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Kraj má osobnost, sdružení a obec desetiletí
Zachránce pěti desítek vodáků Jan Čečrle z Radošova, Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Anny
v Sedleci na Karlovarsku a město Sokolov jsou vítězi
ankety, která hledala osobnost, neziskovou organizaci a obec desetiletí v Karlovarském kraji.

Vážení a milí čtenáři,
v posledních dvou letech si vždy
před Vánoci říkám, že pojmu následující řádky nějak netradičně. Třeba, že úplně vynechám obvyklá vánoční témata, protože jsem prakticky tak vytížený, že ani nemám
čas sledovat, komu a jaké dárky je
třeba koupit, jestli už se prodávají
stromky nebo kolik druhů cukroví žena napekla. Stejně se těším ze
všeho nejvíc na vepřový řízek.
I přesto vám přeji, aby konec roku
probíhal v poklidu a v příjemné vánoční atmosféře, neuškodilo by ani
trochu sněhu. Protože pokud sníh
nebude, zkazí mi to celou plánovanou dovolenou na lyžích, což bych
tedy velice nerad.
A teď trochu na vážnější notu
- vám všem do nového roku přeji
pevné zdraví a dobré rodinné i pracovní zázemí. Věřím, že se náš region bude v příštích měsících rychle
zotavovat z hospodářské krize a rok
2011 bude zase o kousek lepší, než
ten předchozí.
Váš hejtman Josef Novotný

Vážení spoluobčané,
vážení krajští zastupitelé,
starostové a starostky,
Děkujeme Vám za podporu
a spolupráci, díky které v kraji za uplynulý rok vyrostly nové
stavby, opravily se kilometry silnic a mostů a náš kraj je celkově
lepším místem k životu. Věříme,
že v úspěšném trendu budeme pokračovat i v nadcházejícím roce.
Přejeme Vám šťastné a veselé Vánoce prožité v klidu a pohodě mezi Vašimi nejbližšími. Do
nového roku pevné zdraví a ať se
Vám daří splnit si osobní i pracovní plány.
Rada Karlovarského kraje

Desetiletí existence Karlovarského
kraje se promítlo i do letošní podoby
tradiční ankety Osobnost kraje. V jejím 6. ročníku byly mimořádně vyhlášeny tři jubilejní kategorie: osobnost
desetiletí - zvláštní ocenění za mimořádný přínos kraji, nezisková organizace desetiletí a obec desetiletí.
Vyhlášení výsledků ankety proběhlo
9. prosince ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.
„Chci z tohoto místa poděkovat svým
předchůdcům, za deset let v tomto
kraji vyrostla spousta osobností, institucí a region se posunul ve vývoji kupředu,“ prohlásil hejtman Josef Novotný na úvod slavnostního večera.
Toho se zúčastnili představitelé kraje, europoslanec Pavel Poc, poslanci,

krajští zastupitelé, starostové a starostky a další osobnosti regionu. Ceny pro
vítěze vyrobila karlovarská sklárna Milana Mottla. Večerem provázeli známí
moderátoři Marcela Augustová a Petr Čimpera, o hudební doprovod slavnosti se postarali žáci ZUŠ Antonína
Dvořáka z Karlových Varů, Big Band
Sokolov a muzikálová zpěvačka Šárka
Marková.
V kategorii Osobnost desetiletí občané kraje navrhli 23 kandidátů na
ocenění, do kategorii Nezisková organizace desetiletí přišlo 16 návrhů
a o titul Obec desetiletí se ucházelo 20
měst a vesnic. V každé kategorii krajská komise vybrala vítěze ze tří návrhů s nejvyšším počtem hlasů.
Snímky a další informace na str. 8

Držitelé jubilejních cen Karlovarského kraje - zleva záchranář vodáků Jan Čečrle, zakladatel občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny Alois Kůrka a starosta Sokolova Zdeněk Berka.
Foto KL

Stavební povolení odstartovalo obnovu Císařských lázní
Karlovarský kraj získal stavební povolení na rekonstrukci Císařských lázní. Stavební povolení je základem pro
zahájení veškerých úkonů směřujících
k záchraně této významné kulturní památky, která si vyžádá téměř miliardovou investici.
„Půjde o vícezdrojové financování.
Podáme projekt do Regionálního operačního programu, další peníze chceme získat z Integrovaného operačního
programu. Na financování se bude podílet Karlovarský kraj i město Karlovy
Vary,“ uvedl hejtman Karlovarského
kraje Josef Novotný.
Jeho slova potvrdil i karlovarský primátor Petr Kulhánek. „Budeme nabízet kraji maximální součinnost při této

náročné rekonstrukci a splníme přísliby minulého vedení města,“ uvedl Petr Kulhánek.
Po rekonstrukci nabídne objekt návštěvníkům muzejní expozice lázeňství a Karlovarského kraje, víceúčelový
sál, Muzeum Mezinárodního filmového festivalu, víceúčelový společenskokulturní sál, balneocentrum s knihovnou a studovnou pro odbornou veřejnost a Informační centrum Města Karlovy Vary a Karlovarského kraje.
Císařské lázně jsou památkově chráněným objektem již od roku 1958.
V minulém roce byly zařazeny mezi národní kulturní památky. Od svého uzavření v devadesátých letech 20.
století ale budova chátrá. V roce 2008

získal objekt do svého majetku Karlovarský kraj. Jeho snahou je budovu
zrekonstruovat a opět zpřístupnit veřejnosti.
V červnu roku 2009 byl proveden
stavebně technický průzkum, z něhož
vyplývá, že budova trpí v přízemních
prostorách nadměrnou vlhkostí a musí kvůli špatnému stavu projít náročnou rekonstrukcí a sanací. Interiéry,
hodnotné umělecké předměty a umělecko-řemeslné prvky musí být restaurovány. „Samotná rekonstrukce by měla trvat zhruba dva roky. Nějakou dobu
ale potrvá, než vyřídíme veškeré formality spojené se získáním evropských
peněz i příspěvku ministerstva kultury,“ prohlásil hejtman Josef Novotný.

Hejtman Josef Novotný a primátor Petr Kulhánek (vlevo) se dohodli na
spolupráci kraje a města při záchraně Císařských lázní.

Foto KL

Deset obcí získá příspěvek kraje na lyžařské běžecké dráhy Počet středních
Celkem deseti obcím a dvěma lyžařským klubům přispěje letos Karlovarský kraj na budování a údržbu lyžařských tras v regionu. Pokud to schválí
krajské zastupitelstvo, získají žadatelé
více než 737 000 korun.
„S potěšením můžu říct, že zatímco loni mohli běžkaři v našem regionu využít 179 kilometrů udržovaných
tras s příspěvkem Karlovarského kraje, v letošní zimní sezóně to bude téměř jednou tolik, tedy 352 kilometry

upravovaných běžeckých tras. Proto
je také příspěvek o více než 325 000
korun vyšší než loni,“ vysvětlil náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Příspěvek z krajského rozpočtu ve
výši 25 000 korun by mělo získat město Horní Blatná, stejnou částku dostanou Nové Hamry. Rovných 110 000
korun je připraveno pro obec Abertamy, město Boží Dar dostane 100 000
korun a ještě o 70 000 korun více by
mělo získat město Mariánské Láz-

ně. Příspěvek pro Pernink činí 60 000
korun a pro Jáchymov 50 000 korun. Zkrátka nepřijde ani obec Krásná s příspěvkem 35 000 korun nebo
Březová s částkou 25 000 korun. Obec
Potůčky dostane 7 500 korun. Příspěvek pro Lyžařský klub Slovan Karlovy
Vary činí 100 000 korun, Biatlon klub
Jáchymov získá 30 000 korun.
„Příspěvky z krajského rozpočtu
jsou do výše 50 procent celkových nákladů jednotlivých projektů. Celkem

vynaloží obce a kluby na budování
a údržbu tras více než 1 milion 624 tisíce korun,“ dodal Navrátil.
Poskytnuté peníze budou použity
například na údržbu Krušnohorské
lyžařské magistrály v okolí Nových
Hamrů nebo Božího Daru, na úpravu
lyžařských běžeckých okruhů v délce
90 kilometrů v Mariánských Lázních
nebo na údržbu lyžařských stop v délce 30 kilometrů v okolí města Březová
na Sokolovsku.

Nejlépe třídili odpad obyvatelé Otovic a Františkových Lázní

Starosta Ivo Mlátilík (vlevo) přebírá od radního Jaroslava Bradáče ocenění pro vítěze v kategorii
obcí nad 1 000 obyvatel.

V Krajské knihovně v Karlových
Varech se uskutečnilo vyhodnocení
5. ročníku soutěže obcí ve sběru využitelných složek odpadu - Ligy odpadů. Soutěž je součástí společného
projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM na podporu třídění odpadů.
V letošním roce soutěžilo všech 124
obcí, které jsou zapojeny v systému
společnosti EKO–KOM. V kategorii do 1 000 obyvatel zvítězily Otovice
před Tuřany (loňský vítěz) a Kolovou.
Z obcí nad 1 000 obyvatel si letos nejlépe vedly Františkovy Lázně následované Lázněmi Kynžvart (loňský vítěz)
a Karlovými Vary.
„Vítězné obce v obou kategoriích
obdržely finanční odměnu 60 000 korun za první místo, 30 000 korun za

druhé a 10 000 korun za umístění na
třetí příčce. Obdarujeme je také keramickými výrobky z Domova dětí
a mládeže v Sokolově,“ prozradil dopředu radní Jaroslav Bradáč.
Součástí akce bylo rovněž vyhlášení výsledků výtvarné soutěže ZŠ a MŠ
„Plníme dětské sny“. „V roce 2010
se přihlásila školní zařízení, kolektivy i jednotlivci. Soutěžilo se celkem
v šesti kategoriích,“ vysvětlil Bradáč.
Všichni ocenění dostali dárky, které
si mohli v rámci soutěže „Plníme dětské sny“ přát. „Podle možností jsme
se jim tyto jejich přání a sny pokusili
splnit. Doufám, že budou mít z těchto hodnotných dárků radost a užijí si
jich,“ dodal. Autoři vítězných prací
získali fotoaparáty, přehrávače MP4,
stolní hry nebo sportovní batohy.

V doprovodné výtvarné soutěži
získala hned dvě ocenění Radka
Janků z Nejdku.
Foto KL

škol se nemění
Čtyři střední školy v regionu, které byly podle jedné z variant návrhu zpracovaného odborem školství
krajského úřadu určeny ke zrušení,
budou zřejmě zachovány.
Krajští radní totiž doporučili zachování současného stavu. „Kraj si
ale stanovil pravidla, kterými se ředitelé všech škol budou muset řídit,“ řekl hejtman Josef Novotný.
Hlavní požadavky jsou tři. Ve
všech školách budou vyhlášeny přijímací zkoušky pro maturitní obory a ředitelé nebudou v průběhu školního roku žádat o navýšení mzdových prostředků. Poslední podmínkou je, aby školy spolupracovaly se starosty a například
při plánování struktury studijních
oborů reagovaly na potřeby regionu.
Zrušení gymnázia v Aši, gymnázia a obchodní akademie v Chodově, střední průmyslové školy v Lokti a střední odborné školy a učiliště
v Nejdku bylo vedle úprav v oborové struktuře nebo zachování současného stavu jednou z navrhovaných variant řešení nevyhovujícího stavu středního školství v regionu. Ten charakterizuje úbytek žáků,
nízká kvalifikovanost učitelů a celkově klesající úroveň vzdělávání.
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Sídlo krajských institucí vzniká na místě kasáren v Karlových VarechDvorech. Jako první byla dokončena budova A (na snímku).

Samosprávné kraje České republiky byly zřízeny v roce 1997 ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. Podle navazujícího zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jsou tyto kraje územními veřejnoprávními korporacemi, vykonávajícími samosprávu (samosprávné kraje) a přenesenou státní správu. K tomu jsou
nadány vlastní právní subjektivitou, vlastními orgány, majetkem a působností.
První volby krajského zastupitelstva se uskutečnily 12. listopadu 2000. V Karlovarském kraji získala ODS 15, KSČM 12, Čtyřkoalice 10 a ČSSD 8 mandátů.
Na ustavujícím zasedání krajského zastupitelstva 8. 12. 2000 v karlovarském hotelu Imperial byl hejtmanem zvolen JUDr. Josef Pavel, 1. zástupcem hejtmana se
stal Ing. Jan Zborník, zástupci hejtmana RNDr. Petr Horký a Ing. Jiří Behenský,
uvolněným členy rady Ing. Jiří Mutinský, členy rady Ing. Jiří Červenka, Radomil
Gold, Ing. Karel Jakobec a Lubomír Pokora. Ředitelem krajského úřadu se stal
Ing. Roman Rokůsek. Po rezignaci Lubomíra Pokory se 12. 12. 2002 členkou rady a uvolněným zastupitelem stala Mgr. Ellen Volavková.
Dne 12. 4. 2001 krajští zastupitelé schválili znak kraje, autorem je Ing. arch. Michal Karas. Znak má v 1. hlavním poli českého lva, diagonálně je umístěn znak
sídelního města kraje. V dalších polích jsou umístěny symboly charakterizující kraj - lázeňství (fontána) a hornictví (kladívka). Tyto symboly jsou umístěny
do modrých polí, což barevně odpovídá české trikoloře. Praporem kraje je převod celého znaku bez štítu na list praporu. Logo kraje se stylizovaným písmenem
K vzešlo z veřejné soutěže v roce 2002, autorem je Regina Sedláčková.

V únoru 2002 se v sídle Karlovarského kraje konalo výjezdní zasedání
české vlády. Jeho hlavním výsledkem byl příslib, že rychlostní komunikace R 6 do Prahy bude vybudována do roku 2010.

Karlovy Vary jsou oblíbeným cílem prezidenta Václava Klause. Snímek
je z roku 2002, kdy stál v čele poslanecké sněmovny.

Snímek z oběda při návštěvě premiéra Vladimíra Špidly zachytil celé
vedení kraje v roce 2004 - zprava Josef Pavel, Jan Zborník, Petr Horký,
Jiří Behenský, Jiří Mutinský, Ellen Volavková a Roman Rokůsek.

V květnu 2002 se na bečovský zámek vrátil zrestaurovaný relikviář sv.
Maura a stal se ihned jedním z hlavních turistických magnetů kraje.

Karlovarský kraj zahájil obnovu přístrojového vybavení svých tří nemocnic. Chebská nemocnice dostala v roce 2003 nový gama zářič.

V roce 2004 byla dokončena první etapa vybavování krajské záchranné služby. Kromě jiného kraj zakoupil osm nových sanitek.

Stavba rychlostní silnice R 6 v listopadu 2003 pokročila dokončením
úseku od křižovatky „Ypsilonka“ ke Kamennému Dvoru o délce 4,5 km.

V roce 2004 Karlovarský kraj převzal do svého majetku mezinárodní
letiště v Olšových Vratech a zahájil jeho modernizaci.

V květnu 2004 jsme se stali členy Evropské unie. Hejtman Josef Pavel
(zleva) a vládní prezidenti sousedních regionů Karl Noltze (Chemnitz)
a Hans Angerer (Oberfranken) vztyčili vlajku EU před krajským úřadem.

Oficiální
symboly
Karlovarského
kraje:
znak,
prapor
a logo

psalo se...

První držitel ceny Karlovarský kraj na domácí půdě při Nemocnice už nevytváří nové dluhy
Rodák z města Skalná na Chebsku,
fotbalista Pavel Nedvěd bude historicky první osobností, která za mimořádné úspěchy v oblasti sportu
obdrží nejvyšší poctu kraje. Tou je
Cena Karlovarského kraje. „O udělení této ceny rozhodla svým usnesením Rada Karlovarského kraje 15.
ledna,“ informuje hejtman Josef Pavel, který už poslal fotbalistovi i jeho
rodičům blahopřejné dopisy. Současně s cenou Pavel Nedvěd obdrží grafický list a symbolický finanční dar ve
výši 20 tisíc Kč.
Měsíčník Karlovarský kraj 1/2004

LEDEN 2004

výjezdním zasedání vlády zabodoval
Připravenost Karlovarského kraje
na výjezdní zasedání vlády v Karlových Varech byla maximální. Kabinet
v Karlových Varech přislíbil, že rychlostní komunikace mezi Prahou, Karlovými Vary a Chebem bude hotova
již v roce 2010.
„Na základě námi předložených
materiálů včetně návrhů na usnesení, které jsme pro jednání s vládou
připravili, mohu již dnes s uspokojením konstatovat, že vláda se usnesla mimo jiné na dokončení výstavby rychlostní komunikace R 6 včetně dokončení všech staveb do roku

DUBEN 2004
2010. To znamená zkrácení původně plánované výstavby o pět let,“ říká
hejtman Josef Pavel.
Součástí vládního usnesení je i závazek dokončit stavbu průtahu komunikace R 6 městem Karlovy Vary
do roku 2008.
„Kabinet přijal také usnesení, podle
něhož mají být do 31. prosince 2004
vybrané oblasti Karlovarského kraje trvale zařazeny mezi strukturálně
postižená území těžební činností. To

pro náš kraj znamená z vládou vyčleněných 15 miliard korun získání přibližně třetiny této částky na obnovení
území po těžbě,“ doplňuje hejtman.
Druhé výjezdní zasedání vlády ČR
v K. Varech se uskutečnilo 21. dubna
2004 přímo v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje. Ministři měli
pro své jednání k dispozici zastupitelský sál a přilehlé prostory. Na organizačních přípravách se od února podílel tým pracovníků krajského úřadu ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.
Měsíčník Karlovarský kraj 5/2004

K 1. lednu 2004 vznikly po rozhodnutí zastupitelů z bývalých okresních
nemocnic v Karlových Varech, Chebu a Sokolově společnosti s ručením
omezeným. Ty by však měly v letošním roce ukončit svojí činnost.
V nových společnostech už fungují dozorčí rady, jednatelé i prokuristé. „Nové obchodní společnosti startovaly s čistým štítem, tzn. se základním jměním 200 000 korun a bez
dluhů. V tuto chvíli mají schválené
plány na letošní rok s tím, že mají naplánované vyrovnané hospodaření.
Za 1. čtvrtletí roku 2004 mají nemocnice v Karlových Varech a Sokolově kladný hospodářský výsledek, chebská nemocnice má záporný

výsledek způsobený tím, že proběhlo darování majetku v operativní evidenci a zásobách.
Jednalo se o standardní účetní postup se všemi náležitostmi, navíc
v druhé polovině roku máme avizován nárůst výkonů, takže na konci roku bude také dodržen vyrovnaný hospodářský výsledek,“ říká
Petr Horký. Všechny tři nemocnice
mají uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami a poskytují služby ve stejném rozsahu jako v minulém roce.
Měsíčník Karlovarský kraj 6/2004

ČERVEN 2004
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Ve volbách do krajských zastupitelstev konaných 5.-6. 11. 2004 v Karlovarském
kraji získala Občanská demokratická strana 21, Komunistická strana Čech a Moravy 12, Česká strana sociálně demokratická 7, Evropští demokraté 3 a Koalice
pro Karlovarský kraj 2 mandáty.
Vedoucí orgány kraje sestavila opět koalice ODS a ČSSD. Hejtmanem byl znovu zvolen JUDr. Josef Pavel, jeho prvním náměstkem zůstal Ing. Jan Zborník
a zástupci hejtmana byli i následující čtyři roky Ing. Jiří Behenský a RNDr. Petr
Horký. Dalším náměstkem hejtmana se stal Ing. Jiří Červenka, uvolněnými radními zůstali Jiří Mutinský a Mgr. Ellen Volavková, nově k nim přibyli Kamil Řezníček a Luboš Orálek. Na postu ředitele krajského úřadu pokračoval Ing. Roman Rokůsek.

Nová krajská knihovna vybudovaná v areálu krajského úřadu začala
sloužit veřejnosti v prosinci roku 2005.

Velkou úlevu motoristům přineslo dokončení průtahu Ostrovem v roce 2005, západní části průtahu Karlovými Vary (ve dvou pruzích koncem roku 2006, v celé šíři až do Jenišova v květnu 2008) a severního
obchvatu Sokolova počátkem roku 2008.

V listopadu 2008 byla dokončena přestavba odbavovací haly karlovarského letiště podle požadavků schengenských dohod.

V lednu 2005 byla slavnostně dokončena 2. etapa rekonstrukce karlovarské nemocnice (horní snímek) a od července téhož roku v ní začalo fungovat první kardiocentrum v kraji (snímek uprostřed). Problémy
s financováním nemocnic a jejich řízením po sloučení v Karlovarskou
krajskou nemocnici však nakonec vyústily na přelomu let 2007 a 2008
v protestní akce zaměstnanců karlovarské nemocnice.

V roce 2008 byla uzavřena dohoda s městem Karlovy Vary o koupi
Lázní I (Císařských lázní) Karlovarským krajem. Na snímku hejtman Josef Pavel a primátorka Veronika Vlková po podpisu příslušných smluv.

psalo se...

Nové kardiocentrum pomůže Nový dopravce na železniční trati
ŘÍJEN 2005
pacientům s chorobami srdce
Po čtyřleté přípravě bylo 1. července
2005 slavnostně otevřeno nové pracoviště Nemocnice Karlovy Vary, spol.
s.r.o. - oddělení intervenční kardiologie. Díky novému zařízení nebudou
muset nemocní pacienti dojíždět za
odborným vyšetřením srdce do Plzně a Prahy.
K zahájení provozu došlo přesně rok poté, kdy ministerská Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky
provoz kardio-angiografického kompletu odsouhlasila. Vysoce odbornou
zdravotní péči mohou využívat lidé
s nemocemi srdce z celého Karlovarského kraje. Diagnostické a léčebné
zdravotní péče se dostane pacientům
s akutními či chronickými projevy ischemické choroby srdeční.
Na novém, moderním pracovišti karlovarské nemocnice bude prováděna diagnostika a léčba všech forem koronární nemoci srdce a to katetrizací věnčitých tepen, rozšiřováním zúžení věnčitých tepen balónkem či stentem.
Centrem pracoviště je kardiolinka (rentgenologický přístroj), na které po vpichu katetru do tříselné stehenní tepny a aplikaci kontrastní látky sleduje lékař na monitoru nález na
věnčitých tepnách a dle nálezu následuje rozhodnutí o dalším postu-

ČERVENEC 2005

pu (buď řešení balonkem či stentem
nebo indikace ke kardiochirurgickému výkonu).
„Zřízení pracoviště intervenční kardiologie je nesporně velkým přínosem pro pacienty Karlovarského kraje, především z důvodu neodkladného řešení akutního zdravotního stavu,“ říká radní Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví Jiří Mutinský.
O odborných a organizačních opatřeních budou postupně informována zdravotnická zařízení v kraji, ambulantní specialisté a praktičtí lékaři
tak, aby péče byla zajišťována plynule
a bez problémů. Díky úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí v Plzni je zajištěno zázemí pro řešení komplikací
a kardiochirurgie
Odbornou péči na oddělení intervenční kardiologie zajistí tým specialistů složený z lékařů, rentgenologických asistentů, středně zdravotnického personálu, vyškoleného v intenzivní péči a vrchní sestry, specializované na kardiointervenční metody. Vlastní činnost oddělení bude postupně rozvíjena do podoby nepřetržitého provozu.
Celkové náklady dosáhly částky 56
mil. korun. Na financování se podílel stát (kardiolinka 30 mil. Kč), Karlovarský kraj (přístrojové vybavení 18
mil. Kč), nemocnice a sponzoři (stavebně-technické úpravy 8 mil. Kč).
Krajské listy 6/2005

Karlovarský kraj se stal prvním regionem v ČR, který řeší zajištění dopravní obslužnosti na železnici poptávkovým řízením. Komise po vyhodnocení
tří nabídek doporučila Radě a Zastupitelstvu akceptovat předloženou nabídku dopravce Viamont a.s., který splnil
všechny podmínky a zároveň jeho nabídková cena byla ze všech nejnižší.
Rada Karlovarského kraje schválila
20. října výsledek poptávkového řízení
na zajištění základní dopravní obslužnosti na železniční trati č. 149 Karlovy
Vary - Mariánské Lázně a zpět. „České
dráhy nám neuměly předložit vykázané
ztráty na jednotlivých tratích, to je problém, který řeší i ostatní kraje. My jsme
jako první přistoupili k vypsání výběrového řízení, abychom zjistili, jaké náklady na trať K.Vary - M. Lázně vlastně jsou nebo by být mohly,“ vysvětluje
hejtman Josef Pavel. „Kraj investuje do
zajištění dopravní obslužnosti více než
250 milionů ročně, je proto logické, že

chceme vědět, kam peníze jdou, jak velké ztráty dopravci skutečně mají,“ doplňuje hejtman.
Do poptávkového řízení se přihlásili
tři zájemci o provozování tratě: České
dráhy a.s., Viamont a.s. a Railtrans s.r.o.
Spol. Railtrans požadovala 85,18 Kč za
tzv. vlakokilometr, České dráhy 80,41
Kč a společnost Viamont 64,63 Kč. Celková výše ztráty, kterou chtějí dopravci
po kraji uhradit, je u společnosti Railtrans 34 103 483 Kč, u ČD 31 695 870
Kč a u Viamontu25 750 000 Kč.
„Vzhledem k tomu, že poptávkové řízení je na 5 let (2006-2010), ušetříme
oproti nabídce Českých drah za celé období 29,7 mil,“ říká hejtman Josef Pavel.
Konečné slovo budou mít krajští zastupitelé na svém mimořádném zasedání
15. listopadu 2005.
Krajské listy 10/2005

Krajská knihovna - po armádě
přichází kultura a vzdělání
30. listopadu 2005 byla slavnostně
otevřena rekonstruovaná budova bývalé vojenské jídelny v areálu Krajského
úřadu Karlovarského kraje. Od 1. prosince slouží veřejnosti jako moderní
Krajská knihovna - multifunkční informační centrum Karlovarského kraje.
Je přímo symbolické, že po armádě přichází kultura a vzdělání,“ řekl
hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. „V souladu s dlouhodobou koncepcí postupně dochází k rozšiřování krajského areálu,“ říká hejtman.
„V novém objektu najdou návštěvníci z celého regionu velmi příjemné prostředí a zároveň jsou jim nabízeny moderní špičkové informační technologie.
K dispozici jsou mimo jiné dokumenty o regionu, historická i novodobá balneologická literatura a cizojazyčné fondy. Víceúčelový sál, který pojme až 150
osob, využijeme hned v pátek 2. listo-

padu. Pozvali jsme sem starosty všech
měst a obcí regionu na tradiční pracovní setkání,“ doplňuje Pavel.
„Přestože je fond knihovny strukturován do oddělení, všichni návštěvníci se mohou po budově volně pohybovat. Není účelem jednotlivé provozy separovat a určovat, pro kterou uživatelskou skupinu jsou připraveny; až
v okamžiku, kdy čtenář bude mít zájem
o výpůjčku domů, musí projít odbavením u centrálního pultu,“ upřesňuje ředitelka knihovny Eva Žáková a doplňuje: „Doufáme, že uživatelé a příznivci knihovny pomohou i svými nápady a připomínkami ladit nabízený program do tvaru, který jim bude nejvíce
vyhovovat,“
Krajské listy 12/2005

PROSINEC 2005

Karlovarský kraj žádá o zařazení Lázeňského trojúhelníku mezi památky UNESCO
Karlovarský kraj ve spolupráci s městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně
a Františkovy Lázně usiluje o získání
statutu kulturní památky zařazené na
seznam UNESCO pro tzv. „Lázeňský
trojúhelník“. Hejtman Josef Pavel byl
představiteli Františkových Lázní, Mariánských Lázní a Karlových Varů zplnomocněn, aby v tomto smyslu jednal
s ministerstvem kultury.
Hejtman Karlovarského kraje již zaslal podnět na Ministerstvo kultury

ČR. „Ministerstvo kultury, podle jehož
vyjádření tento záměr odpovídá současným tendencím v agendě světového
dědictví UNESCO, návrh předložilo
k odbornému posouzení Národnímu
památkovému ústavu. Ten záměr podpořil. V současné době probíhá zpracování předběžného návrhu, tj. vyhodnocení území z památkového hlediska
na jehož základě bude navržen rozsah
území,“ říká hejtman Josef Pavel.
Návrh bude obsahovat textovou a fo-

tografickou část a tři mapy se zákresem hranice území, které by mělo mít
statut památky UNESCO. Karlovarský
kraj zpracování studie zadal odborníkovi v oblasti památkové péče a urbanismu Ing. arch. Karlu Kučovi, který je
zároveň spoluautorem právě dokončované koncepce památkové péče v kraji. Za zpracování studie kraj zaplatí 40
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tisíc korun.
Do projektu jsou zapojena všechna
tři dotčená města, tedy Karlovy Vary,
Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Po zpracování studie zástupci kraje
materiál projednají s příslušnými městy a znovu jej předloží Ministerstvu
kultury ČR, které poté rozhodne, zda
je návrh zpracován podle požadavků
UNESCO. Nakonec návrh projednají
příslušné orgány UNESCO.
Krajské listy 10/2006
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události 2008-2010

Ve volbách do krajských zastupitelstev konaných 17.-18. 10. 2008 v Karlovarském kraji získala Česká strana sociálně demokratická 16, Občanská demokratická strana 9, Komunistická strana Čech a Moravy 8, Alternativa pro kraj 5,
hnutí Doktoři 4 a Koalice pro Karlovarský kraj 3 mandáty.
Vedoucí orgány kraje sestavila koalice ČSSD, KSČM a hnutí Doktoři. Hejtmanem byl zvolen PaedDr. Josef Novotný, jeho prvním náměstkem Mgr. Martin
Havel, náměstky hejtmana se stali Mgr. Jaroslav Borka, Ing. Petr Navrátil a Miloslav Čermák, uvolněnými radními se stali PaedDr. Vratislav Emler, MUDr. Berenika Podzemská a Ing. Jaroslav Bradáč, radním se stal MUDr. Václav Larva. Ředitelem krajského úřadu je nadále Roman Rokůsek.
V listopadu 2009 hnutí Doktoři z koalice odešlo a MUDr. Podzemská rezignovala na funkci člena rady. Do funkce uvolněného radního pro oblast zdravotnictví byl proto zastupiteli zvolen MUDr. Václav Larva.

Počátkem roku 2009 se zaměstnanci podniku Karlovarský porcelán
ocitli v obtížné situaci. Karlovarský kraj zaměstnancům, kteří nedostávali mzdu, pomohl bezúročnými půjčkami. Na snímku náměstek
hejtmana Miloslav Čermák při návštěvě porcelánky v Nové Roli.

V dubnu 2009 karlovarská Energie poprvé v historii zvítězila v hokejové extralize. Hejtman Josef Novotný a jeho náměstek Jaroslav Borka
(vpravo) ke gratulaci připojili dar kraje - šek na 200 000 korun.

Jedním z prvních opatření nového vedení kraje bylo proplácení regulačních poplatků za občany ve zdravotnických zařízeních kraje, od září
2009 i ve všech lékárnách. Na snímku hejtman Josef Novotný při zjišťování zájmu pacientů o tuto pomoc. Proplácení zamýšlené jako dočasné řešení však ukončil výsledek parlamentních voleb v roce 2010.

V květnu 2010 byla otevřením nové odbavovací haly dokončena třetí
etapa rekonstrukce karlovarského letiště.

Na jaře 2010 byly karlovarské Císařské lázně částečně otevřeny veřejnosti. V listopadu kraj získal stavební povolení na jejich rekonstrukci.

V dubnu 2009 začala stavba posledního úseku rychlostní silnice R6
mezi Karlovými Vary a Chebem - z Nového Sedla do Sokolova. Na
snímku se ke slavnostnímu zahájení chystají poslanec Pavel Hojda
(vlevo) a náměstek hejtmana Petr Navrátil.

Úsporná opatření nové vlády zpochybnilo další stavbu R 6 z Karlových
Varů do Prahy. Hejtman Josef Novotný proto ministra dopravy Bártu
při jeho návštěvě kraje symbolicky obdaroval lopatou a krumpáčem.

V dubnu 2010 byla demolicí překážejících objektů zahájena stavba pavilonu akutní medicíny a centrálního příjmu v karlovarské nemocnici.

V roce 2010 získali hasiči kraje další nové cisternové vozy, na jejichž
zakoupení kraj přispěl celkem 16 miliony korun.

psalo se...

Kraj bude za své občany hradit regulační K zaměstnancům porcelánek směřuje 300 tisíc korun od kraje Nové národní památky
Kraj poskytne v nejbližší době za- sociální věci Miloslav Čermák.
Císařské lázně a kostel sv. Maří MagPeníze určené na půjčky zaměstnanpoplatek ve svých zdravotních zařízeních městnancům
porcelánek přes 300 000
Při návštěvě provozů se náměstek cům jsou již z 15 % vyčerpané. Žádos- dalény v Karlových Varech a také láObčanům s trvalým pobytem na
území kraje, kteří mají české státní
občanství, bude Karlovarský kraj poskytovat od 1. února finanční dary na
úhradu regulačních poplatků ve výši
30, 60, a 90 korun za zdravotní péči
poskytnutou v krajských zdravotnických zařízeních.
Schválila to Rada kraje na svém mimořádném zasedání 27. ledna. Finanční dar kraj poskytne výlučně
k úhradě poplatku. „Plníme tak slib
daný občanům, kteří se budou moci
svobodně rozhodnout, zda chtějí po-

platek uhradit nebo využít možnosti, aby za ně kraj formou finančního
daru záležitost vyřešil,“ sdělil hejtman
Josef Novotný.
Poskytnutí finančního daru se nevztahuje na výkon zubní pohotovosti. Poplatky nebude kraj za své občany
hradit ani v lékárně provozované soukromým subjektem v areálu nemocnice v Sokolově.
Krajské listy 29. 1. 2009

LEDEN 2009

korun. Zaměstnanci, kteří již několik
měsíců nedostali mzdu, totiž podali
již 31 žádostí o bezúročnou půjčku ve
výši 10 000 korun od kraje.
Tato pomoc má zaměstnancům pomoci překonat nejobtížnější období, kdy musí hradit nájemné, poplatky za energie, jídlo a oblečení pro své
rodiny přesto, že nedostávají žádné finanční prostředky nejen od zaměstnavatele, ale ani od státu.
O situaci zaměstnanců porcelánek
v Nové Roli, Chodově a Lesově se zajímal náměstek hejtmana a radní pro

spolu s předsedkyní odborového svazu Karlovarský porcelán Marcelou
Dubovou zajímal o situaci zaměstnanců porcelánek a jejich rodin. „Nenormální stav, kdy lidé pracují a přitom nedostávají mzdu a nemají nárok na žádnou podporu od státu, kdy
jsou navíc znevýhodněni při konkursních řízeních zaměstnavatele, chceme
změnit,“ říká náměstek hejtmana Miloslav Čermák a dodává: „Budeme
prostřednictvím poslanců a senátorů
zvolených za Karlovarský kraj iniciovat změnu příslušných zákonů.“

ti ještě posoudí zastupitelstvo kraje 12. března. Následně budou peníze vyplaceny zaměstnancům přímo
na jejich pracovišti. Důležitá je rychlost pomoci. „Zaměstnanci porcelánek projevují úžasnou vůli a patriotismus a rozhodně patří k tomu, na co
můžeme být v našem kraji hrdí. Kraj
se bude těmto lidem snažit co nejvíce
pomoci,“ řekl náměstek Miloslav Čermák.
Krajské listy 4. 3. 2009

zeňská kolonáda v Mariánských Lázních byly včera ministerstvem kultury schváleny k prohlášení za národní
kulturní památky.
„Jsem rád, že v regionu přibyla další atraktivní místa, která přilákají pozornost turistů a věřím, že se pro tyto
památky stanou dostupnější potřebné peníze na opravy ze státního rozpočtu,“ uvedl hejtman Josef Novotný.
Krajské listy 9. 2. 2010

BŘEZEN 2009

ÚNOR 2010

potravina
Kraj je na počátku Supermoderní hala zahájila provoz Karlovarský kraj je mimořádně Regionální
Chléb Doktor z karlovarské pekárKomfortní a hladké odbavení čeká my Eurovia CS. Spokojen s kvalitou
ny Trend, Kozí sýr Barbora, který se
chřipkové epidemie od nynějška obyvatele a návštěvní- a úrovní stavby byl i hejtman Karlo- úspěšný v získávání peněz z ROP vyrábí na Horském statku Abertamy,
Oproti minulému týdnu byl zaznamenán nárůst akutních respiračních
onemocnění v Karlovarském kraji zejména v okrese Cheb u věkové kategorie od 15 do 24 let. V předchozím týdnu byl počet nemocných 1 775 v přepočtu na 100 000 obyvatel, tento týden je to 2 036 nemocných na 100 000
obyvatel. To znamená, že je Karlovarský kraj na počátku epidemie. V nemocnici v Chebu a v LDN na Chebsku
stále platí zákaz návštěv. Nově bude
od 23 do 27. listopadu uzavřena Integrovaná střední škola Cheb.
Krajské listy 20. 11. 2009

LISTOPAD 2009

ky kraje v nové hale mezinárodního
letiště v Karlových Varech. Hala byla
slavnostně zprovozněna ve středu 20.
května. Kraj vynaložil na její vybudování 98,1 milionu korun, z toho 85
procent financí získal z Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad.
Stavební práce na nové odbavovací budově započaly v únoru loňského
roku. Autorem nevšedního řešení objektu je architekt Petr Parolek, který
sám halu popsal jako trup letadla bez
křídel nebo aerodynamický projektil.
„Stavebně to rozhodně nebylo jednoduché, ale věřím, že nová hala bude
kraji ještě dlouho dělat reklamu,“ uvedl Jaromír Pešek ze zhotovitelské fir-

varského kraje Josef Novotný: „Lidé
dají po příletu do cizí země na první
dojem, který je v případě haly velmi
příjemný.“
Od roku 2005 prošlo mezinárodní
letiště v Karlových Varech třemi etapami modernizace. Po kompletní rekonstrukci světelného zařízení letiště, rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy byla v rámci přistoupení ČR
k schengenským dohodám přestavěna
stávající odbavovací budova a 2. část
III. etapy byla zakončena zprovozněním nové letištní budovy.
Krajské listy 21. 5. 2009

KVĚTEN 2009

Na dotacích z Regionálního operačního programu Severozápad, odkud
čerpají evropské peníze na své projekty žadatelé z Karlovarského a Ústeckého kraje, má náš region přislíbeny více
než 4 miliardy korun.
Na tiskové konferenci k průběhu
čerpání, která proběhla na krajském
úřadě, to uvedl ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petr Vráblík. V programu už
bylo z plánovaných 19,5 miliard korun rozděleno 11,5 miliardy. Smlouvy
jsou podepsány na 71 projektů z našeho kraje z celkových 183 úspěšných
projektů.
Kraj nyní čeká realizace velkých projektů. Více než 400 milionů půjde na

stavbu Centra technického vzdělávání v Ostrově a na modernizaci ISŠTE
v Sokolově. Okolo 320 milionů budou
stát nové dopravní terminály v Sokolově, Mariánských Lázních a Chebu.
Před podpisem je smlouva o poskytnutí dotace na cyklostezku Ohře ve
výši 138 milionů korun.
Nejvíce prostředků z ROP Severozápad zatím získaly projekty z oblasti regenerace a rozvoje měst. Jde o 54 % ze
schválených projektů, 22 % šlo na dostupnost a dopravní obslužnost a 18 %
na udržitelný rozvoj cestovního ruchu.
Krajské listy 28. 8. 2009

Doupovská klobása od Josefa Pelanta ze Žalmanova a bylinný likér Madam z likérky Arnika Josefa Šmerdy
a synů z Drmoulu. Všechny tyto výrobky mohou být po příští čtyři roky
nabízeny pod značkou Regionální potravina Karlovarského kraje.
Jejich výrobci totiž zvítězili v prvním ročníku soutěže, kterou pořádal
kraj ve spolupráci s Agrární komorou,
Střední zemědělskou školou (SzeŠ)
v Dalovicích a Svazem ekologických
zemědělců PRO-BIO. Klání se zúčastnilo 18 výrobců s 58 produkty.
Krajské listy 3. 9. 2010
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Hrst přání Karlovarskému kraji do dalšího desetiletí
pořídit. Třeba dostatek pracovních příležitostí ve všech sférách. Od toho se pak odvíjí finančně zajištěné obyvatelstvo,
vyšší tržby obchodníků a následně vyšší výběr daní (když se
to povede...). Přejme si, aby z tohoto bankovního sejfu šlo
více peněz pro organizace, zřizované krajem, do grantového systému a na podporu kulturních a sportovních aktivit
na všech úrovních.
Všichni víme, jak důležitou roli v našem životě, podnikání
i úřadování hraje doprava. Ať je tedy měšec otevřen dokončení dálnice R 6, ať máme rychlé spojení s matičkou Prahou,
ale také třeba železniční spojení Karlových Varů, Sokolova,
Chebu a Aše s německým Selbem a Hofem, včetně moderních nádraží. Hodně by to pomohlo ašskému regionu a přispělo ke zvýšení turistického ruchu v celém kraji.
A abychom si toho všeho mohli užít, potřebujeme být
vzdělaní a zdraví. Podporou středního a vysokého školství
si zajistěme, že nám děti neuletí někam do Tramtárie. Přejme jim šanci tady zůstat a vystudovat. O zdravotnictví už
toho bylo napsáno a řečeno tolik, že snad každé slovo proMarek Matoušek, 31 let
nesené na dané téma je opakováním. No jo, ale kde je ono
velitel družstva Sboru dobrovolných hasičů
pověstné světélko na konci právě tohoto temného tunelu?
Kynšperk nad Ohří
Vím, že je to rovněž systémová záležitost, ale s rukama v klíS Karlovarským krajem jsem spokojen. Ve srovnání s ji- ně se to nepohne. Tak prosím srovnat zdravotnictví...
nými kraji, které jsem v průběhu deseti let navštívil, je na
Co říci závěrem? Myslím, že vyváženost ve všem konání je
svou velikost poměrně aktivní - ve výstavbě infrastruktury, dobrou cestou i dobrým přáním.
cykloturistice, bezpečnosti občanů, nákupu hasičské techniky... Po dobu dalších deseti let by se Karlovarský kraj mohl zaměřit na zlepšení zdravotní péče v okresních nemocnicích v Sokolově a Chebu. Poté více pomáhat menším obcím, které mají velmi malé rozpočty a na dotace z EU mají
problém dosáhnout. V těchto obcích jsou prostředky pouze na to nejnutnější. Více dohlížet na projekty financované
krajem, aby investované finance byly doopravdy dobře vynaloženy a ne vyhozeny. A pro mě to nejdůležitější - měl by
si začít více vážit firem, které ještě fungují, protože tyto firmy rozhodující měrou zajišťují životní standard lidí ve srovnání z jinými kraji.

Mgr. Jana Hoňková, 34 let
učitelka na ISŠ Cheb a chebská dula

Josef Týma, 53 let
organizátor kulturních akcí v Aši
Máme-li našemu kraji přát do dalšího desetiletí, asi by
nám nestačily noviny, co vše bychom si dokázali představit.
Přejeme-li kraji, přejeme to totiž i sami sobě.
Co bych zcela určitě našemu kraji přál, je lepší politické
klima, odpovědný přístup zvolených i budoucích politiků
a s tím související pracovité a prozíravé krajské zastupitelstvo po celé desetiletí. Klademe-li nároky na politiky, nesmíme zapomenout na vykonavatele jejich rozhodnutí. Přejme si tedy neúplatné, svědomité a vstřícné úředníky na
všech postech. Pomáhat a chránit nemá jen policie, ale také
úředník na jakékoli pozici.
Náš kraj bývá často nazýván Lázeňským trojúhelníkem.
Přejme si tedy více péče o lázeňství, o historii a s tím spojenou image kraje. Je známo, že o peníze jde vždy až v první řadě. Nu, přejme si tedy mnoho spokojených turistů a lázeňských hostů, neboť z jejich zlaťáků si pak můžeme leccos

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém
čísle zněla „Heinrich Mattoni“.
Gratulujeme výhercům, kterými

P ROV IS OR,
TIK E R,
Á MIR,
LE V IE ,
ŠEŘ

NĚ ME C K Y
B A B IČ K A

Karlovarskému kraji přeji do dalšího desetiletí především
zdraví! Zdraví přírodní, protože je krásný a má toho tolik
co nabídnout každému, kdo do něj zavítá. Přeji svému kraji
zdraví lidské, protože lidé tvoří krajinu, lidé svým vztahem
k přírodě určují, jaký první dojem udělá na hosty. Přeji mu
také zdraví duchovní, lidi, kteří budou tvořivě svůj kraj činit krásnějším, spisovatele, kteří budou jeho vesnice a města
procházet s očima otevřenýma jako kdysi Johan Wolfgang
Goethe, Karel Čapek a Božena Němcová, fotografy, kteří
dokážou zachytit ty jemné náznaky ubíhajícího času a krásy
pro všechny naše budoucí, přeji mu více divadel, kin a kulturních sálů, kde se občané budou moci setkávat a tvořit komunity, na nichž stojí každá spolupráce a soudržnost. Tolik historicky významných krásných budov by mohlo skvěle sloužit těmto účelům! Přeji mu festivaly s přívalem celebrit a financí.
Přeji Karlovarskému kraji také zdraví fyzické, nová hřiště, stadiony, haly, tělocvičny, sportoviště, protože zdraví lidé
mívají zdravou mysl. Přeji mu fungující zdravotnictví, vždy
dostupnou akutní péči a jako žena a dula mu přeji moderní
porodnice se vstřícným přístupem. Přeji mu dostatečný počet policejních hlídek v ulicích i na silnicích, aby ti, kteří nechtějí žít podle závazných pravidel, byli spravedlivě trestáni
a my občané se mohli cítit bezpečně.
Přeji svému rodnému kraji, aby v jeho čele, na úřadu, stály osobnosti, pro něž bude služba občanům ctí a budou ji
vykonávat s odpovědností vůči budoucnosti, pochopením
pro různé pohledy, bez stranických tahanic a s regionál-

K A MA RÁ D
J E RRY HO

OB LÍB E NÝ
MIMOZE MŠ ŤA N

P ROGRA MOV A C Í
J A ZY K

TÁ TA

jsou Josef Bloch z Bochova, Marie Tichá z Nového Sedla a Ma-

HE S LO

lovarském kraji.

INIC IÁ LY
HE RE Č K Y
MA ND LOV É

Tajenka křížovky v tomto speÚD E R
NOHOU

ciálním vydání Krajských listů
prozradí, která osobnost získala
jako první nejvyšší ocenění Karlovarského kraje.

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.

kronikářka města Ostrov

MUDr. Radko Vichnar, 56 let
primář oddělení ORL nemocnice v Karlových Varech
Co popřát Karlovarskému kraji k výročí? Aby měl dostatek ENERGIE pomoci k postupu do zdravotnické EXTRAkastelán Státního hradu a zámku
LIGY také karlovarské nemocnici. A aby mohli zdravotníBečov nad Teplou
ci předvádět své výkony též v krásné aréně a společně s paAsi nikoho nepřekvapí, že mým největším profesním přá- cienty se po zápasech mohli vézt na vítězné vlně bez faulů,
ním je dokončení památkové obnovy hradu Bečov a zpří- šrámů, komplikací a trestných minut. P. S. Ještěže se hokestupnění celého areálu návštěvníkům. Jde o velkou výzvu jisté přejmenovali z BECHEROVKY na ENERGII, jinak by
a beru to za své životní poslání. Hrad Bečov měl v pová- toto přání dostalo trochu jiný rozměr...

Tomáš Wizovský, 36 let
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Co bych chtěla popřát Karlovarskému kraji? Všem občanům hlavně zdraví, spokojený život v našem regionu, méně
nezaměstnaných, hodně radostí, příjemných setkání, dostatek energie k řešení důležitých problémů a starostí a aby si
všichni vážili přátelství a obyčejného lidského štěstí a nezapomínali na pokoru. Samozřejmě bych přála Karlovarskému kraji, aby získal dost finančních prostředků na údržbu
památek a výstavbu rychlostní silnice R 6 ke spokojenosti
občanů v našich městech a obcích.

VÁP E NC O VÉ
ÚZE MÍ

JEK

v tiráži na straně 8, poštu adresujte tiskovému oddělení.

Walburga Mikešová, 70 let

Karlovarskému kraji přeji do dalších deseti let, aby vzkvétal minimálně stejně tak jako nyní. Osobně jej považuji za
jeden z nejhezčích krajů v České republice. To však neznamená, že nemá svá negativa.
Za to hlavní považuji absenci kvalitní silniční infrastruktury. Nejvíc mi zde chybí rychlostní komunikace R 6 z Karlových Varů až do Prahy a její následné napojení na německou dálniční síť. V tomto ohledu velmi pozitivně vnímám
iniciativu poslanců za náš kraj. Snad se jim podaří silnici
prosadit. Dalším negativem je pak nedostatek pracovních
míst. Věřím však, že pokud se podaří zlepšit infrastrukturu,
pracovní příležitosti do kraje postupně přijdou. Držím naší
krajské politické reprezentaci palce...

S TY L
HUD B Y

ŽE NY A
S E D LÁ K A

P OŽE RÁ K

lečném období velikou smůlu, že i přes jeho nesporné památkové a historické hodnoty nebyl vybrán mezi památkové objekty určené ke zpřístupnění veřejnosti. Poplatně době sloužil areál jako ubytovna dělníků Rudných dolů, byty zaměstnanců, základní škola s družinou a podobně. Naším úkolem je splatit dluh z minula, uvést památkový objekt
Bečov do provozuschopného stavu, scelit rozvezený a rozchvácený mobiliář a nabídnout veřejnosti atraktivní formy
využití. Mým přáním je, aby všechno dosavadní úsilí i v této nelehké době nevyšlo naprázdno a aby námi spravovaná
národní kulturní památka byla opět včleněna do rodiny nejvýznamnějších památek v zemi.
V neposlední řadě bych si též přál, aby všichni, kterým na
osudu Bečova záleží, kteří pomáhají a stojí při nás, nám zachovali svoji přízeň i v budoucnu.

kapitán HC Energie Karlovy Vary

P O S V Á TNÁ F RA NC O UZS L A B IK A
SKY
B UD D HIS TŮ C IZE L O V A T

TE Č K A

Správné znění tajenky zasílejte e-mailem na kontakty uvedené

Václav Skuhravý, 30 let

S IB IŘS K Ý
V E LE TOK

rie Bílková z Mariánských Lázní.
Všem zasíláme publikace o Kar-

OC HOTE N

ním vlastenectvím. Jako učitelka se zkušenostmi ze všech tří
stupňů vzdělávání mu přeji jednotnou a jasnou vzdělávací
koncepci, smysluplné rozdělení kompetencí odpovědným
osobám, nadřízenými chválené, nadšené, tvořivé a papírováním nevyčerpané pedagogy a následně pak možná i lepší
výsledky jejich nadšených a tvořivých žáků a studentů. Přeji kraji finance na vybavení škol a odborných dílen, na moderní techniku a tolik potřebné další vzdělávání učitelů. Věřím, že moudří mladí lidé jsou solí každého zdravého kraje. Udělejme vše proto, aby tu zůstávali a navazovali s radostí na snahu generací svých rodičů. Přeji Karlovarskému kraji, aby byl zdravým a dorostl z dětských kalhot do dospělého moudrého a krásného muže plného energie a síly, který
si bude uvědomovat význam podpory rodiny a vzdělávání.
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Lokalita „ U kruhového objezdu“ v Mezirolí nabízí šestnáct
QRYêFK URGLQQêFK GRPĤ Y\VRNp NYDOLW\ QD RNUDML SĜtURG\
Moderní bydlení s vysokým
VWDQGDUGHP L NRPIRUWHP D SĜLWRPVWiOHVSUYN\WUDGLþQtKRURGLQQpKRE\GOHQtQDRNUDMLPČVWD" .RKR WDNRYê VW\O ]DMtPi
PXVt VYRX SR]RUQRVW ]DRVWĜLW
QDSUiYČ¿QLãXMtFtVWDYE\YREFL
0H]LUROtYORNDOLWČÄ8NUXKRYpKR
REMH]GX³
1DSORãHWpPČĜDUĤMLåYtFH
QHå URN Y\UĤVWi  PRGHUQtFK
URGLQQêFK GRPĤ NWHUp YãDN
GtN\VYpDUFKLWHNWXĜHDEOt]NRVWL OHVD O]H YKRGQČ R]QDþLW MDNR
WUDGLþQtE\GOHQtYSĜtURGČDSĜLtom stále v plné dostupnosti
NRPIRUWX PČVWD 9åG\Ģ NUDMVNp
PČVWR .DUORY\ 9DU\ MH Y]GiOHQRSRXKpWĜLNLORPHWU\D PČVWR
Nová Role doslova pár stovek
PHWUĤ
Ä1DãLP FtOHP E\OR Y\EXGRYiQt ãHVWQiFWL URGLQQêFK GRPĤ
Y UĤ]QpP SURYHGHQt YH Y\VRNp NYDOLWČ NWHUp EXGRX ]DVD]HQ\GRNUiVQpDNOLGQpSĜtURG\
D SĜLWRP Y MHMLFK EOt]NRVWL EXGH
L REþDQVNi Y\EDYHQRVW³ FKDUDNWHUL]XMHVWDYE\7RPiã+ODGNê PDQDåHU YêURE\ D PDQDåHU NYDOLW\ NDUORYDUVNp VWDYHEQtVSROHþQRVWL,306WDUVÄ0\VOtP VL åH VH QiP WHQWR FtO SRGDĜLORVSOQLW2VWDWQČQDãH¿UPD
Pi V SRGREQêPL SURMHNW\ YHONp]NXãHQRVWL-PHQRYDWPRKX
QDSĜtNODGYêVWDYEXSČWDGYDFHWL
URGLQQêFKGRPĤNWHUpMVPHSR-

VWDYLOLYHþW\ĜHFKHWDSiFKYQHGDOHNpP-HQLãRYČ³GRGiYi
6WDYED ]DSRþDOD Y ]iĜt ORĖVNpKRURNXGRVORYDÄQD]HOHQp
ORXFH³ D ¿QLãXMH SUiYČ Y WČFKWR GQHFK 7DN UR]ViOi YêVWDYED XVNXWHþQČQi ]D SRXKêFK
SDWQiFWPČVtFĤY\åDGRYDODGRVORYD SHUIHNWQt NRRUGLQDFL YHãNHUpKR GČQt Ä6RXþDVQČ V Yê-

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

VWDYERXURGLQQêFKGRPĤSUREtKDOD L VWDYED LQåHQêUVNêFK VtWt
YRGRYRG NDQDOL]DFH HOHNWULFNi LQVWDODFH  D WDNp SUiFH QD
Y\EXGRYiQt åLYLþQêFK NRPXQLNDFtSDUNRYLãWČDSĜtMH]GRYêFK
NRPXQLNDFt N REMHNWĤP .RPSOLNRYDQp E\OR ]NRRUGLQRYDW

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

PXVHO\EêWSUiFH]NOLPDWLFNêFK
GĤYRGĤ SR]DVWDYHQ\ 9]QLNORX þDVRYRX SURGOHYX VH QiP
YãDNSRGDĜLORRSHUDWLYQtPSOiQRYiQtP Y SUĤEČKX YêVWDYE\
YODVWQtFK URGLQQêFK GRPĤ GRKQDW D NRQHþQê WHUPtQ GRNRQþHQt QHE\O RKURåHQ³ YLGLWHOQČ
VLXOHYXMHÄ.RPSOLNDFtDQiURþQêFKVLWXDFtE\ORYtFHQHåGRVW
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KARLOVARSKÁ
KRAJSKÁ
NEMOCNICE A.S.
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
přijmeme k okamžitému nástupu

ZDRAVOTNÍHO LABORANTA
na oddělení Klinické biochemie a hematologie
Požadujeme:
• vzdělání odpovídající dané kategorii
• morální a občanskou bezúhonnost

Příjemné, včasné a pohodlné
dlné
cestování s naší společností
za pracovními úspěchy
a radostmi života,
Vám přeje

Nabízíme:
• působení na oddělení s široce rozvinutou problematikou s
používáním nejmodernějších technik a postupů
• ﬁnanční ohodnocení odpovídající zastávané pozici
• profesní růst s intenzivním dalším vzděláváním
• ubytování na ubytovně
• aktivní pomoc zaměstnavatele pro získání bytu
• atraktivní prostředí lázeňského města s nabídkou bohatého
kulturního a sportovního vyžití
Kontakt:
e-mail: lenka.lacmanova@kkn.cz, tel.: 359 882 641, 739 322 448

KARLOVARSKÁ
KRAJSKÁ
NEMOCNICE A.S.
Společnost ŽURNÁL MEDIA a.s. přijme:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
hledá vhodné kandidáty na pozici

UKLIZEČKU
místo výkonu práce Karlovy Vary

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
na zkrácený úvazek
Všechny pozice jsou určeny pro osoby zdravotně postižené.
Více informací na tel. 354 597 403 nebo e-mail: info@zurnalmedia.cz

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

Firma Žurnál Media přijme

GRAFIKA/ČKU
na zkrácený úvazek.
Požadujeme: středoškolské vzdělání, uživatelské znalosti PC, Word,
Excel, internet, Photoshop, znalost
programu InDesing výhodou.
Pozice je určena pro osoby
zdravotně postižené.
Více informací na tel. 354 597 403,
info@zurnalmedia.cz

středního zdravotnického personálu:
•
•
•

•

všeobecná a dětská sestra – PSS výhodou
porodní asistentka
radiologický asistent – jednosměnný provoz pro pracoviště
onkologie (lineární ozařovač), registrace výhodou, vhodné
i pro absolventy. Odborná způsobilost k výkonu zdrav.
povolání s dohledem nebo bez odborného dohledu
fyzioterapeut

Nabízíme:
• stabilní zaměstnání ve zdravotnickém zařízení
• motivující mzdové ohodnocení
• příjemné pracovní prostředí
• zaměstnanecké výhody
• zprostředkování ubytování
Kontakt:
e-mail: lenka.lacmanova@kkn.cz, tel.: 359 882 641, 739 322 448
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Autobusy Karlovy Vary letos zlepšily služby a expandovaly
Na 180 autobusů společnosti přepravilo přes osm milionů osob a v součtu celkových tras dvěstěkrát objelo Zeměkouli
KARLOVY VARY Jedna z největších
dopravních společností v Karlovarském kraji, společnost Autobusy Karlovy Vary (AKV), má za sebou úspěšný rok. O letošním provozu jsme se bavili s ředitelem společnosti Ing. Zdeňkem Suchanem.
Letošek přinesl celou řadu změn a
novinek, jednou z nich byla optimalizace tras cyklobusů. Jak se na změny
dívali cyklisté?
Navzdory tomu, že zelená a modrá linka měla v letošním roce omezený provoz a jezdila pouze na objednávku, přepravily cyklobusy téměř tři tisíce osob, což je poměrně vysoké čís-

lo a jedná se o srovnatelný počet lidí
jako před zavedením změn. Další příjemnou novinkou pro cyklisty bylo, že
jsme zlevnili cyklokartu z 990 Kč na
499 Kč.

taktní čipovou kartu, kterou AKV a její
cestující využívají již jedenáct let.
Co dalšího byste rád vzkázal cestujícím?
Rád bych jim a našim partnerům poděkoval za projevenou důvěru a popřál
jim příjemně strávené vánoční svátky a
vše nejlepší do nového roku 2011. Pevně doufám, že budou i nadále spokojení s kvalitou služeb, které poskytujeme.
Jistým ukazatelem, že se snažíme o vysoký standard služeb, je pro nás kupříkladu obhájení titulu Dopravce roku
2010 v Ústeckém kraji a dále obhájení certifikátu pro systém managementu ČSN ISO 9001:2009.

Můžete přiblížit vstup do společnosti Městská doprava Mariánské
Lázně (MDML) a jaký měl dopad pro
cestující?
Užší spolupráci s MDML jsme zahájili otevřením společné dopravní a
informační kanceláře v Mariánských
Lázních. V dalších krocích bude následovat dopravní a tarifní integrace obou
partnerů – AKV a MDML. Cílem je
zavést v Mariánských Lázních bezkon-

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

FELICIA
FABIA
OCTAVIA

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME
Fabia 1,4 MPI, mod. 2001, po TK 12/2012, 1. majitelservisní knížka, 2x airbag, centrál na DO, el. okna, rádio
CD, zimní pneu aj., metal., velmi málo jetá- výborný stav,
garáž.- prav. servis, 109.500 Kč- sleva- i na splátky
Fabia combi 1,2 12V KLIMA comfort, 2006, TK 2012,
1. maj., 4x air, ABS+ASR, tempomat, vyhřív. sedačky,
vše v el., alu, CD, počítač, construct, metal. aj., serviska,
perfekt. stav, vždy garáž.- servis Škoda, 149.500 Kčsleva- i splátky
Felicia 1,6 MPi, r.v. 2001, po TK 12/2012, 1. maj.,
tažný, 2x airbag, ABS, střecha, centrál, rádio aj., nové
zimní pneu, perfektní stav- garáž.- málo jetá, 45.500
Kč- sleva- i na splátky bez akontace
Š Felicia kombi 1.3 MPI, mod. 1999, po TK 2012, 1.
maj., tažný, centrál na DO, rádio aj., nové zimní pneu,
aku, dobrý stav- servisovaná- garáž., 23.500 Kč- slevasplátky 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:

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

Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast
poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 -2012
Projekt se zaměřuje na zkvalitnění poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence), jejich rozvoj a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na
celém území Karlovarského kraje. Cílem poskytování sociálních služeb je napomoci cílovým skupinám osob se
plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich návrat
na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.
Diecézní charita Plzeň, Azylový dům
pro jednotlivce a Nízkoprahové denní
centrum pro okres Cheb, Komorní
2467/3, 350 02 Cheb, 354 422 262, 731
433 090, bartak@dchp.cz, www.dchp.cz

Pomoc v nouzi o. p. s., Azylový dům
pro jednotlivce, Azylový dům pro matky
s dětmi, Nízkoprahové denní centrum
pro okres Sokolov, Dům na půl cesty
v okrese Cheb, Intervenční centra v
okrese Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Fibichova 852, 356 01 Sokolov, 359 574 087,
733 332 719, robert.pisar@pomocvnouziops.cz, www.pomocvnouziops.cz

Farní charita AŠ, Azylový dům pro
matky s dětmi v okrese Cheb, Klicperova 2092/4, 352 01 Aš, 354 528 800,
354 528 808, sanovec@dchp.cz, www.
farcaritas.cz

Farní charita Karlovy Vary, Azylový
dům pro matky s dětmi, Dům na půl
cesty a Sociálně terapeutické dílny v
okrese Karlovy Vary, Svobodova 743/12,
360 17 Karlovy Vary, 353 434 210, 731
433 033, jirin@charitakv.cz, info@charitakv.cz, www.charitakv.cz

Příjem inzerce
do Krajských listů:

Baustav 2011

353 224 200
354 597 403

739 544 455
739 544 445

Zimní slevy 30 – 50%

Kotec o. s., Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež, Sociálně aktivizační
služby pro rodiny a s dětmi v okrese
Cheb a Terénní programy v okrese Cheb
a Sokolov, Nádražní náměstí 299, 353 01
Mariánské Lázně, 354 602 955, 608 656
537, reditel@kotec.cz, www.kotec.cz

Armáda spásy v ČR, Nízkoprahové
denní centrum, Azylový dům pro
jednotlivce pro okres Karlovy Vary,
Nákladní 205/7, 360 02 Karlovy Vary-Rybáře, 353 569 267, robert_jiruse@czh.
salvationarmy.org, www.armadaspasy.
cz, Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež, Východní 682/20, 360 01
Karlovy Vary a Jugoslávská 16, 353 972
561, 353 225 861, nizkoprah_karlovyvary@armadaspasy.cz, www.armadaspasy.
cz/nizkoprah

Novinka
Hawajská masáž
Vacushape

Tyﬂocentrum Karlovy Vary o.p.s.,
Sociální rehabilitace pro Karlovarský
kraj, Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy
Vary-Drahovice, 353 236 065, 603 265
875, tyﬂocentrum.kv.ucebna@seznam.
cz, reditel@tyﬂocentrum–kv.cz, kancelar.tyﬂocentrum@seznam.cz, www.
tyﬂocentrum-kv.cz

Chráněné dílny Joker o. s. a 15. Přední
hlídka Royal Rangers v ČR, Sociálně
terapeutické dílny v okrese Cheb, Hradební 516/16, 350 02 Cheb a Lestkov
184, 349 53 Lestkov, 737 285 983 a 606
500 252, kontaktní osoba pro 15. Přední
hlídku je pan Rusňák, dilnyjoker@seznam.cz royal.ichthys@seznam.cz, www.
dilnyjoker.cz a www.ph15rr.cz

Rytmus o. s., Podpora samostatného
bydlení a Sociální rehabilitace v Karlovarském kraji, Jednoty 1931, 356 01
Sokolov, 737 249 597, kontaktní osoba:
paní Šárka Paříková, psb@rytmus.org,
sokolov@rytmus.org, www.rytmus.org
Projekt je ﬁnancován z prostředků ESF

a

Karlovarský kraj a Agentura projektového a dotačního managementu
Karlovarského kraje, p.o., která projekt administruje

Alžbětiny lázně- Lázně V,
Smetanovy
Smetanovy sady
sady 1145/1,
1145/1,
Karlovy
Karlovy Vary
Vary
Tel.
Tel. 353
353 304
304 111
111
E-mail:
E-mail: info@
info@ spa5.cz
spa5.cz
www.spa5.cz
www.spa5.cz

Povodně 3: Příjem informací
o hrozící nebo probíhající povodni
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prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.
informace o projektu: http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OP_lids_
zdroje/IP_prevence.htm

Těšíme se na vás !

Kladno

Generální partner:

Khamoro – Romské integrační centrum o.s., Nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež v okrese Sokolov, Tovární 233,
357 35 Chodov, 725 706 520, info@khamoro-chodov.cz, emil.vorac@khamoro-chodov.cz, www.khamoro-chodov.cz

Přeje příjemné prožití
vánočních svátků
a úspěšný nový rok 2011

Udělejte radost sami
sobě, svým blízkým či
zaměstnancům, nebo
darujte vánoční poukaz
na procedury !

3O]HĀ

Občanské sdružení Světlo Kadaň,
Terénní programy v okrese Karlovy Vary,
Husova 1325, 432 01 Kadaň, 474 335
347, 603 804 191,hudak@os-svetlo.net,
www.os-svetlo.net

Člověk v tísni o. p. s., Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v okrese
Sokolov a Karlovy Vary, Nádražní 544,
356 01 Sokolov, Sídlo: Nádražní 544, 356
01 Sokolov, Kanceláře: Blahoslavova
18/5, 36002 Karlovy Vary, Klínovecká
998, 363 01 Ostrov, Školní 736, 357
35 Chodov, Mincovní 681, 362 51
Jáchymov, Husova 525, 362 21 Nejdek,
353 130 100, 777 333 879, Kontaktní
osoba: Jan Němeček, 353 892 261,
jan.nemecek@clovekvtisni.cz, www.
clovekvtisni.cz

v Alžbětiných lázních ( Lázně V)
Snadná cesta do lázní již pošesté
Od 8.11.do 18.12.2010 a od 10.1. do 14.3.2011
výrazné slevy procedur ( masáže, koupele,
rašelinové zábaly, kosmetika GERnétic
a dalších 20 druhů procedur), KRYOTERAPIE

Denní centrum Mateřídouška, Sociálně terapeutické dílny v okrese Sokolov,
Školní 737, 357 35 Chodov, 352 665
992, 607 718 345,dílny: 352 678 140,
info@opschodov.cz, www.opschodov.cz

Včasné, kvalitní a aktuální informace jsou jednou ze základních podmínek zlepšení systému ochrany před
povodněmi. Tyto informace mají zásadní význam pro řízení ochrany
před povodněmi a přispívají k podstatnému snížení povodňových škod
a ochraně zdraví a života občanů.
A jak se připravit na příchod povodně? Informujte se na obecním
úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nachází v záplavovém území či v území ohroženém
zvláštní povodní vzniklou protržením hráze rybníka apod. Dále se informujte o místě a způsobu evakuace, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni a vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
Připravte si materiál na utěsnění
nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. (pytle s pískem fólie, desky, ucpávky kanalizace,
montážní pěny). Proveďte si prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby neupevněný
materiál, ploty, boudy a další překážky nebránily volnému průtoku vody.
Buďte v pohotovosti, trvale sledujte

předpovědi počasí, informace hlásné
povodňové služby, informace povodňového orgánu a sledujte hromadné
a místní sdělovací prostředky (obecní rozhlas). Dále se řiďte pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů, aktivně se zapojte do ochrany
před povodní dle jejich pokynů.
Jak již bylo řečeno, základem je
včasný příjem informací. Jaké jsou
reálné možnosti v našich podmínkách? Teoretický předstih předpovědi
na velkých tocích je omezen na 1 až
2 dny, na malých tocích s předpovědí
nelze reálně uvažovat, neboť doba doběhu se v podmínkách ČR pohybuje
v hodinách. To je případ celé řady
toků na území Karlovarského kraje, zvlášť horských toků bystřinného
charakteru. Zde se pohybují postupové doby v desítkách minut a povědomí občanů o hrozících intenzivních
srážkách je tak velmi důležité.
Občané mohou využívat celou řadu
zdrojů, například tyto internetové adresy:
Systém integrované výstražné služby ČHMÚ - http://pocasi.chmi.cz
Meteopress -www.meteopress.cz/
Informace o počasí v Německu
a v Evropě - www.wetteronline.de

Informace o počasí v Německu
a v Evropě - www.wetter.com
Pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí
vytvořilo Ministerstvo zemědělství
ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR internetový portál http://www.
voda.gov.cz/portal/cz/ volně přístupný s dostatečnou kapacitou přístupů
na server.
Předpovědní povodňovou službu
zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s podnikem Povodí Ohře, s.p. a Povodí Vltavy, s.p. - Závod Berounka. Hlavním
účelem služby je informovat povodňové orgány a ostatní účastníky povodňové ochrany o nebezpečí vzniku
povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj
povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Povodňové orgány
pak musí zprávu vyhodnotit a předat
ji ohroženým občanům, což se většinou děje i všemi médii.
Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu KK, oddělení
vodního hospodářství a havárií

fotoreportáž | kultura
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Z vyhlašování osobnosti desetiletí

KARLOVARSKÝ
KRAJ

Janu Čečrlemu (vpravo) předali ocenění v kategorii Osobnost desetiletí - Zvláštní cena za mimořádný přínos kraji europoslanec Pavel Poc (vlevo)
a hejtman Josef Novotný.
Foto KL

Slavnostní večer moderovali Marcela Augustová (nahoře) a Petr Čimpe- Náměstek hejtmana Miloslav Čermák a radní kraje Jaroslav Bradáč předali Aloisi Kůrkovi ocenění v kategorii Nezisková organizace desetiletí.
ra (vpravo na snímku s hejtmanem Josefem Novotným).

Cena za mimořádný přínos kraji

Nezisková organizace desetiletí

Jan Čečrle z Radošova zachránil
přibližně pět desítek lidských životů. Bdí totiž nad bezpečností nezodpovědných vodáků, kteří se rozhodnou překonat zrádný radošovský jez.
Většina jeho záchranných akcí začíná
při práci na zahrádce, když pozoruje
vodáky. Jakmile se začnou přibližovat k jezu, je v pohotovosti. Jan Čečrle má povolení manipulovat s jezem,
takže vždy boční částí sníží průtok,
čímž se zmenší zpětný proud pod jezem. Pak vodákům hází lano, pomocí
kterého je dostává z vody ven. Jan Čečrle byl v roce 2008 oceněn Pamětním
listem hejtmana za záchranu života.

Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci, jehož hlavním
představitelem je Alois Kůrka, založili
občané Sedlece, kterým není lhostejný stav kulturní památky v obci, barokní kostel postavený v letech 17381745. Zakladatelé sdružení získali pro
svou snahu podporu řady významných osobností, aktivně žádali o příspěvky u státních i nestátních organizací a získali sponzory. Za dobu trvání
sdružení se dočkaly opravy krov střechy, klenby hlavní lodi a báně, nová je
střešní krytina a dešťová kanalizace.
V kostele se pravidelně konají oblíbené koncerty a výstavy.

Další úspěšné nominace v kategorii: Josef Pelant - PELANT, Doupovské Další nominace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb - MUDr. Ing.
uzeniny, Miloslav Matoušek - starosta obce Lomnice
Robert Plachý, o. s. Chráněné bydlení Sokolov - Milada Bučková

Náměstek hejtmana Martin Havel (vlevo) předával ocenění v kategorii
Obec desetiletí starostovi Sokolova Zdeňku Berkovi.

Obec desetiletí
Sokolov získal titul Obec desetiletí za všestranný rozvoj, kterým město
v posledních letech prošlo a definitivně tak změnil svou tvář z průmyslového města na příjemné místo k životu. „Nejenže byl nejčastěji navrhovaným městem, ale podle názoru komise je to město, které se v uplynulých
letech asi nejvýrazněji změnilo k lepšímu,“ uvedl hejtman Josef Novotný.
Město bylo úspěšné při získávání dotací EU, za jejichž přispění byl například opraven zámek nebo vybudován
nový dopravní terminál. Zásluhy na
tom mají i předchozí starostové města
Karel Černík a Karel Jakobec.
Další nominace: Ostrov - starostové Petr Želechovský, Jan Zborník a Jan
Bureš a Skalná - starostové Josef Kohout a Radomil Gold

Skútr, televizor a další ceny už mají své majitele

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

Výherci soutěže 10 let s památkami kraje
Jednou z akcí k desetiletí Karlovarského kraje byla soutěž nazvaná 10 let
s památkami kraje, jejíž účastníci měli
za úkol navštívit dvacet památek v regionu, získat zde samolepky a ty pak
nalepit na předtištěný arch.
Podmínky klání splnilo 38 soutěžících, z nichž bylo vylosováno pět výherců cen v celkové hodnotě 100 000
korun.

Jako výherkyně hlavní
vodní plán jsem ale poceny - skútru - byla vyznala třeba Horní hrad,
KARLOVARSKÝ
KRAJ
losována Jana Růžičkokde se mi velmi líbilo,“
vá ze Stříbra. Jak prozrařekla Jana Růžičková.
dila, trávila letošní dovoRozdány byly i dallenou na Chebsku. Na hradě Vildštejn ší ceny. Poukázku v hodnotě 20 000
se dozvěděla o soutěži a rozhodla se korun získala Jaroslava Velemanová
pozměnit své plány. Z plánovaných tří z Ostrova, plazmový televizor Pavlík
čtyř dnů tak bylo nakonec osm.
Fürst z Kynšperka nad Ohří, fotoapa„Většina cílů se shodovala, mimo pů- rát Radka Janků z Nejdku a hi-fi sou-
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pravu Jan Dvořák z Chebu.
Ceny předával hejtman Josef Novotný, který připustil, že zadání soutěže
nebylo jednoduché. „Zavítat na všechny památky v předepsaném čase bylo
náročné. Zážitky z jejich návštěvy ale
jistě stály za to,“ řekl hejtman. Toho
také potěšilo, že soutěž zaujala celé rodiny a dva z pěti výherců jsou školou
povinní.
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VÝSTAVY
5.-28. 1.
Kavárna Dvory
Lidé - zvěř - krajina
Afrika, jak je na svých cestách zaznamenali Andrea Kaucká a René Bauer.
3. 1.-28. 2.
A-klub Dvory
Nadpřirozené bytosti
Práce žáků ZŠ Truhlářská St. Role
3.-31. 1.
Hala Dvory
1. české gymnázium Karlovy Vary
Výstava prací studentů

Leden
Vstupní chodba Dvory
o.s. Ostrovský Macík
Fotografie ze života občanského sdružení pečujícího o handicapovaná a týraná zvířata
do 28. 1. 2011
Studijní odd. Lidická
Fotografie a práce z kurzu arteterapie pro seniory
HERNÍ KLUB
6., 13., 20., 27. 1. A-klub Dvory 15.00
Chytrá zábava pro každého od 15 let.

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

