KRAJSKÉ LISTY • www.kr-karlovarsky.cz

132 000 výtisků • ročník 10 • číslo 12 • prosinec 2012

pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Iktové centrum
projde modernizací

Znáte nejkvalitnější
potraviny z našeho kraje?

Na sedmnáct milionů korun přijdou stavební úpravy iktového centra v sokolovské nemocnici.
více strana 3

V novém seriálu představujeme nejkvalitnější potraviny,
vyrobené v našem Karlovarském kraji.
více strana 5

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,
s nadcházejícími Vánocemi
přichází tradičně čas bilancování, proto se společně ohlédněme za tím, co přinesl rok 2012.
Bylo to období, kdy se nám podařilo dovést do konce celou řadu projektů. Otevřeli jsme supermoderní pavilon akutní medicíny v karlovarské nemocnici,
zrekonstruovanou část chebské
nemocnice, v sokolovské nemocnici jsme zafinancovali výměnu výtahů. Studenti navštěvují zmodernizovanou integrovanou školu v Sokolově, záchranářům slouží nové sídlo zdravotnické záchranné služby, cestující v našem regionu využívají
nové dopravní terminály v Mariánských Lázních a v Chebu. Nechali jsme zrekonstruovat Domov pro seniory Spáleniště v Chebu nebo sokolovský
Sokolík.
Je před námi rok 2013 a já věřím, že se naším společným přičiněním podaří zvládnout nově naplánované akce tak, aby se
nám všem žilo v nejzápadnějším cípu země zase o něco lépe. Ať jsou vaše vánoční svátky plné pohody a radosti. Do
nového roku přeji pevné zdraví a mnoho životních úspěchů.
Josef Novotný,
hejtman Karovarského kraje

Vážení čtenáři Krajských listů,
milí spoluobčané,
rádi bychom Vám poděkovali za to,
že jste se spolu s námi podíleli na
rozvoji Karlovarského kraje. Bez
Vaší podpory by se nám v uplynulém roce nepodařilo zmodernizovat zdravotnická zařízení, školy či
opravit kilometry silnic a mostů.
Dovolte nám, abychom Vám popřáli poklidné prožití vánočních
svátků v kruhu Vašich nejbližších.
Ať je Váš rok 2013 úspěšný a plný
dobrých zpráv.

Osobnosti kraje oceněny v Puppu
Už po osmé zazněla v Karlovarském kraji jména osobností, jejichž práce v regionu je něčím výjimečná nebo dlouhodobě přispívá k šíření dobrého jména Karlovarského kraje.
Hlavní cenu za mimořádný přínos kraji si letos ze slavnostního
sálu Grandhotelu Pupp odnesl
zakladatel prestižní Mezinárodní
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka a ředitel mezinárodního pěveckého centra Alois Ježek z Karlových Varů.
Osobností v oblasti podnikání se
stal zrakově postižený masér ze Sokolova Pavel Hložek, titul Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti získala pedagožka volného času Jana Tomsová z Kynšperku nad Ohří.
O nominacích ve třech kategoriích každoročně rozhoduje veřejnost svými hlasy, o vítězi pak čtyřčlenná komise. V letošním roce
přišlo pro jednotlivé kandidáty celkem 382 hlasů.
„Původně jsme přemýšleli o tom,
zda po osmém ročníku akce ještě
budeme ve vyhlašování Osobnosti Karlovarského kraje pokračovat.
V našem regionu je však celá řada
schopných a aktivních lidí, kteří si
ocenění rozhodně zaslouží,“ uvedl
během předávání cen hejtman Josef Novotný.

Dobžek.

Foto Václav Fikar

Vítězové všech tří kategorií. Zleva Pavel Hložek (Osobnost v oblasti podnikání), Jana Tomsová (Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti ) a Alois Ježek (Osobnost – mimořádný přínos)
Foto Stanislava Petele

Pavel Hložek - zrakově postižený
životní přínos v oblasti regionální
Výsledky ankety:
masér, Sokolov
lázeňské a lékařské literatury
Zvláštní cena za mimořádný
Luděk Civín - REGENT PLUS
Luděk Matějíček - za popularipřínos kraji:
zaci chebské válečné historie a le- Žlutice, spol. s r.o.
Alois Ježek - zvláštní cena za mi- tectví
Jiří Vacek - Zephyr Františkovy
mořádný přínos kraji
Lázně s.r.o.
Osobnost v oblasti podnikání:
Osobnost v oblasti kultury
Jana a Otakar Boříkovi - za celo-

a služeb veřejnosti:
Jana Tomsová - pedagožka volného času v Domě dětí a mládeže Základní školy v Kynšperku nad
Ohří
Miroslava Hrabovská - zástupkyně ředitele ZŠ Luby u Chebu,

místostarostka města
Lucie Poláková - zástupkyně ředitele Střední zdravotnické školy
a Vyšší odborné školy Cheb, lektorka rekvalifikačních kurzů „Pracovník v sociálních službách“, aktivně činná v sociálních službách

V Chebu otevřeli dopravní terminál Karlovarský kraj
má nové vedení

Hejtman Josef Novotný
a členové Rady
Karlovarského kraje

Nový dopravní terminál v Chebu
V neděli 9. prosince byl do zkušebního provozu uveden nový dopravní
terminál v Chebu. Stavba si vyžádala necelých 110 milionů korun, což je
o sedm milionů méně oproti původnímu předpokladu. Dotace z ROP Severozápad bude činit 92,5 procenta.
„Akci předfinancoval Karlovarský
kraj, město Cheb přispělo devíti miliony korun. Po terminálu v Sokolo-

Foto Václav Fikar
vě a v Mariánských Lázních jde o třetí dopravní uzel v regionu, kde budou cestující moci volit mezi dostupnými druhy veřejné dopravy na jednom místě, čímž ušetří čas a vyhnou
se problémům s přesuny po městě,“
uvedl hejtman Josef Novotný. Podle náměstka hejtmana Karlovarského
kraje Petra Navrátila je nový dopravní terminál architektonicky velmi za-

jímavým dílem. „Do Chebu tím přichází závan mladé architektury,“ komentoval stavbu.
Jako vždy u nových staveb, které se
vymykají obvyklé krabicové šedi, se
také zde názory místních obyvatel na
podobu terminálu různí. A to hlavně
podle věku. Zatímco starší lidé moderní podobu spíš kritizují, mladí ji
zpravidla vítají.
(více na str. 2)

Nové Zastupitelstvo Karlovarského kraje, vybrané voliči v říjnových volbách, zvolilo v pátek
23. listopadu nové vedení kraje
pro nadcházející čtyřleté období. Staronovým hejtmanem byl
zvolen Josef Novotný (ČSSD),
k němu pak zastupitelé zvolili
dalších osm členů krajské rady.
Rada je devítičlenná, kdy ji tvoří pět členů KSČM a čtyři členové ČSSD. V polovině funkčního
období si obě koaliční strany počet radních prohodí.
Prvním náměstkem hejtmana, který bude mít na starost oblast ekonomiky a financí, se stal
Jaroslav Borka (KSČM). Rezort dopravy, silničního hospodářství a regionálního rozvoje
bude stejně jao dosud řídit náměstek hejtmana Petr Navrátil
(ČSSD). Jako náměstek hejtmana zasedá v radě také Martin Havel (ČSSD), který má na starost
investice, grantová schémata, informatiku a legislativu.
Náměstkem pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy se
stal Václav Sloup (KSČM), sociální věci a zdravotnictví povede
náměstek Miloslav Čermák, kte-

rý už v minulém období socální
věci vedl. Nově mu k nim přibylo
také zdravotnictví.
Krajskou vládu dále tvoří uvolněná radní Bohuslava Hajská
(KSČM), která vede oblast správy
majetku, kulturu a památkovou
péči řídí Oleg Kalaš (KSČM), na
křeslo uvolněného radního pro
oblast životního prostředí usedl
Václav Jakubík (KSČM).
Krajští zastupitelé zároveń zvolili uvolněným členem zastupitelstva pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a vnějších vztahů
Edmunda Janische (ČSSD).
Krajské zastupitelstvo je pětačtyřicetičlenné. Nyní v něm pracuje čtrnáct členů KSČM, třináct
členů ČSSD, pět členů ODS, pět
zastupitelů Hnutí za harmonický
rozvoj měst a obcí, čtyři členové
TOP 9 a starostů a čtyři zastupitelé Alternativy.

z regionu
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Karlovarský kraj uvedl do provozu
nový turistický portál „Živý kraj“
Živý kraj. Tak se jmenuje nový portál, který poutavou formou
propaguje Karlovarský kraj jako
turistickou destinaci bohatou na
památky, krásnou přírodu, možnosti kulturního a sportovního vyžití a lázeňství. Zkrátka jako region, který turistům stojí za delší návštěvu.
Kromě obvyklých sekcí, zaměřených na významné turistické cíle,
kulturní akce či ubytování v našem
kraji, nabízí i interaktivní nástroje,
jejichž prostřednictvím si mohou
turisté naplánovat co a kdy v regionu navštíví.
„Jsme krajem hojně navštěvovaným turisty i lázeňskými hosty,
proto je třeba toho využít a co nejúčinněji je seznámit se vším, co jsme
schopni u nás nabídnout,“ vysvětlil první náměstek hejtmana JaroÚvodní strana portálu
slav Borka.
Nová značka Živý kraj má sloužit turistům, současně prezentovat kraj tických produktů.
k vylepšení image a identifikaci re- jako zdravé, léčivé a aktivní místo
Kromě informací však na něm nágionu vůči domácím a zahraničním se širokým spektrem nabídky turis- vštěvníci naleznou i fotografie a za-

jímavá videa.
Nový turistický portál, který přišel Karlovarský kraj zhruba na 600
tisíc korun, je rozdělený do pěti hlavních sekcí, a sice „Destinace Karlovarský kraj“, „Objevujte“, „Aktivity“, „Lázně a wellness“
a „Naplánujte si svou návštěvu“.
Aktualizace jednotlivých sekcí je
zajištěna prostřednictvím napojení portálu na různé kulturní instituce a informační kanály. Správa
portálu je pak přímo v režii Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského
úřadu Karlovarského kraje.
V současné době je turistický
portál „Živý kraj“ spuštěný ve zkušebním provozu. Čas během zkušebního provozu hodlá autor i provozovatel využít k doladění chodu
i obsahu portálu a ke konzultacím
s odborníky, podnikateli a veřejností. Do plného provozu pak bude i s jazykovými mutacemi uveden v novém roce.

HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Dobrý den,
prosím Vás, jezdím za prací z Kynšperka n. O. do K. Varů denně 40 km, a přestupuji na Karlovarském kraji na MHD č. 10.
V zimním období ta zastávka na MHD vůbec nevyhovuje, chybí tam boční stěny, je tam jenom stříška a zadní stěna, když
fouká vítr a sněží, tak si připadám jako na poli a dokonce musím mít otevřený deštník. Vůbec se tam nejde schovat a vyčkat každých 20 minut na MHD! Mohl byste zařídit, aby tam
přidělali boční stěny, prosím pěkně?
Děkuji Vám, M. Nováčková
Vážená paní Nováčková,
děkuji Vám za podnět. Jsem si vědom toho, že v zimním období mohou být chvíle strávené na zastávce opravdu nepříjemné.
Vzhledem k tomu, že zastávka byla před časem vybudována dle
návrhu projektanta, obrátil jsem se přímo na projektanta, který
zastávku navrhoval, aby se začal touto problematikou intenzivně zabývat. Měl by připravit návrh možného řešení. Věřím tedy,
že se nám již brzy podaří zastávku zajistit tak, aby nebyli cestující vystavování nepřízni počasí.

Nejlepší Místo pro život. Náš
kraj si o jednu příčku polepšil

V Chebu otevřeli dopravní terminál
(dokončení ze str. 1)
Názorovou bipolaritu ilustruje
náš malý průzkum.
Krajské listy se deseti lidí u nádraží zeptaly, jestli se jim dopravní terminál, jehož podoba je inspirovaná
podobným terminálem v Bayreuthu, líbí.
Polovina (vesměs lidé do 35 let)
řekla, že ano. Druhá polovina (lidé
kolem důchodového věku a v důchodu) odpověděla, že ne.
„Kdekoliv na světě mají všech-

na významná města odvážné nebo
futuristické stavby. Zpočátku je někteří lidé kritizují, nakonec ale tyto unikátní stavby vždycky skončí jako magnety v turistických průvodcích a někdy jsou i obdivovanější než historická centra. Jsem rád,
že tu vyrůstají takové stavby, i když
bych uvítal aspoň jednu mnohem
větší a jště odvážnější,“ prohlížel si
stavbu Stanislav Kaňa.
„Trochu mi připomíná Millennium Dome v Londýně,“ řekla Šár-

ka Donohoe Dušáková v reakci na
vysoké hroty stavby, trčící vzhůru
k obloze.
Právě ony ohraničují „srdce“ polygonu ve tvaru šestiúhelníku.
V něm bude infocentrum, úschovna kol, občerstvení i provozní zázemí pro řidiče a dispečery.
Stání pro městské a meziměstské
autobusy jsou barevně odlišená modře a červeně. Autobusy MHD
budou cestující nabírat v centru
šestiúhelníku (červená stání), me-

ziměstské autobusy na okraji (modrá stání).
Podle plánů se bude do terminálu
vjíždět přes křižovatku z Dukelské
ulice. Křižovatka Dukelské a Žižkovy byla nově osazena semafory, které budou u nádraží řídit dopravu.
Po Sokolově a Mariánských Lázních je tak Cheb třetím městem
v Karlovarském kraji, které má nový dopravní terminál. V budoucnu se ho dočkají i Karlovy Vary.
(vf)

Fotky, videa, internet. Kraj
Hejtman ocenil
se chce víc propagovat
bývalé olympioniky
Hejtman Josef Novotný předal
olympionikům - seniorům z Karlovarského kraje finanční dar. Odměnil je tak za příkladnou reprezentaci České republiky a Karlovarského
kraje na domácích i zahraničních
sportovištích.
„Jako bývalý sportovec dobře
vím, kolik práce a úsilí stojí za vašimi úspěchy. Velmi si vážím toho,
co jste dokázali,“ poděkoval sportovcům.
Podle předsedy správní rady Nadačního fondu západočeských
olympioniků Vladimíra Jarého se
podařilo oslovit čtrnáct bývalých
olympioniků z Karlovarského kraje. Finanční dar ve výši zhruba 14
tisíc korun si převzalo šest z nich.

Oceněni byli fotbalista Jiří Feureisl, trenér Otakar Vaněk, reprezentant v boxu Jaroslav Šleis, volejbalistka Jana Růžičková, atlet Miroslav Štrunc a vzpěrač Miroslav
Vrbka.
Nadační fond západočeských
olympioniků podporuje sportovce,
kteří se zúčastnili olympijských her
a jiných světových soutěží jako reprezentanti a dostali se do nepříznivé životní situace.
„Doufáme, že spolupráce s Karlovarským krajem bude pokračovat i v příštím roce, máme vytipovány další čtyři osobnosti, které by
si pomoc zasloužily,“ uzavřel bývalý reprezentant v házené a olympionik z roku 1972 Vladimír Jarý.

Karlovy Vary - turistický magnet.
Na současnost a budoucnost regionálního cestovního ruchu byla zaměřena konference cestovního ruchu,
kterou uspořádal Karlovarský kraj
v závěru listopadu. Kraj na ní odtajnil
plány na propagaci regionu v příštích
letech. Hlavním propagačním kanálem bude nový portál Živý kraj (více
o něm píšeme samostatně na této straně), dále třeba fotobanka Karlovarského kraje či jednotné značení turistických infocenter.
Na konferenci, které se mj. zúčastnili zástupci agentury CzechTourism,
infocenter, hotelů a lázeňských zařízení nebo společností poskytujících
služby v oblasti reklamy, se například
prezenovala internetová fotobanka
Karlovarského kraje. Ta v současnos-

Foto Václav Fikar
ti obsahuje téměř jeden tisíc fotografií
přírody, památek či zajímavých míst
regionu. Fotobanka bude rozšířena
také o videobanku, odkud si uživatelé budou moci stáhnout k nekomerčnímu využití části videí k šíření informací o regionu. Fotobanka se tím
snaží vyjít vstříc moderním požadavkům uživatelů internetu, kteří poznávají svět více obrazem a zvukem než
písmenky.
Naproti tomu zástupci infocentra
Karlovy Vary představili aktuální orientaci na propagaci města online, například i prostřednictví sítě Facebook
či serveru YouTube. Dalším tématem
byly novinky v reklamě na internetu
a měření jejího dopadu či úspěšnost
tištěných forem propagace.

Postoj státu k dálnici R6 bude v roce 2013 stejný
Minimum peněz na budování
obchvatů obcí na dálniční trase R6
od Karlových Varů na Prahu a nevyjasněné plány ministerstva dopravy týkající se pokračování stavby této rychlostní silnice.
Taková je odpověď dnes již bývalého ministra dopravy Pavla Dobeše na interpelaci hejtmana Karlovarského kraje a poslance Josefa
Novotného týkající se problematiky nedostavěné R6.
Hejtman se především zajímal
o to, jaká bude výše finančních
prostředků ve Státním fondu dopravní infrastruktury, které by měly jít na pokračování stavby rych-

lostní silnice R6 v roce 2013. Podle odpovědi ministra dopravy vloží
stát do budování obchvatů obcí ležících na trase R6 pouhých 42 miliony korun.
„Na obchvat Řevničova se počítá
s částkou 20 milionů korun, na výstavbu přeložky v Hořesedlích a na
obchvat v Hořovičkách po pěti milionech korun a na obchvat Lubence půjde 12 milionů korun. Vzhledem k významu silnice, která tvoří spojnici Karlovarského kraje se
zbytkem republiky, je to jen symbolická suma,“ uvedl hejtman.
Mezitím si ministerstvo dopravy
ještě nechalo vypracovat tzv. taho-

vou studii, ze které by mělo jednak
vyplynout budoucí vytížení silnice
a její využití, dále také ekonomicky
přijatelné řešení, které by umožnilo část staveb na R6 uskutečnit
s podporou evropských dotací určených na období 2014-2020.
Na základě výsledků studie pak
nejprve dojde k aktualizaci investic do jednotlivých obchvatů na
R6, poté se bude pokračovat v procesu vydání dalších stavebních povolení, v pozemkových úpravách
či ve výkupech pozemků.
Na dotaz hejtmana, zda uvažuje ministerstvo dopravy o zařazení
R6 mezi prioritní stavby, ministr

odpověděl, že to řeší právě zpracovávaný dokument Dopravní sektorové strategie, který porovnává
potřeby napříč ČR a těmto potřebám stát výhledově přiřadí finanční zdroje. Vzhledem k tomu, že se
předpokládá případné financování
dostavby R6 z evropských fondů,
je pro R6 výhodou její zařazení do
celoevropské silniční sítě TEN-T.
Na stavební akce by se tak mohly
využít peníze z Fondu soudržnosti. „Jedním dechem mě ale ministr
upozornil, že tyto prostředky budou omezené a rozdělí se na silniční, železniční i vodní stavby po celé zemi,“ uzavřel hejtman.

Krásná krajina, životní prostředí a ekologie - podle průzkumu velká deviza Karlovarského kraje.
Foto Václav Fikar
Podle výsledků druhého ročníku
unikátního výzkumu Místo pro život se nejlépe žije v Královéhradeckém kraji. Na druhém místě skončilo hlavní město Praha, třetí příčku obsadil Plzeňský kraj, který vloni
zvítězil. Stejná trojice obsadila první tři místa i v předchozím ročníku,
jen v jiném pořadí.
Karlovarský kraj se umístil na 9.
příčce, což ve srovnání s loňskem
znamená posun o jednu příčku
vzhůru. O konečném žebříčku krajů
rozhodla nejen statistická data, ale
také průzkum mezi 1400 respondenty a kolegiem 20 respektovaných
osobností napříč všemi obory.
Mezi přednosti Karlovarského
kraje patří zejména oblasti ekologie,
životního prostředí a bezpečnosti.
„V Karlovarském kraji je nižší počet
trestných činů a jejich nadprůměrná
objasněnost - o 70 % vyšší než průměr ČR! Dvojnásobný je ve srovnání s ostatními kraji také podíl zeleně. Místní firmy mají k životnímu
prostředí velmi pozitivní vztah, vyprodukují třikrát méně odpadu. Silnou stránkou kraje je také vyšší dostupnost ubytovacích služeb. Region je vyhledávaný mezi cizinci, kterých zde žije o 54 % víc, než je celorepublikový průměr,“ vyjmenoval
pro Krajsk listy PR manažer projektu Petr Lutonský.

Jak řekl, jako každý region i Karlovarský má své zápory. Podle průzkumu není oblíbený mezi mladými lidmi, kteří za vzděláním a za
prací odcházejí jinam. Je zde vysoký podíl nezaměstnaných mladých
lidí a na vysokých školách studuje
jen jeden z deseti zdejších studentů. Kulturní zařízení a akce tady navštíví asi o třetinu méně lidí než jinde. „Hodnocení dle „tvrdých dat“
se však v některých ohledech značně liší od názorů obyvatel. Pracovní
podmínky jsou sice shodně hodnoceny nejhůře, vyžití ve volném čase
a turismus, které hodnotí lidé nejlépe, je však ve srovnání s daty přeceňované,“ dodal Lutonský.

Celkové výsledky
Místa pro život 2012:
1. Královéhradecký kraj
2. Hlavní město Praha
3. Plzeňský kraj
4. Jihočeský kraj
5. Vysočina
6. Liberecký kraj
7. Zlínský kraj
8. Pardubický kraj
9. Karlovarský kraj
10. Jihomoravský kraj
11. Středočeský kraj
12. Olomoucký kraj
13. Ústecký kraj
14. Moravskoslezský kraj

Kraj šetří centrálním nákupem
elektřiny na komoditní burze
Asi 850 tisíc korun ročně ušetří
Karlovarský kraj a jeho příspěvkové organizace na elektřině, a to díky nižší ceně vydražené v aukci na
energetickém trhu Českomoravské
komoditní burzy Kladno. Kraj do
ní vstoupil 20. listopadu s cílem výrazně ušetřit, protože elektřina ho
ročně stojí více než deset milionů.
„Připravili jsme centrální nákup
elektřiny prostřednictvím aukce
na komoditní burze pro Karlovarský kraj a jeho příspěvkové organizace. V současnosti nás elektřina
ročně stojí přes deset milionů korun. Chceme dosáhnout úspory až
o 10 procent, navíc nejtransparentnějším způsobem,“ uvedl před začátkem dražby náměstek hejtmana
Jaroslav Borka.
Na komoditní burze Karlovarský
kraj tendroval cenu 1 megawatthodiny (MWh) elektrické energie,

která ho v současnosti stojí celkem
1385 korun. Stanovil si přitom maximální cenu 1350 Kč za 1 MWh.
„Chtěli bychom, aby se konečná
cena zastavila na 1290 Kč,“ přál si
během aukce Jaroslav Borka.
Ještě několik minut před koncem
ale byla nabídková cena 1318 Kč.
Až pak k tomu došlo...
„Pět vteřin před uzavřením dražby snižoval zájemce o zakázku cenu na 1268 Kč za 1 MWh, ročně
tak uspoříme asi 850 tisíc korun,“
uzavřel náměstek s tím, že se dražila elektřina pro 64 příspěvkových
organizací kraje s celkem 213 odběrními místy.
Českomoravská komoditní burza Kladno organizuje obchodování s energiemi od roku 2003, trh
s dodávkou elektřiny pro konečné zákazníky otevřela v závěru roku 2009.
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Nový jízdní řád přináší několik změn
Nový jízdní řád pro rok 2013,
který začal na železnici platit 9.
prosince, přináší do regionální dopravy několik změn. K největším
novinkám patří rozšíření provozu
vlaků SC Pendolino, nasazení dalších jednotek RegioShark či zavedení nových přímých spojení do
Johanngeorgenstadtu.
V novém jízdním řádu se od 3.
března 2013 rozšíří provoz vlaků
SC Pendolino o nové spoje z Bohumína do Františkových Lázní
a zpět.
„Během dubna a května příštího
roku budou na koleje v našem kraji dodána další čtyři nová vozidla,
koncem roku poslední dvě vozidla
na trati Cheb – Aš. Po dodání posledních dvou jednotek bude vozový park Českých drah (ČD) v Karlovarském kraji obnoven z devadesáti procent, což je v republice unikátní,“ vysvětlil ředitel Krajského
centra osobní dopravy ČD Vladimír Omelka.
Nové motorové vlaky RegioShark začaly jezdit především na
trati Karlovy Vary–Chomutov. Díky tomu lidé nemusí přestupovat
v Klášterci nad Ohří. Komfortní
jízda novým vlakem čeká na cestující i v úseku Karlovy Vary–Cheb–
Mariánské Lázně.
Od 9. června 2013 pak budou
nové motorové jednotky jezdit na

Souprava RegioShark. V Karlovarském kraji ji teď potkáváme častěji, hlavně na trati Karlovy Vary Chomutov.
Foto České dráhy
všech spojích páteřní linky na trati Mariánské Lázně–Cheb–Karlovy
Vary–Chomutov a nahradí klasické soupravy. RegioSharky budou
jezdit i na trati Cheb–Aš město–
Hranice v Čechách a na některých
spojích trati Cheb–Luby u Chebu.
Nová spojení vzniknou mezi karlovarským Dolním nádražím a německým Johanngeorgenstadtem.
České dráhy však také pro příští
sezónu zvýšily jízdné celkem o 2,5
procenta. Jízdenka z Karlových Va-

rů do Sokolova tak například podražila z 38 na 39 korun, z Karlových Varů do Chebu stoupla cena
lístku ze 74 na 76 korun. V současnosti také společnost vyjednává
s Karlovarským krajem o navýšení plateb v rámci zajištění základní dopravní obslužnosti.
„Jsme ochotni dát více peněz
o výši inflace, což jsme zohlednili i v návrhu krajského rozpočtu
na rok 2013. Pro letošní rok na pokrytí ztráty z přepravy po železnici

Iktové centrum projde modernizací

Iktové centrum v sokolovské nemocnici projde modernizací.
Iktové centrum v Sokolově, které zajišťuje specifickou péči pacientům s akutními cévními mozkovými příhodami, projde modernizací. Stavební úpravy za zhruba
17,2 milionu korun zaplatí Karlovarský kraj.
Modernizace iktového centra je
nezbytná k tomu, aby byly splněny
podmínky pro prodloužení statutu iktového centra požadované mi-

nisterstvem zdravotnictví.
„Jsme odpovědní za zajištění potřebné zdravotní péče v Karlovarském kraji, a proto považujeme za nezbytné, aby iktové centrum v Sokolově fungovalo i v dalších letech,“ vysvětlil investici do
sokolovské nemocnice hejtman Josef Novotný.
Stavební úpravy budou probíhat
v pavilonu B sokolovské nemoc-

nice. „Předmětem úprav je vlastně
vznik nového oddělení jednotky
intenzivní péče, které vznikne ve 2.
nadzemním podlaží. Rozšíří se tak
i kapacita iktového centra, které se
bude moci starat o více pacientů,“
upřesnil náměstek hejtmana Martin Havel.
Do výběrového řízení na stavební
úpravy, které bylo vyhlášeno formou otevřeného řízení, bylo doručeno celkem třináct nabídek.
„Základním kritériem byla výše
nabídkové ceny, přičemž jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka firmy BAU-STAV,“
uvedl Martin Havel. Zatímco kraj
před soutěží počítal, že stavební práce budou stát zhruba dvacet
milionů korun, vítězná firma je slíbila udělat na částku nižší - za již
zmíněných 17,2 milionu.
Sokolovské iktové centrum obmění i přístrojové vybavení za více
než dvacet milionů korun. Umožní to dotace z ministerstva zdravotnictví. Modernizací projdou
prakticky všechny přístroje iktového centra, od lůžkových kompletů,
přes monitory vitálních funkcí, ultrazvukové přístroje až po moderní rehabilitační přístroje.

platil kraj 138 milionů korun, příští rok by mělo zvýšení činit 4,8 milionu korun. O dalších požadavcích Českých drah budeme ještě diskutovat,“ upřesnil náměstek
hejtmana Petr Navrátil.
ČD v Karlovarském kraji vypraví
denně 250 regionálních vlaků, které ujedou bezmála šest tisíc kilometrů. Každý den krajem jezdí také dvaatřicet rychlíků a osm mezistátních spěšných vlaků Cheb–Norimberk.

První kniha o
zajateckém táboře
v Jindřichovicích
V těchto dnech vyšla kniha s názvem „Ozvěny velké války - Zajatecký tábor Jindřichovice 1915 1918“, která zachycuje každodenní
život v zajateckém táboře za 1. světové války. Knihu o jednom z největších zajateckých táborů na území tehdejší rakouské monarchie,
obsahující jeho unikátní fotografie, vydalo Muzeum v Sokolově.

STRUČNĚ Z REGIONU
 Nejhezčí stromořadí Karlovarského kraje stojí podle hlasujících
v soutěži Alej roku v Krásné u Aše. Na webu Arniky www.alejroku.
cz hlasovalo pro 71 nominovaných alejí 5494 lidí. Krásenská alej se
v soutěži objevila díky Jaroslavu Staňkovi. „Jsme nesmírně rádi, že si
lidé alejí v krajině všímají. Právě díky nim se daří aleje chránit. Věříme, že vítězství v kraji bude silným signálem pro místní úřady, aby
o stromořadí dobře pečovaly,“ říká Martin Skalský, vedoucí kampaně Zachraňme stromy! sdružení Arnika.
 Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 23. listopadu, byli zvoleni noví členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za Karlovarský kraj.
Ve výboru nově zasednou Jaroslav Borka (KSČM), Václav Jakubík (KSČM), Josef Murčo (KSČM), Petr Navrátil (ČSSD), Pavel Čekan (ČSSD), Jan Horník (bez PP), Dalibor Blažek (bez PP) a Jiří Kotek (ALTERNATIVA). Doplnili tak již zvolené členy za Ústecký kraj.
Šestnáctičlenný Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, do jehož čela vzápětí jeho členové zvolili náměstka hejtmana
Karlovarského kraje Petra Navrátila, ČSSD), je tak kompletní a může
naplno vyjednávat s ministerstvy a orgány Evropské unie o uložených
korekcích a následném obnovení pozastavených dotací.

V roce 2013 bude kraj
hospodařit úsporně
V roce 2013 by měl Karlovarský kraj hospodařit s příjmy ve výši
5,011 miliardy korun, výdaje by měly činit 5,289 miliardy korun. Rozdíl
tvoří splátky jistin úvěrů, které si bývalé vedení kraje vzalo na předfinancování projektů s evropskou dotací.
V žádném případě se do budoucna nepočítá s jakýmkoliv zadlužováním Karlovarského kraje. „Naopak,
kraj je schopen splácet závazky přijaté minulým vedením ve výši a lhůtách stanovených smlouvami, takže se tyto závazky budou postupně
snižovat,“ upozorňuje hejtman Josef
Novotný.
Plánované výdaje kraje na rok 2013
lze rozdělit do dvou okruhů. První
z nich tvoří tzv. standardní výdaje,
kryté očekávanými příjmy v daném
roce. Tento rozpočet je koncipován
jako mírně přebytkový. V roce 2013
tedy bude Karlovarský kraj schopen pokrýt vlastními příjmy v celkové výši 4,051 miliardy korun veškeré výdaje odborů včetně příspěvků
vlastním organizacím ve výši 4,014
miliardy korun a taktéž splátky jistin

a úroků dvou úvěrů.
Ve druhém okruhu jsou výdaje na
předfinancování a spolufinancování projektů obsažených v Programu
rozvoje Karlovarského kraje, zahrnutých do aktualizovaného Akčního
plánu. Jde například o investice v oblasti zdravotnictví, výstavbu vědeckotechnického parku nebo další část
Cyklostezky Ohře. Pro rok 2013 jsou
takto vymezené výdaje předpokládány ve výši 1,267 miliardy korun.
Zdrojem financování těchto plánovaných výdajů jsou dotace z EU, které by měl Karlovarský kraj obdržet
v rámci projektů realizovaných krajem s podporou EU ve výši 959,763
milionu korun, a dále vlastní zdroje našetřené v průběhu minulých let,
uložené ve fondech Karlovarského
kraje – Fondu rezerv a rozvoje, Fondu budoucnosti a Fondu řízení likvidity (celkem bezmála 500 milionů korun).
Při sestavování rozpočtu kraj počítal s nutnými úsporami, vycházel
z možnosti dalšího snižování provozních nákladů.

KARLOVARSKÝ KRAJ
vyhlašuje
3. VÝZVU V PRIORITNÍ OSE 1 A 4. VÝZVU V PRIORITNÍ OSE 3
k předkládání žádostí o finanční podporu
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1. PROGRAM, PRIORITNÍ OSA PROGRAMU, OBLASTI PODPORY:
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
a)

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.
Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Cílem oblasti podpory je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a
školských zařízení.

b)

Prioritní osa programu: 3 – Další vzdělávání
Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji
Cílem oblasti podpory je usnadnění individuálního přístupu obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a zvýšení jejich motivace k celoživotnímu učení. Dále prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení
informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání.

2. TERMÍNY VÝZEV:
Vyhlášení výzev:
Datum ukončení výzev:
Datum zahájení příjmu žádostí:
Datum ukončení příjmu žádostí:

KRÁSNÉ

2013

VÁNOCE

A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK

26. listopadu 2012
14. ledna 2013
7. ledna 2013
14. ledna 2013 ve 12.00 hod.

3. DALŠÍ INFORMACE A KONTAKTY:
Celé texty výzev a další podrobné informace týkající se výzev naleznete na webových stránkách
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OPvzdel/
Informace poskytuje: oddělení grantových schémat odboru investic a grantových schémat KÚ KK:
Jitka Kavková, vedoucí oddělení
tel.: 354 222 572, email: jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz
projektoví manažeři:
Ing. Petr Stoklasa (1.1)
tel.: 354 222 511, email: petr.stoklasa@kr-karlovarsky.cz
Olga Bohůnková (1.1, 3.2)
tel.: 354 222 404, email: olga.bohunkova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Petra Kroupová (1.3)
tel.: 354 222 376, email: petra.kroupova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Renata Drožová (3.2)
tel.: 354 222 268, email: renata.drozova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Linda Zábrahová (3.2)
tel.: 354 222 321, email: linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz
finanční manažeři:
Ing. Šárka Ištvánová (1.1, 3.2)
tel.: 354 222 464, email: sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz
Jaroslava Slavíková (1.1)
tel.: 354 222 132, email: jaroslava.slavikova@kr-karlovarsky.cz
Bc. Lenka Najvarová (1.1)
tel.: 354 222 246, email: lenka.najvarova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Martin Ševic (1.3, 3.2)
tel.: 354 222 455, email: martin.sevic@kr-karlovarsky.cz
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Češi si umí pomáhat, říká nejdecký farář

Ani když je barevný a září teplými barvami?
To ale trvá jenom krátce.
Bohužel ano... Kde se vlastně cítíte víc doma? V Keni nebo v Česku?
V Česku. V Keni jsem byl naposled
v roce 2000. Pak se nám narodily děti a cestovat s malými dětmi takovou
dálku jsme nechtěli. Možná, že nyní, když už jsou děti větší, nastal čas
o cestě do Afriky přemýšlet. Ale stejně bychom tam byli jen jako hosté.
Vánoce, vánoce
přicházejí
Většina lidí v Keni jsou křesťané.
Jak oni slaví Vánoce?
Slaví je, ale jinak než v Čechách
nebo v západní Evropě. Nedávají si dárky, protože lidé jsou chudí a k tomu mají velké rodiny. Česká rodina má zpravidla dvě děti, ale
rodina v Keni má deset, jedenáct dětí.
Rozdíl je také ten, že v Česku se
Vánoce slaví v úzkém rodinném
kruhu, zatímco v Keni se lidé sejdou
ve sboru a v této velké rodině slaví
celou noc.

Nejdek je obklopený lesy, které
jsou v sezoně plné hub. A protože
sbírání hub je taková naše národní
kratochvíle, napadá mě spontánně
otázka, jestli jste během let strávených v Česku i vy propadl tomuto
zvláštnímu českému „sportu“?
Ano, sbírám houby. A také je jím.
Hodně rostou u Vlašimi, odkud je
naše babička, a nebo ve Žďáru, kam
To bude zřejmě hlavní rozdíl,
jezdíme za tetou.
protože v Česku jsou Vánoce hlavně časem pro nejbližší rodinu. BěA děláte z nich doma smaženici? hem roku její členové na sebe obTo je také, myslím, svým způsobem vykle nemají příliš času, honí se za
česká specialita.
penězi, kariérou a jinými chiméAno. Smaženici, nebo je babička rami, a jediné, kdy jsou ochotní
nakládá. A něco nasušíme.
zklidnit se a najít si čas pro blízké,
jsou Vánoce. Jak je slaví Vaše rodiCo Vás vlastně přivedlo do Nejd- na v Nejdku?
ku?
Na Štědrý den k nám přijdou baMístní sbor evangelické církve hle- bička i maminka mé ženy a společdal faráře a já zase hledal sbor. A tak ně si užijeme klasické české Vánoce.
jsme se našli a já se po deseti letech I s dárky, smaženým kaprem a výv Krabčicích přestěhoval na západ borným salátem, který připravuje
Čech - do Krušných hor.
babička.
Je nějaký rozdíl v tom, jak se žilo pod Řípem a jak se žije ve zdejších horách?
V Krabčicích byl duchovní život
víc mrtvý, tady je určitě živější. A jak
už jsem řekl, zima tam byla suchá,
nepříjemně pálivá.

A po štědrovečerní večeři Vás čeká práce?
Večeři máme vždy po bohoslužbě
v našem evangelickém kostele. Po
večeři jdu za děkanem Janem Pražanem do římskokatolického kostela,
kde je mše od deseti hodin.

Tady je duchovně živěji? Vidíte,
a já bych řekl, že po odsunu původního německého obyvatelstva po
2. světové válce a po novém osídlení západní hranice budou mít právě tady víra a duchovno velmi těžký život…
Lidé do kostela sice moc nechodí, to je pravda, ale víru a duchovno
v sobě mají. Souvisí to s jejich kořeny. Mezi poválečnými osídlenci bylo totiž hodně katolíků ze Slovenska
i z vnitrozemí, kteří tvoří zdejší katolický základ. Evangelíci sem zase přijeli ze Slezska a Hradecka. Vědí, odkud přišli, jsou velká rodina.
A i když do kostela nechodí, pořád
mají ke sboru kladný vztah.

Pane faráři, dokážeme se alespoň
na Vánoce zklidnit, zastavit?
Určitě o to usilujeme. Alespoň
v těchto dnech se snažíme zapomenout na své starosti a bolesti v dnešní těžké době a udělat někomu radost. Je zde patrná snaha jít víc ke
druhému člověku.
Zmínil jste dnešní dobu a tím
mě předběhl v položení další otázky. Jsou lidé, kteří naplno prožívají celosvětovou hospodářskou krizi, tedy ony těžké časy, otevřenější k přijímání víry nebo duchovních věcí?
Všechno je relativní. Češi se dnes
mají hůř ve srovnání s tím, jak se

Rozvoj partnerství v Ústeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji
- projekt ROZVOJ West Bohemia
Projekt realizuje Vysoká škola finanční a správní se 6 partnery. Cílem projektu je vytvoření
sítě spolupracujících subjektů ve všech třech
krajích za účelem propojení firem se vzdělávacími, výzkumnými a dalšími organizacemi
schopnými zlepšovat uplatnění studentů VŠ
a VOŠ v uvedených krajích. Projekt nabízí firmám možnost získat finanční příspěvek, pokud přijmou na desetidenní odbornou praxi
nebo stáž studenta VOŠ nebo VŠ, které mají
sídlo na území některého ze tří krajů projektu. Již realizované stáže a praxe jsou pozitivně hodnoceny studenty i firmami. V září a říjnu 2012 se uskutečnily ve všech třech krajích
úvodní konference a odborné semináře na té-

Co přesně máte na mysli?
Víte, základem společnosti je rodina. A pokud se v rodinách dokáží
hádat kvůli hloupostem a malichernostem, pak máme základ rozvrácené a také špatně fungující společnosti. Pokud špatně fungují rodiny, nemůže dobře fungovat národ.
Má-li společnost fungovat dobře,
musí se především umět sejít rodina.
Musí se umět radovat, její členové si
musí umět naslouchat a respektovat
odlišné názory ostatních, například
politické. Třeba právě kvůli nim se
Češi umí i nenávidět.

mata regionálního managementu a konkurenčních výhod regionální spolupráce na bázi
klastrů. V roce 2013 budou tyto aktivity pokračovat. Projekt mj. nabídne vzdělávací semináře zaměřené na osvojení řady dovedností pro
lepší uplatnění studentů VOŠ a VŠ na trhu práce. Zájemci o projekt se mohou dozvědět více
na www.karp-kv.cz nebo na stránkách projektu www.rwb.cz, kde se lze přihlásit k účasti
v projektu. Projekt byl zahájen v březnu 2012
a potrvá do února 2014. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.

Foto Václav Fikar

Bob Helekia Ogola (*1966)
- pochází z Keni, z kmene Luo, kde má kořeny i americký prezident Barack Obama. Je ženatý, má dvě děti. V letech
1988 až 1994 studoval v Praze evangelickou teologickou fakultu. Po studiích se vrátil do Keni jako anglikánský kněz.
V roce 1996 se v Keni oženil s českou přítelkyní a následně se trvale vrátil do Česka. Rok pracoval v Brně, potom deset let v Krabčicích pod horou Říp. Před pěti lety ho životní pouť zavedla do Krušných hor - do Nejdku, kde se mu
velmi líbí.

měli včera. Avšak Afričané jsou na
tom nejméně desetkrát hůř než Češi.
A pokud by se oni měli mít dnes jako se mají Češi, byli by stokrát šťastnější. Češi na tom nejsou tak špatně, aby hledali víru. Světová krize
všechno změnila, a tak jsou na tom
hůř než byli před pár lety. Ale pořád
něco mají, pořád něco drží, stále se
mají o co starat. A když se mají o co
starat, nehledají víru. Lidé hledají víru až tehdy, když všechno ztratí a spadnou na dno.

Náš evangelický kostel je přeplněný, stejně jako katolický kostel dole
ve městě. Zvýšené vánoční návštěvnosti zřejmě pomáhají také charitativní koncerty, které v adventním
čase pořádáme ve prospěch pomoci jiným lidem. I lidé, kteří do kostela nechodí, mají charitativní cítění v sobě.
Cesta do hlubin
českých duší

Takže si umíme pomáhat?
To je asi pravda. Mimochodem,
Po většinu roku lidé myslí hlavně
co říkáte na českého Ježíška?
na sebe. Když se ale dozví o nějakém
(smích) Toho v Keni opravdu ne- neštěstí, jsou ochotní pomáhat. Češi
máme. Ale přizpůsobil jsem se.
umí pomáhat druhým, pokud je toho
zapotřebí. Nejsou sobečtí.
V Česku jsme na něj docela pyšA o Vánocích myslí na druhé o to
ní. Anglosaské země mají San- víc. Snaží se buď přispět na dobrota Clause, Rusové zase dědu Mrá- činnost nebo něco pro někoho uděze. A knižní a filmový průmysl se lat a nemyslet jen na sebe.
dávno postaral o jejich zhmotnění,
ztělesnění. Každý na světě dnes ví,
Také si všímám, že i když lidé majak vypadají a co nosí. Santa i děda jí hluboko do kapsy a kolem nich se
Mráz jsou si velmi podobní. Jedná všechno neustále zdražuje, pro chase o hodné, vousaté dědečky v tep- ritu si vždy nějaké peníze najdou…
lém oblečení. Ale český Ježíšek žádA to jsou tady babičky, které z tonou podobu nemá, a tak si ho kaž- ho mála, co pro sebe mají, chtějí ješdý může představovat podle své- tě někomu jinému pomáhat. Nedáho…
vají z přebytku, dávají navzdory neMáte pravdu. Víte, že já si ho ze za- dostatku.
čátku představoval jako docela malého Ježíše? (smích) Ačkoliv... Není
Každý z nás má své starosti, které
špatné si představit, že nějaké malé ho trápí, problémy, které řeší. V jadítě nosí dárky jiným dětem. Líbí se kých záležitostech Vás lidé nejčastěmi taková představa.
ji žádají o radu, případně o pomoc?
Problémy v manželství, a pak neMotivujete doma své děti v tomto moci. Radit se přicházejí i lidé, kteduchu: Když budeš hodný, Ježíšek ří nechodí do kostela.
ti přinese hodně dárků?
Takové věci nechávám na manLidé chtějí radit v otázkách manželce. Přece jenom české zvyky zná želského soužití?
o něco lépe.
Ano, manželské vztahy jsou někde
velmi napjaté. Lidé si chodí pro rady,
Pane faráři, chodí o Vánocích do jak je řešit, ale v těchto záležitostech
kostela více lidí?
se těžko radí. Co se má stát, stane se.
Ano. Cestu do kostela si ve všední Pokud se lidé mají rozvést, rozvedou
neděli najde třicet, čtyřicet lidí, ale se. Pak jim radím, aby k rozvodu přio Vánocích jich přijde kolem 250. stupovali s klidem, jako rozumní li-

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
poskytuje své služby seniorům v jednolůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením.
Výhodou jsou krátké čekací lhůty, pečujeme zejména
o klienty s těžkou a úplnou závislostí na péči druhé osoby.
Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cz • web: www.domovkynzvart.cz

TOPÍTE SE V DLUZÍCH?
• Zpracujeme pro Vás OSOBNÍ BANKROT dle insolvenčního zákona...
• Za 5 let je oficiálně po Vašich dluzích...
• Nebudou Vás obtěžovat exekutoři ani vymahači...

KONZULTACE ZDARMA!!!
Sjednejte si schůzku

773 100 202, 353 225 723
Karlovy Vary, Krymská 1056/5

více na

Pane faráři, žijete v krušnohorském Nejdku, kde je prakticky půl
roku zima. Na českou zimu jste si
zvykl už asi dávno, ale v Krušných
horách je přece jenom drsnější než
na Moravě nebo ve vnitrozemí, kde
jste působil dříve. A přestože tady
žijete už delší dobu, musím se zeptat: Jak snášíte zdejší zimu?
Je tady krásně. Zima v Krušných
horách je komfortnější než v nížinách. Třeba v Krabčicích, když napadl sníh, brzy zase roztál. A pak
tam bylo všude náledí. A když mrzlo, zima pálila a štípala. Tady je zima
díky sněhu příjemnější a snesitelnější. Rozhodně mi víc vyhovuje.

Na rozdíl od rovníkové Afriky
máme v Česku čtyři odlišná roční
období. Které z nich jste si nejvíc
oblíbil?
Líbí se mi skoro všechna. V létě
mohu krásně pracovat na zahradě,
v zimě je tady hodně sněhu a člověk
víc odpočívá nebo si užívá vánoční
atmosféru. Na jaře zase všechno začíná růst, což je krásné. Jenom podzim moc nemusím.

www.ibankrot.cz
www.ikonkurs.cz

Krušné hory jsou krásné a drsné zároveň. Jedním z měst, sevřeným jejich příkrými kopci, je
Nejdek, kam osud před pěti lety přivedl muže, který se narodil
v africké Keni. Evangelického faráře Boba Helekiu Ogolu.
Na jeho faru mě doprovodila
poctivá krušnohorská zima. Bílý
sníh skřípal a chrupal pod nohama, zatímco nad hlavou mi mrazilo slunce. A tak se první otázka
nabídla sama...

dé, aby netrpěly jejich děti.
Jací jsou vlastně Češi ve srovnání
s jinými evropskými národy? Teď
nemyslím v manželství, ale jde mi
spš o obecnější charakteristiku. Ať
již ve srovnání se sousedními národy nebo se vzdálenějšími, jako jsou
Britové nebo Skandinávci? V čem
jsme stejní a v čem jiní?
Češi jsou především tolerantnější
než některé jiné národy. Třeba Poláci jsou trochu jako Moravané. Na povrch relativně otevření, ale pod povrchem jsou uzavřené rodiny. Navenek
se na tebe smějí, ale dovnitř, k nim do
rodiny, se nedostanete. Tam vás nepustí.
Naproti tomu Češi jsou otevřenější.
Na první pohled jsou sice o něco studenější a mají i své hrubé výrazy, kterých se někdo může leknout, ale nemají problém se otevřít a pustit vás
k sobě do rodiny. A tam zjistíte, že
jsou velmi milí, upřímní, vtipní a cítíte se u nich jako doma.
V Čechách jsem se nesetkal s předsudky. Okamžitě mě tady přijali za
svého. V Německu byli překvapení
tím, že Česko má černého faráře. Oni
to tam zkusili, ale místní si nezvykli. Nepřijali ho. Vůbec to tam nešlo!
A tady? Lidé jsou ke mně velmi přátelští a srdeční.
A další srovnání?
Britové jsou celkem fajn, ale každý ví, že nemají smysl pro humor.
Když řeknou vtip, nesmějete se. Čekáte na výklad. V tom jsou Češi úplně jiní. Když řeknou vtip, vybouchnete smíchy. Okamžitě mu rozumíte, i když jste třeba z Keni. Češi mají humor moc rádi, užívají si ho, umí
si dělat legraci sami ze sebe, i v těžkých chvílích. Ne každý národ tohle
dokáže. A Skandinávci? Jsou hodně
otevření novým myšlenkám, zatímco
Češi velmi neradi opouští staré myšlenky, kterých se drží. A to může být
někdy špatně.

Rozumím. A jaké pozitivní vlastnosti jste na Češích našel?
První je otevřenost. Češi jsou v evropském kontextu velmi otevřený
národ. Druhou je jejich smysl pro
humor. Jsou veselý národ.
Znáte tento vtip? V nebi jsou dvě
brány pro muže. Pro ty, kteří na zemi byli pod pantoflem, a pro ty, kteří
pod pantoflem nebyli. Všichni chlapi stojí ve frontě pod pantoflem, jen
jeden stojí vedle. A svatý Petr k němu přijde a ptá se ho: Vy jste na světě nebyl pod pantoflem? A on odpoví: Já nevím. Tak proč tady stojíte? Protože mi to nařídila manželka. (smích)
A kdybyste měl vybrat nějakou
špatnou vlastnost, které bychom se
v Česku měli zbavit... Na jakou byste ukázal?
Špatnou vlastnost? Nevím... Určitě by měly lépe a pospolitěji fungovat rodiny, ve kterých jsou rozhádaní
třeba bratr s bratrem, otec se synem.
Dokáží se rozdělit kvůli malichernostem, což by nemělo být.
Neuvažujeme my, Češi, někdy až
příliš negativisticky?
Myslím, že ano. A také proto lidem
říkám, aby víc mysleli na dobro v sobě, aby si dokázali odpouštět, zvlášť
malichernosti. A aby u druhých hledali nejdřív to dobré, nikoliv špatné.
Pokud jde o víru, jsme my, Češi, obecně považováni spíš za ateisty, jinými slovy za „bezvěrce“. Jsme
skutečně takoví?
Rozhodně bych netvrdil, že Češi jsou bezvěrci. Lidé, které znám
v okolí a kteří do kostela nechodí,
mají k víře spíš pozitivní než negativní vztah. Ale jsou prvky ve víře, které jim vadí, a v tom mají svou pravdu. Jinak však mají duchovní hodnoty v sobě zakořeněné stejně jako kdokoliv jiný, i když nechodí do kostela.
Já osobně věřím v jakousi vyšší sílu, která náš život řídí a usměrňuje.
Nevím, o jakou sílu jde, ale opakovaně jsem se přesvědčil, že věci mezi nebem a zemí skutečně existují.
O víru se ale nezajímám, nemodlím
se, do kostela nechodím. Jsem typický český „neznaboh“?
Víra je něco tak velmi osobního, že
nemůžete prožívat víru někoho jiného. Je ateista a ateista. Jeden věří, že
„něco“ existuje, druhý nevěří, že Bůh
existuje a hledá proti jeho existenci
důkazy. Nakonec ale stejně všichni
hledají stejnou cestu. Mohamedáni,
buddhisté, hinduisté, křesťané i nevěřící... Všichni hledají stejnou cestu, jen mají odlišný způsob hledání.
Václav Fikar

Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí
- projekt UNIPRANET
Projektem, který pomáhá rozšiřovat kontakty a podporuje spolupráci mezi univerzitami a soukromým i veřejným sektorem je projekt UNIPRANET. Západočeská univerzita v Plzni spolu s dalšími 8 partnery zajišťuje pro své
studenty (především z fakulty ekonomické)
odborné praxe ve firmách a zahraniční stáže akademických pracovníků v zahraničí. Dalšími aktivitami jsou semináře, odborné konference a akce zaměřené na posílení kontaktů mezi pracovníky v akademické a podnikové

sféře, na kterých se podílí i Karlovarská agentura rozvoje podnikání. První interaktivní seminář se konal 5.12.2012.
Přínosem projektu je nejen zprostředkování
praxí pro VŠ studenty, ale i navázání kontaktů se zúčastněnými partnery a lepší poznání
potřeb zaměstnavatelů v Karlovarském kraji. Firmy přijímající studenty obdrží finanční
příspěvek pro pracovníky, kteří se studentům
na praxích věnují. Projekt běží od června 2011
a bude ukončen v květnu 2014.

Veškeré informace o projektu získáte na www.karp-kv.cz
nebo přímo na stránkách projektu www.unipranet.zcu.cz.
Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
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Karlovarští studenti oborů kuchař
a číšník „porazili“ kolegy z Bavorska
Kuchaři a číšníci ze Středního odborného učiliště stravování
a služeb v Karlových Varech slavili úspěchy. V rámci projektu „Srovnání výstupů vzdělávání gastronomických oborů ve vzdělávacích
systémech Bavorska a České republiky“ poměřili své síly s kolegy
z Bavorska a u závěrečných zkoušek nanečisto předvedli lepší výkony. Na financování akce se podílel
také Karlovarský kraj.
Projekt s názvem „Srovnání výstupů vzdělávání gastronomických
oborů ve vzdělávacích systémech
Bavorska a České republiky“ realizuje Střední odborné učiliště stravování a služeb v Karlových Varech
společně s hospodářskou komorou
IHK Bayreuth. Cílem projektu je
prohloubení vzájemné spolupráce
obou zemí a seznámení se se systémy odborného vzdělávání. Žáci jsou rovněž obeznámeni s podmínkami a obsahem závěrečných
zkoušek, které si mohou také nanečisto vyzkoušet. K dalším přínosům projektu patří především poznání gastronomie sousedních zemí, vzájemná inspirace, získání nových zkušeností a navázaní profesních kontaktů.

Čtvrtá, závěrečná etapa projektu
se uskutečnila v restauraci LUNA
v Karlových Varech začátkem listopadu. Zde se žáci zúčastnili závěrečných zkoušek nanečisto.
„Žáci obou zemí absolvovali modelově nejdříve písemnou část
zkoušky. V rámci praktické části
s ústní obhajobou pak připravovali
tříchodové menu, kde zadanou surovinou pro hlavní chod byla krůtí
prsa. Číšníci prošli složitou obsluhou, flambováním a mícháním nápojů,“ uvedl ředitel školy Jiří Neumann.

Hodnocení provedli pedagogové z obou zemí, přičemž lepší výkon předvedli kuchaři a číšníci ze
Středního odborného učiliště stravování a služeb v Karlových Varech. „Navzdory tomu, že se němečtí žáci vzdělávají s větším podílem praktického vyučování a jsou
celkově starší, bylo příjemné konstatovat, že lepší výkon tentokrát
předvedli žáci karlovarské školy, čímž potvrdili, že Karlovy Vary
jsou místem špičkové gastronomie,
kde úspěšně vyrůstají noví odborníci v oboru,“ dodal Neumann.
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Nakládaný kozí sýr
Vážení čtenáři, v našem novém seriálu vám budeme postupně představovat nejkvalitnější potravinářské výrobky a pochutiny
z Karlovarského kraje, které v roce 2012 získaly ocenění Regionální potravina. Prvním z těchto výrobků je nakládaný kozí sýr z ekologické farmy Luhov u Toužimi.
Popis výrobku: Kozí sýr z čerstvého bio kozího mléka, cibule,
česnek, koření, slunečnicový olej.
Chuť: Zajímavá chuť, jemná kozí příchuť, originální kombinace
koření a ingrediencí. Oproti čerstvým sýrům delší trvanlivost. „Neznám nikoho jiného, kdo by podobný sýr vyráběl,“ říká majitelka
farmy Vlasta Hnátková.
Kde výrobek koupíte? Na ekologické farmě Luhov u Toužimi, na

farmářských trzích Karlovarského,
Plzeňského a Ústeckého kraje nebo
v obchodě U sedláků v Kar. Varech
- areál Zezan, Chebská 355/49, K.
Vary – Dvory.
Z historie farmy: Paní Vlasta
Hnátková hospodaří od roku 2005,
v systému ekologického zeměděl-

ství od roku 2008. Hospodaří na
šesti hektarech trvalých travních
porostů, má 25 koz a dva koně.
Zajímavost k výrobku: „Chov
koz není jednoduchý. Koza je citlivé, náročné zvíře. Průměrná denní dojivost jedné kozy je asi jen dva
litry, a to pouze sezónně - od dubna do října. Touto sezónností je mé
podnikání omezeno.“
Jak pomohl získaný titul Regionální potravina Karlovarského
kraje výrobku? „Můj sýr se dostal
do širšího povědomí zákazníků.
Tím se zvýšil nejen prodej mých
sýrů, ale i zájem o výrobu těchto
sýrů a o moji farmu. Zaznamenala
jsem i větší zájem zákazníků o získávání informací o všem, co konzumují a o složení potravin vůbec,“
říká farmářka Vlasta Hnátková.

Střední průmyslová škola Loket
otevře nový obor Stavební obnova
Od školního roku 2013/2014
otevře Střední průmyslová škola v Lokti nový obor, a to Stavební obnova. Jak už název naznačuje, vychází ze stejného základu jako obor Stavebnictví a je také součástí rámcového vzdělávacího programu MŠMT pro střední odborné školy se stavebním zaměřením.
Tento základ však bude prohlouben a doplněn o další disciplíny
související s obnovou stavebních
objektů a jejich okolím.
Obor a jeho náplň se přizpůsobují současným požadavkům na stavebnictví, které dává přednost rekonstrukci a úpravě historického
stavebního fondu před novou výstavbou. Zvláštní důraz je tak kladen na opravy a revitalizaci objektů a souborů staveb. A to se projeví v náplni předmětů oboru. Vedle

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

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

po-pá 9-18, so 9-13 hod.

základního přehledu o stavebních
konstrukcích, technologiích a materiálech užívaných ve stavebnictví
se žáci seznámí s původní stavební
technologií a konstrukčním postupem a dále se speciálními postupy
a technologiemi, které se používaTE TO V , UTC
TRE S A ,
P LA NOUC Í
K O NS O L ,
HRA NIC E
P RE S L ,
S E YD L

NĚ ME C K Y
S TRÝ C

ŘÍMS K Y
51

jí při obnově objektů, zvláště těch,
které spadají do oblasti nemovitého kulturního dědictví. Pro hlubší pochopení bude rozšířena výuka v předmětu architektura, ochrana kulturního dědictví a oblast památkového zákona. Pro žáky nového oboru je připravena rozšířená výuka CAD programů zaměřených na stavebnictví.
Absolventi oboru budou připraveni pro činnost ve funkcích středních
technicko-hospodářských
pracovníků (managementu) v oblasti přípravy, projektování, realizace obnovy a zároveň modernizace stavebních objektů.

Š LE C HTIC
Z ROŽMB E RK A

ŠVÉDSKÁ
A UTOMOB ILK A
ČÁST
MOLE K ULY
S E ZÁ P OR.
NÁ B OJ E M

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 7. 1. 2013 na
email:
veronika.severova@krkarlovarsky.cz nebo na poštovní
adresu:
Krajský úřad Karlovarského
kraje,
Veronika
Severová,
Závodní 353/88, 36021, Karlovy
Vary.
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V červenci 1996 přiletěl
do Karlových Varů i se svou
rodinou, aby na Mezinárodním
filmovém festivalu převzal Cenu
za celoživotní dílo. Po celou
dobu kolem sebe šířil úsměvy
a pohodu, aby jen o několik málo
okamžiků později vystřídala
jeho úsměvy palčivá bolest.
Akutní zánět slepého střeva
ho tak přivedl do karlovarské
nemocnice, kde se tato filmová
legenda podrobila operaci. Byl
to...?

V Ě ZE NÍ

ROZLOHA
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Křížovka o ceny

K ILOGRA M

C ITOS L.
P A D Á NÍ
KAPEK

INIC IÁ LY
HE RE Č K Y
K OS TK OV É

w w w.schrottmobil.com

Tajenka křížovky v minulém čísle zněla Sajako Kuroda.
Výhercům, kterými jsou Jan
Klučka z Karlových Varů, Jitka Kolářová z Habartova, Ivan Hanák
z Kynšperka nad Ohří, gratulujeme. Zasíláme jim publikace o našem kraji.
A jakou osobnost jsme pro vás
vybrali tentokrát?
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Dívka najezdila 5600 km
Soutěž s památkami
vlakem a vyhrála hlavní cenu přitáhla desítky lidí
Dvanáctiletá Kateřina Horáková
z Karlových Varů, která od března
najezdila 5600 kilometrů vlakem,
se stala vítězkou soutěže Železnice dětem, a to v kategorii cestování
s „dětskou kilometrickou bankou“.
Za svůj cestovatelský zápal získala
hlavní cenu, kterou je Kilometrická banka Českých drah.
Kateřina byla jedním z mnoha
dětí, které se v roce 2012 této soutěže zúčastnily. Jejím cílem bylo
představit dětem dopravu po železnici a upozornit je na ekologické cestování, soutěž ve spolupráci
s Českými drahami připravil Karlovarský kraj.
„Projekt začal letos v březnu
a o zajímavé ceny děti soutěžily do
konce října letošního roku. Hry
a soutěže se vyhlašovaly postupně a třídy i jednotlivci mohli získat Kilometrickou banku Českých
drah a další dárky od pořadatelů,“
vysvětlila tisková mluvčí Českých
drah Jitka Pistoriusová.
Účastníci soutěže sbírali kilometry do zvlášní kilometrické banky,
mohli se zapojit do skládání puzz-

lů, jejichž části byly rozmístěny ve
vybraných železničních stanicích
na území kraje.
Děti také kreslily a pátraly po nádražních tabulkách s nadmořskou
výškou. Součástí soutěže byl zároveň test o bezpečném chování na
železnici.
Právě ten zvládl nejlépe Petr Horák z Karlových Varů. V malování na téma „Cesta vlakem“ byla zase nejlepší třída Motýlků z MŠ Komenského v Březové.
Ve skládání puzzlů zvítězila šestiletá Anička Hermanová z Mariánských Lázní, v pátrání po nadmořských výškách stanic a zastávek zabodoval Martin Landiga z Merklína. Podle pořadatelů byl dokonce tak důsledný, že zjistil, že v Mariánských Lázních je deska s nadmořskou výškou schovaná u přednosty stanice.
Zvláštní cenu v kategorii malování s motivem „Cesta vlakem“ získala třída Rybiček rovněž z MŠ Komenského v Březové. Obě třídy
dostanou výtvarné pomůcky v ceně pěti tisíc korun.

Několik desítek soutěžících nejen z Karlovarsého kraje se letos
zapojilo do soutěže „S památkami Karlovarského kraje“, jejímž
cílem je zviditelnit památky v našem kraji. Z nich pořadatelé vylosovali čtyři výherce hodnotných cen.
GPS navigaci získal Pavel Kalíš
z Horažďovic, kameru Petr Fürst
z Kynšperka nad Ohří, dalekohled Milena Buchlovská z Horního Slavkova a fotoaparát Tereza a Klára Šťastní z Prahy.
„O soutěži jsme se dozvěděli náhodou. Při návštěvě hradu
Hartenberg jsme byli upozorněni na to, že soutěž probíhá a že
se do ní můžeme přihlásit. A tak
jsme neváhali a podnikli výlety za
zbylými památkami v kraji. Ocenili jsme, že došlo ke zjednodušení pravidel soutěže. Z výhry máme velkou radost,“ uvedla Milena Buchlovská, která se svou rodinou soutěžila letos poprvé.
Speciální cenu v podobě publi-

kace o památkách Karlovarského
kraje pak obdržel František Hovorka z Prahy, který jako první
zaslal vyplněný soutěžní arch.
Ceny výhercům předal hejtman
Josef Novotný.
„Jsem rád, že lidé mají zájem
o památky Karlovarského kraje.
Letošní ročník soutěže považuji za úspěšný a věřím, že se nám
podaří soutěž uspořádat i v příštím roce,“ řekl hejtman Josef Novotný.
Oproti minulým ročníkům letos došlo k výraznému zjednodušení pravidel soutěže. Každý ze
soutěžících měl navštívit pouze
čtyři památkové objekty Karlovarského kraje, kde měl získat samolepku daného objektu, a jedno krajské muzeum či galerii,
kde měl obdržet samolepku s logem Karlovarského kraje.
Úkolem soutěžících pak bylo vlepit samolepky na soutěžní
arch a ten řádně vyplněný zaslat
na adresu Karlovarského kraje.
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Nejlépe třídili elektroodpad
v Ovesných Kladrubech

Obec Ovesné Kladruby na Chebsku zvítězila v prvním ročníku soutěže obcí a měst „EZ – Liga 2012“, ve
které se hodnotí efektivita a úspěšnost třídění elektrozařízení. Soutěž
je společným projektem Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL,
s.r.o., nazvaným „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“.
Za Ovesnými Kladruby se umístily obce Šemnice (Karlovarsko) a Valy (Chebsko). První tři obce v soutěži obdrží podle svého umístění finanční odměny ve výši patnáct, deset a pět tisíc korun.
Jak soutěž funguje? Do soutěže
jsou automaticky zahrnuty všechny obce Karlovarského kraje, které mají uzavřenou smlouvu se společností Asekol, s.r.o. o zpětném
odběru elektrozařízení. Obce odevzdávají vysloužilé elektrospotře-

JOSEF NEHONSKÝ

SNADNÁ CESTA

ortopedická protetika
nestátní zdravotnické zařízení

DO LÁZNÍ

BŘIŠNÍ PÁSY

» Vyzkoušejte
procedury se
zimní slevou

KOLENNÍ ORTÉZY

NOVĚ OTEVŘENÁ PROTETIKA V KARLOVÝCH VARECH
ORTOPEDICKÉ
VLOŽKY

ORTÉZY TRUPOVÉ
PRO SKOLIÓZU
MĚKKÉ BANDÁŽE

HORNÍCH A DOLNÍCH
KONČETIN

Poštovní 9A, 36001, Karlovy Vary – Tuhnice, zastávka autobusů (Šumavská) č. 2, 6, 10,
tel.: 353 549 262, mob.: 775 123 875, info@ortonehonsky.cz, www.ortonehonsky.cz

AKC
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PROTÉZY

HORNÍCH A DOLNÍCH
KONČETIN

KDE NÁS NAJDETE?

Řešení vašich
ﬁnančních
problémů!

Nový klient při předložení tohoto inzerátu obrží vratku 60 Kč
po uzavření smlouvy! Akce končí 31.11.2012.
KL

NOVÉ

K. VARY, ul. Moskevská 48, e-mail: info@infraco.cz, tel: 351 120 076
CHEB, ul. Svobody 49, e-mail: info@infraco.cz, tel: 355 335 414

info linka: 773 543 805

www.infraco.cz

NABÍZÍME LÉČBU PRO
AC
CIE
IENTY
DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ PAC
PACIENTY
(také pro pacienty po operacích, kdy je potřebná
rehabilitace a pacienty s demencí) v léčebně
s národní akreditací kvality v Dolním Rychnově
- v Domě ošetřovatelské péče.
 Pacientům na lůžku poskytujeme: 24h lékařskou a ošetřovatelskou
péči, rehabilitaci, paliativní péči, psychoterapii, logopedii, aktivizační
činnosti, zajištění spirituálních potřeb.
 K dispozici pacientům je re-habilitační tělocvična, okrasnáá
zahrada s fontánou a altánem,,
zimní zahrada, salonek pro ak-tivizaci, Snoezelen - relaxační, multismyslová terapeutická místnost.
 Prostředí naší léčebny je
přátelské, personál je milý,
ochotný a komunikativní. Návštěvy jsou u nás neomezené.

Kontakt: DOP - HC s.r.o
Tel: +420 352 628 698
E-mail: soc.pracovnik@dop-hc.cz
Mobil: +420 739 457 565
www.dop-hc.cz

CHCETE INZEROVAT V KRAJSKÝCH LISTECH?
kontaktujte: +420 739 544 445, info@zurnalmedia.cz

vy
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n
zim

KORZETY

ORTÉZY

 Půjčka
 Spotřebitelský úvěr
 Přeﬁnancování exekucí na nemovitostech
 Výhodný úvěr se zástavou nemovitostí

biče prostřednictvím sběrných nádob E-box, E-domek, Červený kontejner, popřípadě přes vlastní sběrný dvůr. Pořadatelé pak hodnotí výtěžnost elektrozařízení na obyvatele
obce (kg/osobu).
Spolupráce Karlovarského kraje a společnosti Asekol je realizována v oblasti informovanosti obyvatel kraje s cílem dosažení správného chování obyvatel v oblasti nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči v souladu se zákonem a Plánem
odpadového hospodářství Karlovarského kraje. Ke zlepšení úrovně třídění odpadů jsou obce motivovány, vedle efektu zlepšení ekonomiky svého systému nakládání s elektroodpady, i finančními cenami za
umístění v této soutěži. Množství
odvezených vytříděných odpadů je
evidováno a úspěšnost obcí bude
vyhodnocena a zveřejněna na tiskové konferenci na počátku roku 2013.

» Darujte zdravíí
svým blízkým
- darujte
az
vánoční poukaz
listopad 2012 - březen 2013

slevy 5. 11. - 21. 12. 2012 a 14. 1. - 24. 3. 2013
• bazén • vířivky • sauna • parní kabina • infrasauna
• VacuShape • solná jeskyně • minerální koupele
• masáže • rašelinové zábaly • oxygenoterapie
• rehabilitace • elektroterapie • kryoterapie
• lázeňský lékař • wellness a beauty

www.spa5.cz

ÚSPĚŠNÉ

VYKROČENÍ
DO NOVÉHO ROKU

2013

VÁM
PŘEJE

Pf 2013

Příjemné a pohodlné
cestování s naší společností
za pracovními úspěchy
a radostmi života
vám přeje

inzerce / názory
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BAU-STAV a.s. prezentoval na veletrhu
v Moskvě moderní trendy ve stavebnictví

Za podpory své ruské dceřiné
společnosti Baustav Group se
společnost BAU-STAV a.s. jako
jediná česká ﬁrma zúčastnila třídenního veletrhu Stavebnictví a
služby ve stavebnictví v Moskvě,
který se konal za velkého zájmu
laické i odborné veřejnosti.
„V ruské metropoli jsme prezentovali nejenom naši klasickou stavební výrobu, ale i moderní trend, na který přecházíme - dodávku investičních celků,“ informoval manažer projektu společnosti BAU-STAV Jaroslav Cícha.
Podle něj podzimní výstava v
Moskvě jednoznačně potvrdila
právě orientaci na ekologické a
energetické stavby. A na tento
nový směr se karlovarská společnost, která na českém trhu
působí už jedenadvacet let, v
předstihu připravila.

„Zejména jsme schopni přestavovat a modernizovat stávající kotelny na výrobu tepla s
plynovým mediem na účinnější
s kogenerační výrobou elektřiny,“ uvedl.
Také proto během tří dnů navštívilo stánek Baustavu zhruba
osm set návštěvníků veletrhu a
jejich zájem v žádném případě
nebyl jen povrchní.
„Odnesli jsme si dva velmi nadějné projekty na zmiňované
přestavby kotelen v evropské
části Ruské federace. A vůbec
většina zájemců si vzala kontakty s příslibem budoucí spolupráce. Česko je v Rusku ještě stále vnímáno jako kvalitní,“ dodal Jaroslav Cícha s tím, že ﬁrma čeká, jak se k tomuto modernímu evropskému trendu
postaví také domácí trh. „Doufáme, že podobné projekty bu-

deme moci realizovat i v České
republice,“ uzavřel.
Akciová společnost BAU-STAV
byla založena v roce 1991 jako
společnost s ručením omezeným. V této formě působila
na stavebním trhu až do roku
2008, kdy se transformovala na
akciovou společnost. Firma se
od svého vzniku zabývá pozemním stavitelstvím, v posledních
letech ale rozšířila svůj záběr o
inženýrské a dopravní stavby.
Úspěšně realizovala také několik developerských projektů.
Roční obraty Baustavu se postupně zvyšovaly, v posledních letech se pohybují těsně
pod hranicí jedné miliardy. Kromě „domácího“ Karlovarského
kraje se společnost podílí na několika projektech v Praze a v posledních letech i v zahraničí, například v Rusku nebo Polsku.

Jaroslav PETER, Hradební 1822, Kraslice
tel. 739 300 427, fax: 352 673 306
e-mail: peter@saltpeter.eu, www.saltpeter.eu

Zajišťujeme velkoobchodní a maloobchodní prodej kvalitních solných
certifikovaných produktů od výrobců ČR, SRN a Rakouska.

12 | 2012

Kdo jsem a co budu dělat
Václav Sloup,
náměstek
hejtmana pro
oblast školství,
mládeže
a tělovýchovy

praxi redaktorů z padesátých let? Jaký je rozdíl mezi „honbou na čarodějnice“ tehdy a dnes?
Těm redaktorům, kteří si nejsou
schopni sehnat pravdivé informace
o mé osobě a bez rozhovoru se mnou
píší nepravdy, vzkazuji:
Nesloužil jsem u Pohraniční stráže
Na základě výsledku demokratic- dvacet let jako politruk. Nikdy jsem
kých voleb do Zastupitelstva Karlo- nebyl náčelníkem politického odděvarského kraje, konaných ve dnech lení, nikdy jsem vědomě nespolupra12.-13.10.2012, získala KSČM 14 coval s StB, po dobu mé služby u PS
mandátů, ČSSD 13 mandátů, ODS jsem nebyl přítomen konfliktu na
a Hnutí za harmonický rozvoj měst státní hranici, při němž by přišel kdoa obcí po pěti mandátech a TOP 09 koliv o život.
a ALTERNATIVA po čtyřech manV uniformě jsem sloužil 27 roků,
dátech. Bylo tedy zcela logické, že z toho jako politický pracovník na rostrany nacházející se na levém spekt- tě Pohraniční stráže pouze čtyři roky,
ru politiky vytvořily koalici a rozhod- ostatní dobu (vyjma studia) jsem zaly o obsazení rezortů v radě Karlovar- stával týlové funkce v oblasti stravoského kraje.
vání příslušníků Pohraniční stráže.
Krajské zastupitelstvo dne 23.11. Nejsem si vědom jediného případu,
zvolilo hejtmana a ostatní radní pro kdy by po stravě připravené v mnou
jednotlivé rezorty. Podle výsledku ko- řízených pohraničnických kuchyních
aličního vyjednávání a dle rozhodnu- kdokoliv zemřel.
tí zastupitelstva na mě vyšel rezort
Jsem ve funkci 10 dnů a všem redakškolství, mládeže a tělovýchovy. Ve torům, kteří mne oslovili, jsem zcela
volbách měl každý volič v kraji mož- zřetelně sdělil, že se s rezortem školnost vyjádřit svůj názor. Přicházet ství, mládeže a tělovýchovy teprve ses požadavky na změnu politiky v kra- znamuji, sbírám informace o stavu
ji po volbách je pozdě.
školských zařízení zřizovaných kraOd 23. 11. 2012 nastal v Karlovar- jem a poznávám lidi v tomto oboru.
ském kraji „hon na čarodějnici“, ro- Snad každému soudnému člověku
zumějme tvrdá útočná kampaň sdě- je jasné (odborníci mají podloženo),
lovacích prostředků proti obsaze- že do oblasti školství poplyne od stání rezortu krajského školství členem tu stále méně financí, že střední škoKSČM. Kampaň, v níž někteří redak- ly v kraji jsou z větší části podfinantoři používají polopravdy či nepravdy cované, že počet žáků přicházejících
a vyzývají studenty, aby po vzoru Ji- do středních škol dlouhodobě klesá
hočechů pořádali demonstrace pro- a trendy naznačují, že k razantnímu
ti mé osobě v pozici radního pro škol- nárůstu počtu nedojde, a že se v souství.
vislosti s celostátní situací a demograA tak jsem se dozvěděl z Hospodář- fickým vývojem nevyhneme změnám.
ských novin, od redaktora Leschtiny Demografický vývoj nejsme schopči od chebského učitele, pana Mila- ni ovlivnit. Vždyť i minulé zastupina Kůtka, v MF Dnes, že jsem byl do- telstvo Karlovarského kraje se tímto
konce náčelníkem politického odděle- problémem zabývalo, bohužel bezvýní Chebské brigády PS, že jsem slou- sledně.
žil 20 let jako politruk (zlidovělý náV těchto souvislostech ubezpečuzev pro zástupce velitele pro věci poli- ji ředitele škol, pedagogy, veškerou
tické). Když jsem si pro rozhovor s re- odbornou i laickou veřejnost, že bez
daktorem MF Dnes, panem Bohumi- hluboké analýzy ekonomického stavu
lem Zemanem, předem vyžádal jeho škol zřizovaných krajem, bez analýzy
otázky a na tyto otázky jsem odpově- vývoje počtu žáků a posluchačů škol
děl, popsal mne tento redaktor jako a bez rozboru výslednosti středních
„gumu“ a „zelený mozek“.
škol nelze připravit jakákoliv opatV dalším tisku jsem se dočetl, že ření v oblasti školství Karlovarského
plánuji zrušit sedm gymnázií v kraji kraje. Před tím, než budou odborem
a ponechat tři, což jsem nikdy takto školství kraje předloženy jakékoliv
neřekl. Nepřipomíná praxe takových- návrhy radě Karlovarského kraje, buto redaktorů mnohým pamětníkům dou analýzy, výstupy z nich a návrhy

Vstříc novému volebnímu období
Barbora Vojtová
krajská
zastupitelka

NAKOUPÍTE JAKOUKOLIV SŮL ZA NEJNIŽŠÍ CENY, V NEJLEPŠÍ KVALITĚ.
NABÍDKA PRO:
• zemědělce a myslivce
(solné a minerální lizy)
• Posypová sůl
(balení již od 6 kg až 1000 kg, i volně ložená)
• Potravinářství
(pro pekaře, řezníky, restaurace, jídelny)
• Průmysl
(Úprava vody, bazény,tabletová, mořská sůl)
• Ostatní
(koupelová sůl s různými přísadami)

Ro
po zvoz
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ČR lé

KRAJSKÝ ÚŘAD Karlovarského kraje | KONTAKTY
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary; tel. 354 222 300, 353 502 111, 353 502 112 (ústředna), fax 354 222 509, 353
331 509 (podatelna), elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2
Ředitel krajského úřadu - tel. 354 222 120,
Ing. Roman Rokůsek, roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz; zástupce ředitele KÚ, vedoucí odboru kontroly - tel. 354 222 466, Mgr.
Martina Vránová, martina.vranova@kr-karlovarsky.cz; vedoucí odboru stavební
úřad - tel. 354 222 125, Mgr. Lubomír Novotný, lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz; odbor správních agend a krajský živnostenský úřad - tel: 354 222 469, Ing. Daniel Matějíček, daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz;
odbor kancelář hejtmana - tel. 354 222 141,
Ing. Lydie Stráská, lydie.straska@kr-karlovarsky.cz; odbor kancelář ředitele úřadu - tel.
354 222 313, Ing. Marie Tomsová, marie.
tomsova@kr-karlovarsky.cz; odbor bezpečnosti a krizového řízení - tel. 354 222 190,
JUDr. Manfred Kraus, manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz; ekonomický odbor - tel. 354
222 266, Ing. Dagmar Divišová, dagmar.di-

visova@kr-karlovarsky.cz; odbor legislativní a právní - tel. 354 222 270, PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz; odbor správa majetku - tel. 354 222
205, Ing. Drahomíra Stefanovičová, drahomira.stefanovicova@kr-karlovarsky.cz; odbor investic a grantových schémat - tel. 354
222 432, Ing. Věra Tomsová, vera.tomsova@
kr-karlovarsky.cz; odbor dopravy a silničního hospodářství - tel. 354 502 461, Mgr. Vladimír Malý, vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz;
odbor regionálního rozvoje - tel. 354 222
260, Ing. arch. Jaromír Musil, jaromir.musil@
kr-karlovarsky.cz; odbor životního prostředí a zemědělství - tel. 354 222 220, Ing. Eliška Vršecká, eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz;
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - tel.
354 222 443, Mgr. Monika Šperglová, monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz; odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest. ru-

chu - tel. 354 222 230, Ing. Radim Adamec,
radim.adamec@kr-karlovarsky.cz; odbor sociálních věcí - tel. 354 222 246, Ing. Stanislava Správková, stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz; odbor zdravotnictví - tel. 354
222 420, Ing. Alena Šalátová, alena.salatova@
kr-karlovarsky.cz; odbor vnitřních záležitostí - tel. 354 222 250, Ing. Miroslav Očenášek,
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz; oddělení interního auditu - tel. 354 222 460, Mgr.
Martina Vránová, martina.vranova@kr-karlovarsky.cz; odbor projektového řízení a informatiky KK - tel. 354 222 436, Ing. Petr Kulda, petr.kulda@kr-karlovarsky.cz

opatření konzultovány s řediteli škol,
s ekonomy a se zástupci obcí a měst.
Tak, aby byla radě a krajskému zastupitelstvu předložena opatření, která budou mít veřejnou podporu.
Při řízení rezortu školství, mládeže a tělovýchovy se jako manažer
soustředím zejména na ekonomiku
středního školství v kraji, na to, aby
školy byly schopny reálně fungovat,
aby měly tolik financí, které potřebují
pro základní chod.
Budu prosazovat, aby ředitelé, učitelé a ostatní zaměstnanci škol měli vytvořený prostor a podmínky pro
výkon jejich vysoce odpovědné práce. Výchovu a výuku organizují ředitelé škol a spolu s pedagogy ji realizují, což je jejich povolání a poslání a do
tohoto procesu nezasahuji a zasahovat nebudu.
Odbor školství v současné době pracuje na tom, aby v život vstoupil nový systém hodnocení a odměňování ředitelů škol, aby od školního roku 2013/2014 byla do života škol zřizovaných krajem zavedena stipendia
podle platných pravidel. Takovéto věci, stejně jako podporu nekvalifikovaných učitelů či zavádění nových oborů do škol podle potřeb regionu, budu
ze všech sil ve své práci podporovat.
Studentům jsem již prostřednictvím
ČTK slíbil a slib opakuji. Budu podporovat školy ve vytváření podmínek
studentům pro jejich efektivní studium a přípravu na budoucí povolání či další studium na vysokých školách. Budu podporovat různé znalostní, sportovní soutěže škol a velmi mne
bude těšit, uspějí-li v těchto soutěžích
právě studenti z našeho Karlovarského kraje.
Jsem příznivcem klání škol v různých oblastech, což mohou potvrdit
studenti chebského gymnázia, které
již čtyři roky finančně podporuji při
pořádání celostátní dějepisné soutěže. Studenti i kantoři z celé republiky
mi i dnes posílají děkovné e-maily za
podporu této soutěže.
Všem ředitelům, učitelům, studentům a pracovníkům ve školských zařízeních našeho kraje přeji klid a pohodu při naplňování nezaměnitelného poslání, jímž je naplněn jejich současný život. V čase adventním vám
všem přeji klid a mír v duši, krásné
prožití svátků vánočních a v novém
roce hodně zdraví, štěstí, osobní a rodinné pohody.

Krajská koalice KSČM a ČSSD se
rodila ve zdlouhavých a vypjatých
jednáních, kdy obě strany trvaly na
většině v radě kraje, aby dokázaly
v co největší míře plnit svůj volební
program a dostát slibům svých voličů. Situace byla často vypjatá, a to nejen mezi budoucími koaličními partnery, ale i uvnitř těchto stran a vyjednávacích týmů.
Obě strany chtěly několikrát rozhovory ukončit a ČSSD hledala podporu pro svou menšinovou vládu u pravicových stran. Nakonec k dohodě došlo s tím, že první dva roky bude mít
většinu v radě KSČM a dva roky před
volbami ČSSD. V koaliční smlouvě je
řešeno i rozhodování rady kraje tak,
aby nemohl být převálcován názor
koaličního partnera. Věřím, že rozpory v koaličním vyjednávání nebudou
mít negativní vliv na spolupráci mezi
členy rady a potažmo i zastupitelstva.
Je před námi mnoho práce a nesmíme zklamat levicové voliče, kteří nám
dali svůj hlas. Chceme přece v práci

pokračovat i v dalších volebních obdobích, aby práce v prvních osmi letech nebyla zmařena.
A co konkrétně od nás občané očekávají? Určitě je to zachování a rozvoj
všech tří krajských nemocnic v Chebu,
Sokolově a Karlových Varech, aby nikde nebyla rušena oddělení a všude
bylo o pacienty postaráno s maximální péčí a odbornou znalostí.
Velmi obtížné, ale o to více důležité bude zajištění kvalitních pracovních míst. V našem kraji je nyní bez
práce 16.670 lidí, to je 10,1 procenta.
Přitom nejhorší situace je na Sokolovsku, kde je míra nezaměstnanosti
12,9 procenta. Naším cílem je vytvářet taková pracovní místa, která zajistí dostatečný výdělek pro živitele
rodiny, aby náš kraj nevymíral a mohl rozvíjet další své aktivity včetně
vytváření podmínek pro vzdělávání
mládeže v celém spektru potřeb společnosti. Potřebujeme nejen vzdělané
manažery, schopné úředníky a právníky, ale také odborné zdatné učitele, technology, lékaře, zdravotní sestry, šikovné truhláře, obráběče, instalatéry. A všichni musí za svou práci
dostat odpovídající odměnu. S řešením nezaměstnanosti i s případnými
změnami ve školské struktuře souvisí
i zajištění dopravní obslužnosti, aby
se pracující a studující dostali včas

a bez velkých finančních nákladů na
místo svého působení.
I za ideálních podmínek bude stále
určité procento lidí potřebovat pomoc
společnosti. Ať už se jedná o zdravotně postižené nebo lidi v sociální nouzi, pro které je potřeba zajistit dostupnou sociální péči a podpořit výstavbu sociálních bytů, aby osamocené maminky s dětmi neživořily někde
v otřesných podmínkách.
Aby se nám v našem kraji dobře žilo
a hosté se k nám rádi vraceli, je také
potřeba investovat do obnovy kulturních památek, vytvářet podmínky pro
profesionální i amatérské divadelní
a hudební soubory, kulturní a sportovní aktivity pro děti, mládež, pracující i seniory. Velmi důležitou úlohu budou mít noví členové Výboru
Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad, aby tomuto orgánu navrátili jeho vážnost a mohl pracovat
bez zbytečných odkladů tak, aby obce dostaly dotace na své projekty v co
nejkratším čase.
Toto je jen menší část úkolů, které stojí před novým zastupitelstvem
Karlovarského kraje. Věřím, že se jich
zhostíme s plným nasazením a s vůlí nezklamat jak voliče KSČM, tak
i ČSSD, a pokusíme se za čtyři roky
přivést k volbám i ty, kteří letos na své
právo VOLIT rezignovali.

Karlovarský a Ústecký kraj postupují společně
Karlovarský a Ústecký kraj deklarovali na jednání se starosty měst a obcí čekajících na peníze za realizované
projekty společný postup, který povede k proplácení dotací z ROP Severozápad.
Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, který jednání inicioval,
tím reagoval na Deklaraci primátorů a starostů. Jejich městům působí
zastavení proplácení již ukončených

projektů velké problémy.
„Společný tlak obou krajů na ministerstvo financí i ministerstvo pro
místní rozvoj může celou záležitost
urychlit, důležitá je vzájemná shoda,
abychom mohli situaci řešit,“ uvedl
Josef Novotný s tím, že oslovil i zástupce obou ministerstev, kteří ale
chtějí vést jednání pouze s novým vedením Výboru Regionální rady ROP
Severozápad.

Hejtman proto požádá osobním
dopisem odpovědné osoby na obou
ministerstvech o urychlená jednání,
která by vedla k vyřešení celé situace. Ministerstva zároveň čekají na konečné stanovisko od Evropské komise, která by měla jasně říct, jak vysoké korekce bude nutné zaplatit a jakým způsobem. Podle předběžných
zjištění kontrolních orgánů by se mělo jednat asi o 2,5 miliardy korun.

osobnost karlovarského kraje 2012
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V Grandhotelu Pupp zazněla jména osobností roku 2012
Ve slavnostním sále Grandhotelu Pupp se uskutečnilo vyhlášení výsledků 8. ročníku ankety Osobnost Karlovarského kraje. Připomeňte si nyní spolu s námi atmosféru tohoto slavnostního večera.

Pohled do slavnostního sálu nejslavnějšího karlovarského hotelu.

Foto na straně Stanislava Petele

Moderátoři večera - Alena Zárybnická a Petr Čimpera.

Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný hovoří na podiu o anketě Osobnost Karlovarského kraje.

Zpěvák David Deyl.

Zrakově postižený masér Pavel Hložek (vpravo) přijímá gratulace. Zcela vlevo náměstek hejtmana
Jaroslav Borka.

Náměstkové hejtmana Miloslav Čermák a Petr Navrátil blahopřejí Janě Tomsové.
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Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00
91,0 K. Vary 96,7 Aš 98,2 Sokolov 100,8 Cheb 103,4 Jáchymov

