno denn³ 1000 - 1900

w w w. m o s e r - g l a s s . c o m

odbor zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
tel. 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz
odbor vnitřních záležitostí
Ing. Jozef Leško
tel. 353 502 250
jozef.lesko@kr-karlovarsky.cz
odbor informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel. 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz
oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová
tel. 353 502 460
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

kultura a sport

Pohárová senzace se nekonala, Baník
podlehl v Mladé Boleslavi na penalty

K veliké senzaci měli nakročeno fotbalisté FK Baníku Sokolov v poháru Ondrášovka Cup. Po povinné výhře
nad Jiskrou Domažlice svěřenci trenéra Radoslava Látala zdolali v domácím prostředí pražskou Spartu a ve
čtvrtém kole odjížděli na odvetný zápas do Mladé Boleslavi s vedením 3:0 po výhře na domácím trávníku (snímek je z tohoto zápasu). Jenomže stejným skóre se v doma prezentoval i tým z města automobilů, a tak přišly na řadu pokutové kopy. V nich se až v sedmé sérii přiklonilo štěstí na stranu Mladé Boleslavi. Přesto se fotbalisté Baníku nemají za co stydět. Vždyť si „sáhli“ na nejlepší pohárový výsledek v historii.
Foto KL

11 | 2010

PRÁCE S MLÁDEŽÍ V HC ENERGIE KARLOVY VARY

II. ČÁST

Realizační tým má padesát členů
S rostoucím počtem mladých
„Energetiků“ se v posledních letech výrazně zvýšil i počet lidí, kteří
o naše naděje pečují. O celou mládež
se v klubu v současnosti stará přibližně padesátičlenný realizační tým. Ten
je složen z hlavních trenérů (většina
z nich vlastní nejvyšší licenci), asistentů (s nižšími licencemi) a brankářských trenérů.
Hlavním trenérem brankářů je Pavel Kněžický, který je zároveň asistentem u extraligového „áčka“ a předsedou brankářské komise ČSLH. Nesmírně důležitou roli má u každého
družstva mládeže jeho vedoucí.
U nás jsou tyto posty obsazeny výhradně dobrovolnými pracovníky,
kteří jsou většinou vybíráni z řad
rodičů hráčů. Pro kategorie SCM je
k dispozici také lékař, videotechnik,
kustod a maséři.
O kvalitě práce tohoto týmu rozhoduje velmi mnoho faktorů. Základním předpokladem pro dlouhodobě úspěšnou práci s mládeží je obrovské a vytrvalé nadšení všech zúčastněných. Velkou výhodou pro práci každého trenéra jsou samozřejmě vlastní
hráčské zkušenosti a schopnost kvalitní ukázky.
Pouze tyto předpoklady však nestačí. Nutností jsou vzdělaní (a stále se
vzdělávající) odborníci se specializací
na mládežnické kategorie. HC Energie studium trenérů a jejich snahu
o zvyšování kvalifikace velmi podporuje. Zároveň již několik let nabízíme
i tzv. interní klubové vzdělávání for-

mou trenérských seminářů.
V posledních pěti letech proběhlo
zhruba 40 akcí tohoto typu. Mnohé
z nich vedli velmi zkušení a úspěšní
trenéři jako např. Marek Sýkora, Zdeněk Venera, Slavomír Lener, Zdeněk
Novák, Radim Rulík, Pavel Kněžický,
Tomáš Pacina, Antonínem Stavjaňa či
Miroslav Přerost.
Pozvání přijali a své zkušenosti nám
předávali také odborníci z jiných disciplín, jako např. fyzioterapeut Mgr.
Kruckým, mentální trenér Dragan
Vujovič, odborník na moderní videoprogramy Ing. Krulík či psycholožka
Dr. Zlatohlávková. Tato forma se nám
velmi osvědčila, protože přispívá ke
zlepšování naší trenérské práce.
Povinností každého z našich trenérů je stálé sebevzdělávání a průběžné

zařazování moderních tréninkových
metod. Další zkvalitnění práce celého týmu by určitě přineslo i zlepšení jazykové vybavenosti našich trenérů. Například znalost angličtiny dává
trenérům v době internetu obrovské
možnosti k získávání a využívání nejJiří Ryžuk,
novějších poznatků.
hlavní trenér a metodik mládeže

Krajská knihovna oslaví 1. prosince pět
let od otevření nové budovy ve Dvorech
Pět let, to je 43 824 hodin nebo také
2 629440 minut - za takovou dobu se
člověk posune daleko, ať už jede autem po dálnici nebo klopýtá po horách přes kameny a kořeny; je to cesta, po které naše knihovna kráčela
s vámi, našimi čtenáři a návštěvníky
v nové budově. Proto chceme celý den
1. prosince 2010 věnovat právě vám.
Oslavte páté výročí s námi. Akce se
koná pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného. K jubileu jsou připraveny tradiční dárky (čtenářská amnestie a re-

Generální partner:

gistrace nových čtenářů zdarma), ale
také odměna pro každého, kdo využije v tento den služeb knihovny (v hlavní budově ve Dvorech, která slaví výročí) – dárek od jednoho z našich vážených partnerů. O tom jaký dárek si
od nás odnesete právě vy, rozhodne
šťastná náhoda. Může to být drobný
propagační předmět i cena v hodnotě stovek korun.
Dále jsme připravili prodejní výstavu členů a přátel Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců (E. Milka,
D. Nesnídal, I. Sedláčková, J. Kožíšek,

V. Divišová, J. Koubová, H. Kouba, P.
Strnad, V. Květenská, M. Košařová, Z.
Halámek, B. Nosek, J. Felixová, R. Felix, D. Hájková, J. Dvořáková, M. Špora…) v sále Dvory.
V 10.00 hodin pořádáme tiskovou
konferenci v oddělení pro handicapované, od 16.00 si zájemci prohlédnou zázemí knihovny, o hodinu později startuje v hale ochutnávka vín
společnosti KUPMETO a program
uzavře v 17.15 autogramiáda Štěpánky Bergerové, autorky knihy „Dámský
lovecký salón“ v hlavním sále.

+ODYQtSDUWQHĜL

Hitparáda vyvrcholí 18. prosince v kině Alfa
Velké finále hudebních kapel je za
dveřmi. Karlovarská rocková mapa
má za sebou semifinálové kolo vyhledávací soutěže 5. ročníku Hitparáda
KVRM 2010. Na základě internetového hlasování se do finále probojovaly skupiny A. K. Hlušek a Imagie, Holden, Cheeseboutigue, Mimo-To.
Tato čtveřice vystoupí živě ve velkém

finále, které se uskuteční 18. prosince
v Kinokavárně Alfa v Sokolově od 20
hod. Akce se letos bude poprvé konat
za finanční pomoci města Sokolov. Vítěze určí porota ve složení Petr Gardner (Pestalozzi), František Volf, Vladislav Suchan (Agentura Vlny), Růžena Válková (Český rozhlas K. Vary),
Ladislav Duchoň (KVRM) a Karel

Ivan (ex- Tuborg).
Nejlepší kapela se může těšit na nahrávku studia HD SOUND, přímý
postup do soutěže Múza 2011 v Plzni,
účast na festivalech Rock Beach 2011
a Island 2011, koncert v loketském
amfiteátru, rozhovor pro Český rozhlas i soudek piva. Řada odměn čeká
i na vítěze divácké soutěže.

Pro srovnání dva dnes již historické záběry - vlevo budova bývalé jídelny mužstva ve dvorských kasárnách
na začátku přestavby, vpravo po dokončení hlavních stavebních prací 17. srpna 2005.
Foto KL

tel. 353 502 804, 736 514 048
sekretariat@knihovnakv.cz
www.knihovna.kvary.cz

Kam v prosinci za kulturou a sportem?
do 7. 12. Cheb, Galerie 4
SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE

30. 11. Cheb, divadlo 19.00
BENEFICE KVĚTY FIALOVÉ

10. 12. - 7. 1. Cheb, Galerie G 4
25 LET GALERIE 4

do 2. 1. Cheb, GVU
ANTONÍN SLAVÍČEK - OBRAZY

30. 11. Sokolov, divadlo 19.00
MARIE ROTTROVÁ + NEŘEŽ

17. 12. K. Vary, GH Pupp 15.00
VÁNOČNÍ KONCERT KSO

do 30.1. K. Vary, Galerie umění
PETR PAVLÍK - POUTNICE

5. 12. Cheb, muzeum 10.00-17.00
ADVENT V MUZEU

19. 12. M. Lázně, Angl. kostel 19.30
RYBOVA VÁNOČNÍ MŠE ZSO

27.11.-23.12. K. Vary, park u Lázní I
ADVENT A VÁNOČNÍ TRHY

5. 12. Sokolov, zámek
ADVENTNÍ POHÁDKA A MIKULÁŠ

19. 12. Chodov, 3. ZŠ
VÁNOČNÍ LAŤKA

28. 11-20. 12. Žlutice, Galerie
POŠTOVNÍ ZNÁMKA ŽLUTIC

8. 12. Sokolov, kostel sv. Jakuba 19.00
LUCIE BÍLÁ

31. 12. F. Lázně, u fontány 21.30
SILVESTROVSKÁ STREET PÁRTY
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PŘEDNÁŠKY
10. 12. Dvory 16.30
Miroslav Spurný: Odkaz Giordana Bruna - exoplanety a jejich objevy
8. 12. Studijní odd. Lidická 18.00
Hlasité čtení, E. Ionescu: Střípky deníku
VÝSTAVY
6.-29. 12. Kavárna Dvory:
Paličkované krajky
vernisáž 6. 12. 2010 v 16.30 hodin
do 31. 12. A-klub Dvory
Výroba hudebních nástrojů
Výrobky a fotografie studentů ISŠ Cheb
6. 12. -28. 1. 2011 Studijní odd. Lidická
Fotografie a práce z kurzu arteterapie
HERNÍ KLUB
2., 9., 16., 23. 12. A-klub Dvory 15.00
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Herní klub. Chytrá zábava pro každého od 15 let.
11. 12. A-klub od 10:00
Herní sobota
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ DVORY
1., 8., 16., 22. 12. v 15.00
Středa s pohádkou
Pro děti předškolního a mladšího školního věku
3., 10., 17. 12 v 15.00
Páteční pohádkové hrátky
Program pro děti školního věku
LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY
9. 12. Studijní oddělení Lidická 10.00
Vánoční posezení

4. ROČNÍK
LITERÁRNÍ
SOUTĚŽE
PRO ZAČÍNAJÍCÍ
AUTORY

Patronem letošního ročníku je
spisovatel Tomáš Zmeškal, laureát
Ceny Josefa Škvoreckého za román
Milostný dopis klínovým písmem.
PRAVIDLA SOUTĚŽE
- pro všechny amatérské začínající
autory z celé ČR
- text nebyl dosud publikován
- nejnižší věk 14 let
- kategorie - próza
- rozsah maximálně 5 normostran
- každý autor může zaslat pouze jediný soutěžní příspěvek
- odeslání práce do 31. 12. 2010
pouze v elektronické podobě (MS
Word) prostřednictvím formuláře
na www.knihovna.kvary.cz
- vyhlášení vítězů v únoru 2011

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

