
Květiny a fi nanční dar ve výši 5 tisíc korun dostala maminka prvního miminka roku 2013 v Karlovarském kra-
ji. Holčička Gabriela Švábová přišla na svět během novoročního rána na gynekologicko-porodnickém oddělení 
chebské nemocnice.

Mamince dítěte blahopřál první náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jaroslav Borka, který s ní také hovo-
řil o její práci učitelky v mateřské škole a o budoucích povinnostech novopečených rodičů. První miminko roku 
2013 bude se svými rodiči žít v Plesné. Další sourozence zatím nemá.                       Foto KÚ Karlovarského kraje

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení čtenáři,
do rukou se vám dostává prv-

ní vydání Krajských listů v  roce 
2013. Najdete v  něm informace 
například o tom, že jsme nemoc-
nice v  Karlových Varech, v  So-
kolově a  v  Chebu vybavili nový-
mi lůžky a přístroji, o postoji kra-
je k cenám pozemků pro průmys-
lové zóny nebo o výsledcích sou-
těže obcí Liga odpadů. 

Máme před sebou rok, během 
něhož bychom chtěli pokračovat 
v naplánovaných investicích. Při-
pravujeme velké dopravní stavby, 
v současnosti také probíhá výbě-
rové řízení na výstavbu parkova-
cího domu v  sokolovské nemoc-
nici, počítáme s  další částí pře-
stavby nemocnice v Chebu a vy-
bavením karlovarského pavilonu 
akutní medicíny přístroji. Chys-
táme se zrekonstruovat střed-
ní školu keramickou v Karlových 
Varech, zahájit likvidaci bolšev-
níku na území regionu a dostavět 
úsek Cyklostezky Ohře z  Chebu 
do Chocovic. Plánované investi-
ce zároveň přinášejí možnost no-
vých pracovních příležitostí pro 
obyvatele našeho regionu.

Řada z  těchto projektů je však 
závislá na co nejrychlejším spuš-
tění Regionálního operačního 
programu Severozápad, z  něhož 
bychom chtěli získat dotace.  Na 
obnovení chodu ROPu netrpělivě 
čeká nejen kraj, ale i města či sou-
kromí podnikatelé, kterým do-
sud nebyly proplaceny dotace na 
uskutečněné akce.  Věřím, že no-
vé vedení Výboru Regionální ra-
dy bude v řešení problému velmi 
aktivní. Letošní rok také chceme 
(kromě stipendií pro žáky střed-
ních škol) zahájit systém podpo-
ry vysokoškoláků. K tomu je však 
zapotřebí úzké spolupráce se za-
městnavateli, kteří by je po do-
končení studia zaměstnali, a  se 
starosty měst a obcí, kde by mladí 
lidé mohli najít bydlení. 

Nejsou to zdaleka všechny úko-
ly, které před vedením kraje sto-
jí. O aktuálním dění vás opět bu-
deme pravidelně informovat na 
stránkách Krajských listů.

Josef Novotný, 
hejtman Karlovarského kraje

Nemocnice v Karlových Varech, 
v Sokolově a v Chebu budou mít 
v roce 2013 nová lůžka a přístroje 
za téměř sedmdesát milionů ko-
run. Moderní nemocniční vyba-
vení předfi nancoval Karlovarský 
kraj, kterému se podařilo získat 
dotaci z  evropských fondů. No-
vých lůžek bude přes šest set. 

„Nemocnice v Karlových Varech 
dostane lůžkové komplety a  pří-
stroje za 22 milionů korun, do ne-
mocnice v  Sokolově putuje vyba-
vení za 22,8 milionu korun a  ne-
mocnice v Chebu nabídne pacien-
tům postele a přístroje za 22,4 mi-
lionu korun. Lidé se tak mohou tě-
šit na zvýšení úrovně zdravotní pé-
če, ale ocenili by také další zlepšo-
vání přístupu zdravotníků k paci-
entům a zkvalitnění komunikace,“ 
uvedl hejtman Josef Novotný.

Nové postele jsou do nemocnic 
dodávány postupně. Vybavení při-
tom odpovídá požadavkům zdra-
votního personálu, který si sám ur-
čil typy lůžek a přístrojů.

„Jedná se například o  porodní 
nebo seniorská lůžka, komplety 
pro jednotky intenzivní péče, ope-
rační stoly, z  přístrojového vyba-
vení to jsou anesteziologické mo-
nitory nebo inkubátory,“ upřes-
nil náměstek hejtmana pro oblast 
zdravotnictví Miloslav Čermák.

Podle hlavní sestry Nemocnice 
v  Karlových Varech Gabriely Pí-
chové jsou nová lůžka přínosem 
nejen pro ošetřující personál, ale 
hlavně pro pacienty. „Velkou před-
ností nových lůžek je možná mani-
pulace při ošetřování ležících paci-
entů, kde speciální pasivní antide-
kubitní matrace je obrovským po-
mocníkem v prevenci a vzniku de-
kubitů,“ řekla s tím, že další výho-
dou je snadná manipulace při po-
lohování  pacientů. Pro pacienta je 
pak komfortem možnost elektric-
kého ovládání, kdy si mohou sami 
nastavovat a měnit polohu při hos-
pitalizaci. „Jediným zmáčknutím 
tlačítka si sami zvednou část lůžka 
pod hlavou, pod nohami, v oblasti 
zad,“ uvedla.

Do nemocnic míří nová lůžka i přístroje
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Jak se žije fl ašinetáři
od jara do zimy?

Jaký obor a jakou školu 
vybrat v našem kraji?
Střední školy a odborná učiliště v Karlovarském kraji před-
stavují nabídku oborů.  více strany 6 a 7

Rozhovor s Janem Roháčem z Ostrova o životě s „kouzel-
nou bedýnkou“ na kliku.                                       více strana 4

Karlovarský kraj obdaroval 
první miminko roku 2013

Hned čtyři projekty z  Karlovar-
ského kraje získaly podporu z pro-
gramu na podporu přeshraniční 
spolupráce Cíl 3/Ziel 3 Česká re-
publika – Svobodný stát Sasko. 

V první prioritní ose, která je za-
měřena na „Rozvoj rámcových spo-
lečenských podmínek v  dotačním 
území”, uspělo město Luby, které 
je partnerem v projektu nazvaného 
Partnerské školy potřebují prostory 
pro setkávání. 

„Jeho cílem je úprava prostor 
bývalé tělocvičny v  partnerském 
městě Markneukirchenu na česko-
německou uměleckou dílnu. Děti 
z obou škol zde budou pořádat ak-
tivity muzikálně uměleckého cha-
rakteru,” představil první úspěšný 
projekt za 982 tisíc euro náměstek 
hejtmana Petr Navrátil.

V prioritní ose „Rozvoj hospodář-
ství a cestovního ruchu” doporučil 
monitorovací výbor ke schválení 
dotaci třem žadatelům z Karlovar-
ského kraje. Prvním z  projektů je 
projektový záměr za 470 tisíc euro 
s  názvem Rozšíření naučné stezky 
Reiche Zeche a  zpřístupnění štoly 
Kryštof/Christof v důlním komple-

xu Mauritius v Abertamech, místní 
část Hřebečná, kdy na české straně 
bude pro veřejnost zpřístupněna 
štola Mauritius.

Dalším úspěšným záměrem, kte-
rý získá dotaci, je projekt Od zám-
ku k zámku - Schwarzenberg a Os-
trov na Stříbrné stezce. „Na zám-
ku v  Ostrově bude zrekonstruo-
vána Pohledová zeď. Před touto 
zdí se pak budou pořádat vystou-
pení amatérských spolků. Na ta-
to vystoupení se budou moci hos-
té dívat i  z  tzv. vyhlídkové ploši-
ny, která bude ke zdi nainstalová-
na. Na zámku v partnerském měs-
tě Schwarzenbergu se opraví pro-
story pro česko–německou výsta-
vu,” vysvětlil Navrátil s tím, že cel-
ková investice činí 1,8 milionu eur.

Třetím úspěšným projektem je 
projekt Kulinářské zážitky v Kruš-
nohoří/Erzgebirge - Regionální ku-
chyně jako výraz (znovuobjevené) 
společné identity v  sasko-českém 
příhraničí. Jeho cílem je cíl oživit 
gastro – kulturní kořeny v pohra-
ničí. Partnerem v projektu je SOŠ 
a SOU v Nejdku. Celkové náklady 
se vyšplhají na 332 tisíc euro.

Čtyři projekty získaly 
podporu z Cíle 3

Podporu z unijního programu získal také projekt zaměřený na 

oživení gastro-kulturních kořenů v česko-saském pohraničí.

Zájem o inovační vouchery vzrostl
Sedmnáct žadatelů se letos při-

hlásilo o  dotaci z  dotačního titu-
lu Karlovarského kraje na podpo-
ru spolupráce fi rem a výzkumných 
pracovišť. Tento nový dotační titul 
zřídil kraj v  loňském roce a pení-
ze z něj pomohly jedenácti podni-
katelům. 

Letos je zájem o  inovační vou-
chery větší, fi rmy žádají o  té-

měř dva a  půl milionu korun. To 
je ale víc, než mohou získat. Kraj-
ský rozpočet letos vyčlenil na ino-
vační vouchery 1,7 milionu korun 
s  tím, že jednotlivé vouchery mo-
hou dosáhnout hodnoty až 170 ti-
síc korun. 

„Větší zájem podnikatelů ukazu-
je, že inovační aktivity jsou i v ob-
dobí ekonomického útlumu pro 

řadu fi rem zásadní. Jsme rádi, že 
jim můžeme fi nančními prostřed-
ky z  krajského rozpočtu pomoci 
při společných projektech s vědec-
kovýzkumnými institucemi, jako 
jsou vysoké školy, výzkumné ústa-
vy a  fi rmy. Konkurenceschopné 
a rostoucí fi rmy rádi podpoříme,“ 
uvedl náměstek hejtmana Petr Na-
vrátil.             (pokračování na str. 2)

Sedmdesát milionů korun. To je cena nových 

lůžek a  přístrojů pro oddělení v  nemocni-

cích v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu.                                                                                                              

 Foto Václav Fikar
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Legislativa v  oblasti zdravotnic-
tví prošla v uplynulém roce řadou 
významných změn. O tom, co no-
vého čeká pacienty a poskytovatele 
zdravotních služeb, jsme hovořili 
s  ředitelem Krajského úřadu Kar-
lovarského kraje Romanem Ro-
kůskem.

O jaké změny se konkrétně jed-
ná?

Dlouho očekávanou novinkou 
v  oblasti zdravotnictví je Naříze-
ní vlády č. 307/2012 Sb., o místní 
a  časové dostupnosti zdravotních 
služeb, které nabylo účinnosti dne 
1. 1. 2013. 

Nařízení vlády konkrétně stano-
vuje místní dostupnost pro jednot-
livé lékařské obory a  služby, a  to 
jak pro ambulantní, tak pro lůžko-
vou péči. 

Místní dostupností se rozumí 
přiměřená vzdálenost místa, kde 
jsou poskytovány hrazené zdra-
votní služby, od místa trvalého po-
bytu nebo místa bydliště pojištěn-
ce. Místní dostupnost je pak vyja-
dřována dojezdovou dobou v  mi-
nutách. Z nařízení vlády tak napří-
klad vyplývá, že k praktickému lé-
kaři pro dospělé, praktickému lé-

kaři pro děti a dorost, zubnímu lé-
kaři, gynekologovi či do lékárny 
bychom měli dojet maximálně do 
35 minut. Do lůžkového zdravot-
nického zařízení, které poskytu-
je služby v oborech jako je napří-
klad chirurgie nebo gynekologie 
a  porodnictví, pak maximálně do 
60 minut. 

Pokud se jedná o  časovou do-
stupnost, tak nařízení vlády stano-
vuje nepřekročitelné lhůty pro po-
skytování plánovaných hrazených 
zdravotních služeb, jejichž poskyt-
nutí je z důvodu veřejného zájmu 
třeba plánovat tak, aby k  nim byl 
zajištěn dostatečný, trvalý a  vyvá-
žený přístup. Lhůty stanovuje ošet-
řující lékař s přihlédnutím ke zdra-
votnímu stavu pojištěnce, ana-
mnéze, pravděpodobnému průbě-
hu nemoci a bolestivosti nebo po-
vaze onemocnění. Podle tohoto 
nařízení vlády by například pojiš-
těnec neměl čekat na zahájení bio-
logické léčby roztroušené sklerózy 
nebo endoskopické vyšetření déle 
než čtyři týdny a  na náhradu ky-
čelního či kolenního kloubu déle 
než 52 týdnů. Kompletní znění to-
hoto nařízení s  uvedením jednot-
livých lhůt je k dispozici na inter-
netových stánkách Karlovarského 
kraje v sekci zdravotnictví.

Kdo je zodpovědný za zajištění 

dostupné zdravotní péče?
Jsou to zdravotní pojišťovny, 

pro které je nařízení vlády závaz-
né a ony jsou povinny zajistit svým 
pojištěncům zdravotní péči v sou-
ladu s nařízením vlády tak, jak jim 
to ukládá zákon č. 48/1997 Sb., 
o  veřejném zdravotním pojištění. 
Tuto povinnost zdravotní pojišťov-
ny plní prostřednictvím poskyto-
vatelů, se kterými uzavřely smlou-
vu o  poskytování a  úhradě zdra-
votní péče. Zdravotní pojišťovny 
jsou dokonce povinny vést sezna-
my smluvních poskytovatelů a  ty-
to seznamy zveřejňovat. 

Na koho se mají pojištěnci ob-
rátit, když zdravotní pojišťovna 
neplní své povinnosti?

V první řadě by se pojištěnec měl 
vždy obracet na svou zdravotní 
pojišťovnu, jelikož jde v mnohých 
případech pouze o  neinformova-
nost. V  případě, že zdravotní po-
jišťovna opravdu neplní své povin-
nosti, může Ministerstvo zdravot-
nictví uložit pokutu až do výše 10 
000 000 Kč. 

V uplynulém roce došlo rovněž 
k  úpravě zákona, který vymezo-
val povinnost tzv. přeregistrace 
nestátních zdravotnických zaří-
zení. Můžete nám přiblížit, o  ja-
kou úpravu se jednalo?

Ústavní soud vydal dne 27. 11. 
2012 nález, kterým byla povin-
nost tzv. přeregistrace s  účinnos-
tí od 10. 12. 2012 zrušena. Vydaná 
rozhodnutí o registraci nestátních 
zdravotnických zařízení tak zůstá-
vají stále platná. Jednotliví posky-
tovatelé zdravotních služeb mají 
i nadále možnost, nikoliv však po-
vinnost, požádat o  nové oprávně-
ní, které bude odpovídat nové le-
gislativě. 

Kromě toho však stále platí po-
vinnost poskytovatelů zdravotních 
služeb oznamovat změny tak, jak 
jim ukládají jednotlivá ustanovení 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravot-
ních službách a podmínkách jejich 
poskytování. Vzhledem k tomu, že 
při procesu tzv. přeregistrace by-
lo zjištěno, že až 70 % provozova-
telů nestátních zdravotnických za-
řízení neoznamovalo změny údajů 
uvedených v registraci, upozorňu-
ji provozovatele nestátních zdra-
votnických zařízení, kteří se dnem 
1. 4. 2012 stali poskytovateli zdra-
votních služeb, viz. ustanovení § 
121 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování, že všichni 
poskytovatelé zdravotních služeb 
mají stejná práva, ale i povinnosti. 
Neplnění povinností stanovených 
zákonem je správním deliktem, za 
nějž i nadále hrozí sankce.

Ředitel krajského úřadu informuje:

HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Vážený pane hejtmane,
zajímalo by mě, kdo dohlíží na zimní úklid ulic, resp. jejich 
zprůjezdňování. Jsem vozíčkář. Bydlím v  Ostrově, v  bývalém 
klášteře. Když nechci tvrdnout doma a čekat, zda bude mít můj 
asistent čas mi zajet na nákup a mj. jestli mi doveze to, co jsem 
mu nadiktoval, raději si jedu na menší nákup sám už kvůli pří-
mému výběru. Stejně tak je to i v neděli, když jako křesťan chci 
jet do kostela. Jenže ulice v Ostrově jsou pod silnou vrstvou ví-
ce či méně rozbředlého sněhu a zmrazků. Teď, poslední pon-
dělí, jsem vyjel nepředloženě z domu, ale po asi dvou až třech 
metrech jsem uváznul ve sněhu, protože vrstva asi 15 cm sně-
hu, pokud nebyla chodci prošlapaná, či auty rozježděná, vů-
bec nebyla projetá ani na vozovce, natož na chodnících. Mu-
sel jsem zavolat na realitní kancelář s prosbou o zařízení úkli-
du chodníku. Teď jsou poměrně obstojně projety jen hlavní uli-
ce, ale v postranních to bylo jen ‚ulízáno‘. Firma Pedersen asi 
čeká s výjezdem pluhů až na den, kdy to všechno roztaje. Pak 
si asi budou vykazovat naježděné kilometry, spotřebu nafty 
a posypových materiálů a budou žádat velké peníze na dota-
ce. Vzhledem ke stavu ostrovských ulic si to nezaslouží.
S pozdravem Jaromír Kult

Dobrý den, pane Kulte,
mrzí mne, že Vám neodklizený sníh působil takové obtíže. Zdra-
vý člověk si jen stěží dokáže představit, jak náročný je pohyb na 
vozíku, natož v rozbředlém sněhu na zmrzlém povrchu. Vzhle-
dem k tomu, že způsob a rozsah provádění zimní údržby ulic je 
v režii jednotlivých měst, obrátil jsem se s Vaším podnětem pří-
mo na Městský úřad v Ostrově (MěÚ Ostrov) a požádal o řešení.
   Zimní údržbu ulic v Ostrově skutečně zajišťuje fi rma Marius Pe-
dersen a.s., přičemž za kontrolu ulic jsou zodpovědní jak pracov-
níci MěÚ Ostrov, Městské policie Ostrov, tak i samotní vedoucí 
pracovníci již zmíněné fi rmy. Ve Vámi popisované době se Ost-
rov potýkal s velkými přívaly sněhu, kdy situaci navíc kompliko-
vala ledovka, která pokryla celé město i jeho okolí. Firma Marius 
Pedersen a.s., nedokázala adekvátně reagovat na tuto mimořád-
nou situaci a nezajistila tak schůdnost a průjezdnost všech ulic. 
MěÚ Ostrov si je vědom toho, že vzniklá situace mohla působit 
místním obyvatelům značné obtíže, zejména pak těm, kteří se 
hůře pohybují. Byl jsem však ujištěn, že MěÚ Ostrov přijal taková 
opatření, aby se již v budoucnu tato situace neopakovala. Rov-
něž jsem byl informován, že místním obyvatelům byly prostřed-
nictvím realitních kanceláří spravujících bytový i nebytový fond 
města a bytové domy ve společném vlastnictví předány kontak-
ty na zodpovědné osoby fi rmy Marius Pedersen a.s., na které se 
mohou v případě potřeby obrátit. Firma Marius Pedersen a.s., by 
pak měla na podněty občanů promptně reagovat.
    Věřím, že přijatá opatření skutečně napomohou k tomu, aby se 
obyvatelé Ostrova mohli bez omezení pohybovat v ulicích.

(dokončení ze str. 1)
Zájem o inovační vouchery pro-

jevily opět fi rmy z  oboru výroby 
stavebních materiálů, cestovního 
ruchu, služeb a strojírenství, ale ta-
ké z odvětví recyklace a znovuvy-
užití druhotných surovin, výro-
by hasicích přístrojů i tradiční vý-
roby hudebních nástrojů a dopra-
vy. V rámci veřejné soutěže žadate-
lé předložili návrhy svých projektů 
na využití výsledků vědy a výzku-
mu pro zlepšení své konkurence-
schopnosti. 

Podané žádosti budou v  únoru 
posuzovány, po dubnovém jedná-
ní krajského zastupitelstva bude 
znám seznam podpořených fi rem. 

„Doba pro realizaci projektů bu-

de v letošním roce od května do říj-
na, tedy o jeden měsíc delší než lo-
ni. Vyšli jsme tak vstříc připomín-
kám žadatelů,“ sdělila Jana Mich-
ková, ředitelka Karlovarské agen-
tury rozvoje podnikání. Agentu-
ra je příspěvkovou organizací Kar-
lovarského kraje a celý proces roz-
dělování inovačních voucherů pro 
něj zajišťuje.

Kromě přímé podpory inovač-
ním fi rmám z  kraje bude dalším 
přínosem nového dotačního titu-
lu i získání informací o potřebách 
regionálních fi rem z oblasti výzku-
mu, vývoje a inovací, které budou 
dále využity například při přípravě 
Vědeckotechnického parku Karlo-
varského kraje. 

Mezi podnikateli vzrostl 
zájem o inovační vouchery

Jaká je budoucnost jedné z  pě-
ti nemocnic v  Karlovarském kra-
ji - nemocnice v Mariánských Láz-
ních? Přijdou místní lidé, ale také 
pacienti z  Tachovska nebo lázeň-
ští pacienti o  rozsah akutní lékař-
ské péče, kterou nemocnice dosud 
poskytovala?

Právě kvůli těmto obavám 
hejtman Karlovarského kraje Jo-
sef Novotný inicioval v  závěru 
uplynulého roku jednání zástupců 
zdravotních pojišťoven, jednate-
lů nemocnice v Mariánských Láz-
ních a města. Zástupci většinového 
vlastníka nemocnice (společnost 
Západní zdravotní s.r.o. se sídlem 
v Lounech) se však jednání nezú-
častnili.

Všichni přítomní účastníci jed-
nání se společně shodli na sna-
ze zachovat stávající rozsah akut-
ní lékařské péče v mariánskolázeň-
ské nemocnici. Zástupkyně zdra-
votních pojišťoven dokonce dekla-
rovaly svoji ochotu nabídnout ne-
mocnici, při splnění personálních 
a  technických požadavků, uzavře-
ní dlouhodobých smluv na všech-
na stávající akutní lůžka, s  výjim-
kou jediného - urologie.

Na toto široké setkání naváza-
lo hned začátkem letošního ledna 
uzavřené jednání mezi vedením pl-
zeňské pobočky Všeobecné zdra-
votní pojišťovny (VZP) a  vlastní-

ky mariánskolázeňské nemocnice 
o  konkrétním budoucím rozsahu 
zdravotní péče, k němuž nebyli zá-
stupci Karlovarského kraje přizvá-
ni. Podle informací, které si však 
vedení Karlovarského kraje vyžá-
dalo, vlastníci nemocnice při tom-
to jednání specifi kovali, kam dále 
bude nemocnice směřovat a jaké je 
její současné personální vybavení. 

„Jsem nemile překvapen tím, že 
vedení nemocnice, i  přes potvr-
zení nabídky VZP z předvánoční-

ho jednání na krajském úřadě za-
chovat akutní lůžka na chirurgii 
a ARO, usilovalo pouze o zachová-
ní lůžkové interny. A  sdělilo VZP, 
že zbývající akutní lůžka převe-
de na lůžka ošetřovatelská. Vedení 
nemocnice bohužel nebylo schop-
no garantovat dostatečné personál-
ní zajištění, potřebné pro poskyto-
vání akutní lůžkové péče ve stáva-
jícím rozsahu,“ vyjádřil se k poble-
matice náměstek hejtmana Milo-
slav Čermák.

Negativní roli v  celé situaci se-
hrála skutečnost, že vedení mari-
ánskolázeňské nemocnice již v ob-
dobí mezi vánočními svátky a kon-
cem roku, tedy ještě před dalším 
jednáním se zdravotní pojišťov-
nou, předávalo výpovědi lékařům 
i  dalšímu zdravotnickému perso-
nálu. 

„Vzhledem k  načasování pro-
pouštění před rozhodujícím jedná-
ním se zdravotní pojišťovnou jsem 
nabyl dojmu, že byl tímto způso-
bem ze strany provozovatele ne-
mocnice Mariánské Lázně dokon-
čen jeho záměr zásadně zreduko-
vat akutní péči v nemocnici a pře-
vést většinu akutních lůžek na tzv. 
lůžka ošetřovatelská,“ uvedl Čer-
mák. Jak dodal, vedení Karlovar-
ského kraje nyní nemá žádné ná-
stroje, kterými by mohl situaci 
v  nemocnici v  Mariánských Láz-
ních dále ovlivnit. Karlovarský kraj 
totiž není vlastníkem společnosti 
Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 

Mariánskolázeňskou nemocnici 
vlastní již zmíněná lounská společ-
nost Západní zdravotní, a  to jako 
většinový vlastník, a v pozici men-
šinového podílníka město Marián-
ské Lázně. 

O  aktuální situaci nicméně bu-
de náměstek hejtmana v  nejbliž-
ších dnech se zdravotní ředitelkou 
oblastní pobočky VZP ještě jednat. 

Jak vypadá situace v nemocnici
v Mariánských Lázních?

Soukromá nemocnice v Mariánských Lázních dál zřejmě nebude 

poskytovat rozsah akutní péče jako dosud.                     Ilustrační foto

Hejtman Karlovarského kraje Jo-
sef Novotný interpeloval předse-
du vlády Petra Nečase ve věci ne-
gativního dopadu legislativy v ob-
lasti ochrany zemědělského půdní-
ho fondu. Novelizovaný zákon to-
tiž zvýšil poplatky za vyjmutí pů-
dy ze zemědělského půdního fon-
du, což má negativní dopad na plá-
ny měst a obcí na rozvoj průmys-
lových zón.  Po zvýšení poplatků 
totiž cena pozemků vzroste tak, že 
jsou prakticky neprodejné.

Hejtman se u  příležitosti aktu-
álního připomínkového řízení 
k  zákonu o  ochraně zemědělské-
ho půdního fondu (ZPF) zajímal 
hlavně o to, zda v případě výstav-
by průmyslových zón vláda uvažu-
je o  plošném snížení poplatku za 
vyjmutí půdy z tohoto fondu. 

Podle premiéra ministerstvo 
průmyslu a obchodu v současnosti 

požaduje, aby byla udělena výjim-
ka pro schválené průmyslové zó-
ny, které počítaly s nižší cenou za 
vynětí půdy ze zemědělského půd-
ního fondu. Jak Nečas uvedl, o vý-
jimce ve smyslu nižších poplatků 
za vynětí půdy ze ZPF se ještě vede 

diskuze mezi ministerstvy životní-
ho prostředí a průmyslu a obcho-
du ve snaze najít optimální řešení.

Hejtman dále u  premiéra zjišťo-
val, zda jsou na seznamu strate-
gických průmyslových zón i  ně-
které z Karlovarského kraje. Podle 

seznamu MŽP ČR však mezi sed-
mi strategickými průmyslovými 
zónami žádná z  našeho kraje ne-
ní. Premiér nicméně hejtmana in-
formoval, že MPO ČR a agentura 
CzechInvest vytvořily seznam prů-
myslových zón, jejichž pozemky 
jsou negativně zatíženy nepřimě-
řeným zvýšením sazby náhrad za 
vynětí půdy ze ZPF. Některé z nich 
získaly od státu fi nanční podporu 
s  cílem vytvořit v  regionech nová 
pracovní místa a ekonomicky roz-
víjet region. Podle Nečase jsou na 
tomo seznamu i  průmyslové zóny 
v Chebu a v Ostrově. 

„Je mi líto, že zóna u  Sokolova 
tuto příležitost nevyužila,“ dodal 
hejtman. O  stanovisku premiéra 
bude hejtman informovat starosty 
Chebu, Sokolova, Ostrova a  rov-
něž Hospodářskou a sociální radu 
Sokolovska.

Hejtman interpeloval premiéra kvůli průmyslovým zónám

V  Karlovarském kraji se v  roce 
2012 uskutečnilo devatenáct pro-
jektů zaměřených na bezpečnost 
v  obcích, využití volného času dě-
tí a  mládeže a  na vzdělávání seni-
orů. Tyto projekty připravila měs-
ta, obce i  občanská sdružení, pení-
ze na jednotlivé akce žadatelé získa-
li z  Programu prevence kriminality 
MV ČR nebo z příspěvků Karlovar-
ského kraje. Celková částka čerpaná 
z Programu prevence kriminality či-
nila 3,5 milionu korun. 

„Peníze obdrželo například město 
Aš na tábor pro děti a mládež z pro-
blémových rodin s výskytem krimi-
nálního chování nebo na zakoupení 
fotopastí a jejich využití ve vylouče-
ných lokalitách města,“ zmínil jeden 
z projektů náměstek hejtmana  Mi-
loslav Čermák. 

Naproti tomu Karlovy Vary se za-
měřily na odbornou přípravu stráž-
níků městské a policie, do níž se za-
pojila i města Sokolov, Ostrov nebo 
Nejdek. V Rotavě zase díky projek-
tům fi nancovaným z Programu pre-
vence kriminality vybudovali měst-
ský kamerový systém a v obci zača-
li působit asistenti prevence krimi-
nality, kteří se pohybují u školy ne-
bo v  problémových částech města. 
V Toužimi byla nově ustavena měst-
ská policie dohlížející na dodržová-
ní městských vyhlášek a pořádek ve 

městě. Sokolov uspořádal konferen-
ci „Žijeme tu společně“ na téma so-
ciálního vyloučení, v Jáchymově do-
tace pomohla k pořízení pěti kamer 
a monitorovacího pracoviště.

S  velkou odezvou se také setkaly 
krajské příspěvky na projekty pre-
vence kriminality. „Tento dotační 
titul úspěšně funguje od roku 2010. 
Na příspěvky jsme vyčlenili 200 tisíc 
korun, které jsme rozdělili mezi pro-
jekty občanských sdružení a obecně 
prospěšných společností, jež se ori-
entují na činnost s dětmi z ohrože-
ných rodin nebo žijících v  sociál-
ně vyloučených lokalitách,“ vysvět-
lil Čermák. 

Občanské sdružení ROKRŠTI díky 
nim uspořádalo seminář s  názvem 
Nauč se bránit, kde byli proškoleni 
studenti – členové sdružení. Ti bu-
dou dále předávat svým vrstevní-
kům informace o kyberšikaně a ná-
strahách komunikace na sociálních 
sítích. Víkendový pobyt v  Doubra-
vě u  Aše zase pro děti uspořádala 
společnost Útočiště, která provozu-
je nízkoprahový klub. Akce se zamě-
řila na rozvoj sociálních dovednos-
tí dětí, zlepšení komunikace a  spo-
lupráce. 

Veškeré informace o  dotacích 
v oblasti prevence kriminality nalez-
nou zájemci na internetových strán-
kách Karlovarského kraje.

Prevence kriminality v kraji. 
Vloni se uskutečnilo 19 projektůRoman Rokůsek

Dostupnost zdravotní péče

Zvýšení poplatků za vyjmutí půdy  ze zemědělského půdního fon-

du brání rozvoji průmyslových zón. Proto hejtman Josef Novotný 

interpeloval premiéra Petra Nečase.                                               Foto KÚ
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Zástupci Karlovarského kraje při-
vítali na karlovarském letišti europo-
slance Ismaila Ertuga, který do kraj-
ského města přicestoval s  rodinou. 
V  rámci setkání mu byly představe-
ny plány rozvoje letiště do budoucna 
a diskutovalo se i o zapojení letiště do 
transevropské dopravní sítě.

„V  horizontu pěti let by měl být 
zpracován projekt na prodloužení při-

stávací dráhy či výstavbu nového VIP/
business terminálu. Všechny akce by 
měly být hrazeny z  toho, co si letiště 
samo vydělá,“ informoval europoslan-
ce obchodní manažer letiště Radek Zá-
branský o plánech letiště.

Jak řekl, v Karlových Varech se uva-
žuje i o zapojení letiště do transevrop-
ské dopravní sítě. Jedná se o instituci, 
kterou zavedla Evropská unie v  roce 

1993. Transevropská dopravní síť, ne-
boli zkráceně TEN-T, je sítí silničních 
a  železničních koridorů, mezinárod-
ních letišť a vodních cest. V rámci této 
instituce pak mohou jednotliví členové 
čerpat dotace na rozvoj infrastruktury. 

„Rádi bychom využili potenciál letiš-
tě, a proto usilujeme o zařazení letiště 
do transevropské dopravní sítě,“ řekl 
na setkání náměstek hejtmana pro ob-
last dopravy, silničního hospodářství 
a regionálního rozvoje Petr Navrátil.

Europoslanec Ismail Ertug, kte-
rý je mimo jiné zpravodajem pro na-
řízení Evropského parlamentu a  Ra-
dy o hlavních směrech Evropské Unie 
pro rozvoj transevropské dopravní sí-
tě, konstatoval, že karlovarské letiště 
má dobré vyhlídky na začlenění. 

„V  současné době jsou stanove-
na pravidla, v  rámci kterých toto le-
tiště zatím ještě nemůže být zařaze-
no do nejužšího výběru. V budoucnu 
nás však čeká revize konceptu transev-
ropské dopravní sítě, a proto je potře-
ba využít tohoto mezidobí a pracovat 
dál na rozvoji letiště. Uvědomujeme si, 
že letiště má velký význam pro region 
a nejen pro něj,“ dodal Ertug.

Europoslanec Ismail Ertug se 
seznámil s karlovarským letištěm 
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Sokolovská nemocnice prochá-
zí postupnou obnovou. Stejně jako 
v karlovarské a chebské nemocnici 
zde Karlovarský kraj pacientům za-
jistil nové lůžkové komplety a mo-
derní přístroje a z  jeho prostředků 
je také realizována probíhající re-
konstrukce výtahů i  nyní zahájená 
přestavba tamního iktového centra. 

Významné investice hodlá v  ne-
mocnici realizovat společnost So-
kolovská uhelná, která nemocnici 
dlouhodobě podporuje. Vzhledem 
k tomu, že je však toto zdravotnické 
zařízení ve vlastnictví Karlovarské-
ho kraje (nyní v pronájmu NEMOS 
Sokolov), trvá kraj na tom, aby veš-
keré investice a  stavby v  areálu 
zdravotnického zařízení probíha-
ly v souladu s platnou legislativou.

„Vítám snahu Sokolovské uhel-
né o zlepšení podmínek v Nemoc-
nici Sokolov. Jsem přesvědčen, že 
výstavba parkovacího domu, kte-
rý umožní pacientům a zaměstnan-
cům bezplatné parkování v  areálu 
nemocnice, bude po dohodě obou 
stran zahájena již v  letošním ro-

ce, a kraj tak může vynaložit na le-
tošní rok plánovaných 70 milionů 
z vlastních zdrojů do takových in-
vestic, které v  sokolovské nemoc-
nici dále zkvalitní poskytovanou 
zdravotní péči,“ uvedl náměstek 
hejtmana Miloslav Čermák. 

Karlovarský kraj pro prodej po-
zemků budoucímu investorovi jas-
ně vymezil, jaké budou podmín-
ky využití stavby a  jaký bude pro-
voz parkovacího domu určeného 
pro pacienty a další návštěvníky ne-
mocnice. 

Stavbaři tak musí například zahá-
jit stavbu do tří měsíců od vydané-
ho stavebního povolení, minimál-
ně 2/3 kapacity parkovacích stání 
parkovacího domu budou určeny 
pro náhodné návštěvníky a pacien-
ty nemocnice, kteří budou mít prv-
ní tři hodiny parkovací stání zdar-
ma. Za porušení těchto pravidel 
platí smluvní pokuta pro investora 
ve výši 3 miliony korun. „Kraj vy-
šel Sokolovské uhelné vstříc tím, že 
prodává pozemky přímému zájem-
ci, což je sám o sobě nadstandardní 

krok. Sankce je pak běžný smluvní 
instrument,“ vysvětlil první náměs-
tek hejtmana Jaroslav Borka. Poku-
ta má garantovat dostavbu parko-
vacího domu. „O  charakteru po-
kut se dá jednat, kdo chce parko-
vací dům skutečně postavit, nemusí 
se sankcí obávat,“ doplnil náměstek 
hejtmana Petr Navrátil.

Do 23. ledna se mohou hlásit zá-
jemci o  nákup pozemků, na nichž 
by měl být parkovací dům vysta-
věn. V případě, že se nikdo nepři-
hlásí, bude vedení Karlovarského 
kraje řešit tři možné varianty. 

„Buď můžeme jednat dál o nájmu 
bez prodeje pozemku nebo v  bu-
doucnu zafi nancovat stavbu parko-
vacího domu sami. Znamenalo by 
to, že by kraj musel vyčlenit pení-
ze na zhotovení díla v rámci rozvo-
je zdravotnictví v regionu. Nebo se 
opět sejdeme se Sokolovskou uhel-
nou a  budeme s  ní jednat o  pod-
mínkách prodeje pozemku, za kte-
rých by kraj dostál zákonu a inves-
tor svým zájmům,“ upřesnil Borka. 

Karlovarský kraj také v  těchto 

dnech provádí přestavbu iktového 
centra sokolovské nemocnice. Ta-
ké zde nebyl ve shodě s  těžaři. So-
kolovská uhelná sice nabízela za-
investování stavby, ale vložení fi -
nancí podmínila zajištěním rozlo-
žení krajských peněz, vkládaných 
do nemocnic v  Karlových Varech, 
v  Sokolově a  v  Chebu, na poměr 
40% - 30% - 30%, s  termínem spl-
nění nejpozději do roku 2016. Tato 
podmínka však byla pro Karlovar-
ský kraj naprosto nepřijatelná, pro-
tože při investicích do nemocnic je 
vždy kraj povinen posuzovat účel-
nost, aktuální potřebu a  rozvojový 
plán konkrétního zařízení. Pokud 
by nedodržel fi nancování 40:30:30, 
pak by Sokolovská uhelná poža-
dovala po kraji vrácení fi nančních 
prostředků vložených společnos-
tí do iktového centra. Proto se kraj 
nakonec rozhodl provést stavbu na 
vlastní náklady. 

Kraj také bude dále pokračovat 
v  rekonstrukci chebské nemocnice 
a v dovybavení karlovarského pavi-
lonu akutní medicíny.

Parkovací dům v sokolovské nemocnici 
musí být realizován v souladu se zákony

Hejtman Josef Novotný a  náměstek hejtmana Petr Navrátil 

(vpravo) vítají na letišti v Karlových Varech europoslance Ismaila 

Ertuga, který přiletěl i se svou rodinou.                                         Foto KÚ

V prosinci 2012 byla zahájena re-
konstrukce památkově chráněné-
ho domu Stallburg v  Kyselce. Jed-
né s  místních historických bu-
dov, která již po obnově volala. Re-
konstrukci umožnilo přestěhová-
ní dlouholetých nájemníků, jejichž 
přítomnost razantnímu stavebnímu 
zásahu dlouho bránila. Komplex-
ní opravu objektu provádí stavební 
společnost BAU-STAV a.s. 

„V  současné době provádíme 
bourací práce, tedy bourání pod-
lah, stropů, zdiva, omítek, části kro-
vu apod. Dokončíme je přibližně 
na konci ledna. Poté, pokud nám 
to počasí dovolí, započneme s pro-
váděním konstrukčních částí - vy-
zdívky, ztužující věnce, stropy, krov, 
střecha,“ vyjmenoval pro Krajské 
listy stavbyvedoucí akciové společ-
nosti BAU-STAV Jiří Bauer.

Ten připomněl, že společnost 
dům převzala v nedobré kondici. 

„Zdivo je značně provlhlé, mu-
síme provést sanaci. Protože velká 
část krovu a  dřevěných stropů by-
la napadena dřevokaznými houba-
mi, vyžaduje výměnu,“ popsal část 
stavu budovy.

Stav Stallburgu opravdu není po-

těšitelný. Zásah stavební fi rmy vy-
žadují základy, zdivo, stropy i kro-
vy. Ocelové nosníky stropních kle-
neb v přízemí a nosník patrové po-
desty a  kamenného schodiště jsou 
dotčeny korozí.

BAU-STAV ale věří, že rekon-
strukce proběhne hladce a že již na 
konci roku 2013 bude mít Stallburg 
zpět svou tvář ze zlaté éry lázní Ky-
selka. „Rekonstrukce bude nároč-
ná pouze ve smyslu dodržení všech 
požadavků památkových institucí. 
Technicky nijak zvlášť náročná ne-

bude, jelikož se jedná o standardní 
stavební práce a postupy. Po rekon-
strukci vznikne v objektu sedm no-
vých bytů,“ dodal Jiří Bauer.

Bytový dům Stallburg, který v mi-
nulosti sloužil také jako hotel, je 
majetkem společnosti Karlovarské 
minerální vody, která je investorem 
rekonstrukce. Do ní bude výrob-
ce minerálek investovat třicet mi-
lionů korun. Zájem o zakázku mě-
lo šest stavebních fi rem. Investor 
si vybral karlovarskou společnost 
BAU-STAV a. s. 

Stallburg vstává z mrtvých. 
Jeho rekonstrukce skončí letos

Nahoře vizualizace domu Stallburg v Kyselce po rekonstrukci, dole stav na podzim 201.

                                                                                                                                         Zdroj: faktaokyselce.cz  a Baustav

GRAND RESTAURANT FESTIVAL 2013 opět i v Karlovarském kraji!
Chcete ochutnat luxusní delikatesy za zvýhodně-
né ceny v restauracích, kam chodí i hvězdy fi lmo-
vého světa? Máte chuť na čerstvé ústřice, pečené 
kachní stehýnko v šouletu či fi lírovnou panenku 

ze selete? IV. ročník Grand Restaurant Festivalu probíhá po celé České repub-
lice od 15. ledna do 28. února 2013 ve vybraných TOP podnicích z publikace 
Maurerův výběr Grand Restaurant. 
Motto festivalu je „Nejezte blbě!“ Novinkou je propagace lokálních surovin, bi-
opotravin a ekologických farem. V Karlovarském kraji se účastní tyto podniky: 
Carlsbad Plaza hotel, La Bohéme a Sweet Orient, Promenáda, Pupp Grandho-
tel, Grandrestaurant.
Poprvé si můžete také zakoupit speciální zážitkový „Mňam Balíček“- degustace 
s luxusním ubytováním, wellness a dalším programem pro dva - Chateau Mce-
ly, Chateau Kotěra, Grandhotel Pupp, Radisson Blu hotel, Alcron a Aria hotel.
Prodej na www.grandrestaurantfestival.cz. Ochutnávky od 200 Kč do 600 Kč.  

Už posedmé vyhlásil Karlovarský 
kraj ve spolupráci se společností 
EKO-KOM výsledky soutěže obcí 
ve sběru využitelných složek odpa-
du. Ekologické soutěže se zúčast-
nily všechny obce z regionu zapo-
jené do systému EKO-KOM.

Soutěžilo se ve dvou kategori-
ích: - obce do 1000 obyvatel včetně 
a obce nad 1000 obyvatel. 

V kategorii do 1000 obyvatel se 
na 1. místě umístila obec Otovice, 
na 2. místě Šemnice a  na 3. mís-
tě Těšovice. V kategorii nad 1000 
obyvatel  získalo 1. místo město 
Kraslice, na 2. místě je Ostrov  a na 
3. místě skončily Karlovy Vary.

„Vítězné obce v  obou kategori-
ích obdržely fi nanční odměnu še-
desát tisíc korun za 1. místo, třicet 

tisíc korun za 2. místo a  deset ti-
síc korun za umístění na 3. příčce. 
A  zároveň drobnou keramiku vy-
robenou Domovem dětí a  mláde-
že v Sokolově,“ uvedl krajský radní 
Václav Jakubík. 

Liga odpadů je součástí společ-
ného projektu Karlovarského kra-
je a  společnosti EKO–KOM, a.s. 
na podporu třídění odpadu. Dal-

ší ročník soutěže se uskuteční v le-
tošním roce. Jeho pravidla budou 
uveřejněna na webových strán-
kách Karlovarského kraje již za-
čátkem roku 2013. Obce, které 
mají zájem se této soutěže účast-
nit, zde najdou podrobné infor-
mace o podmínkách účasti v sou-
těži, přihlášku, kritéria hodnocení 
a termíny odevzdání přihlášek. 

Otovice a Kraslice zvítězily v Lize odpadů 

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 
certifi kovaných produktů od výrobců ČR, SRN a Rakouska.

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) 

Rozvoz po celé ČR

NABÍZÍME LÉČBU PRO
DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ 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.

PACCCIIIEEENNTYACCCIEENNTY

 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, okrasná 
zahrada s fontánou a altánem, 
zimní zahrada, salonek pro ak-
tivizaci, Snoezelen - relaxač-
ní, multismyslová terapeutic-
ká místnost.

 Prostředí naší léčebny je 
přátelské, personál je milý, 
ochotný a komunikativní. Ná-
vštěvy jsou u nás neomezené.

--
áá 
,, 
--

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

krajske_listy_01_2013.indd   3 15.1.2013   12:07:55
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Venku mínus osm, mráz se 

vtírá pod bundy. Přesto vy-

budované tržiště v  historic-

kém centru Chebu, kde se 

v  prosinci odehrávaly nej-

větší vánoční trhy v  novo-

dobé historii města, praska-

lo ve švech. A  nejen to. Drti-

vá většina z návštěvníků, mů-

že-li člověk vycházet z  ohla-

sů přímo z  náměstí nebo na 

sociálních sítích, byla pozi-

tivní atmosférou trhů okouz-

lena. Mimo jiné díky posta-

vě fl ašinetáře, jehož kouzel-

ná bedýnka s klikou přinesla 

mezi zasněžené stánky me-

lodii staročeských jarmar-

ků. Úsměvy mezi zmrzlé tvá-

ře vracel Jan Roháč z Ostrova.

Zkraje prosince panova-
ly v  Česku velké mrazy. Součas-
ně s nimi v Chebu začaly vánoč-
ní trhy, kde jste účinkoval. Jak se 
Vám hrálo v  mínus šesti až mí-
nus devíti stupních? Několik ho-
din v kuse…

Na mrazivou variantu jsem 
se předem připravoval. Morál-
ně i  materiálně (smích). Pořídil 
jsem si teplé oblečení, manželka 
mi upletla krásnou dlouhou šálu 
a do bot jsem si koupil vyhřívané 
vložky na baterie, které mi v nej-
silnějších mrazech moc pomohly. 
Zkrátka celý kostým jsem přizpů-
sobil „paní zimě“. 

S sebou jsem však měl i nezbyt-
nou termosku s  horkým čajem, 
a  tak se dlouhé hodiny v  mra-
zu daly přečkat. Ovšem běda, 
jak jsem klikou netočil a  jen stál. 
Hned jsem začal mrznout (smích).

Chebské vánoční trhy, kte-
ré stejně jako v německých měs-
tech trvaly šestadvacet dnů, by-
ly, co do návštěvnosti, mimořád-
ně úspěšné. Dokázaly si říct o po-
zornost nejen místních, ale i lidí 
z  podstatně vzdálenějších měst. 
Potkal jsem na nich tváře z Plz-
ně, Prahy, Nového Strašecí nebo 
Chomutova, samozřejmě spous-
ty Němců, u  stánků jsem opa-
kovaně slyšel angličtinu. A  také 
jsem viděl, jak se s Vámi, podob-
ně jako s  ponocným, celá řada 
návštěvníků fotografovala. Do-

kážete přibližně říct, kolik lidí se 
u Vás zastavilo s žádostí o společ-
nou fotografi i?

Ne, to při nejlepší vůli nedokážu. 
Za celý měsíc šlo ale určitě o stov-
ky lidí, kteří se u mě zastavili. Ať 
už kvůli fotografi i nebo pro to, aby 
do mošničky u  fl ašinetu vhodili 
nějakou minci. 

Nemohl jsem přehlédnout, jak 
pozitivně jste na lidi působil. Pro 
některé malé děti jste byl pohád-
kový dědeček, pro dospělé posel 
dobré nálady... Dávají Vám lidé 
najevo, že je Vaše hudba baví, že 
jim je příjemná?

Ano. Někdy přijdou na kus ře-
či, někdy jen z  dálky ukážou pa-
lec nahoru. Když je s  fl ašinetem 
potěšíme, třeba nám hodí i  něja-
kou minci. 

Den před skončením trhů, v úte-
rý na Boží hod vánoční, se u  mě 
postupně zastavily dvě děti a řek-
ly mi: Pane, vy krásně hrajete, 
a  pak do mošničky hodily koru-
novou nebo pětikorunovou minci. 
Ostatně to není podstatné. Pro mě 
je mnohem důležitějším a  velmi 
krásným zjištěním, že se starý fl a-
šinetář líbí i malým dětem. Že nej-
mladší generaci, která je už přece 
jenom zvyklá na jiné, moderněj-
ší formy zábavy, dokáže zaujmout 
a rozveselit.

Jak jste se vlastně k  roli staro-
českého fl ašinetáře dostal?

Po letech v hotelové branži jsem 
v  roce 2010 odešel do důchodu. 
Když jsem si zhruba půl roku poté 
odpočinul od všech starostí, uvě-
domil jsem si, že mi nějaká práce 
chybí. A můj synovec, který v Olo-
mouci fl ašinety vyrábí, mi nabídl 
zapůjčení jednoho z nich. 

Řekl mi: „Jseš starý komediant, 
tak se můžeš vyblbnout, když tady 
na fl ašinet nikdo nehraje.“ A mně 
se jeho nápad zdál skvělý. Těšil 
jsem se, že se znovu dostanu mezi 
lidi a že je snad i trochu obveselím.

Kde jste poprvé předstoupil 
před lidi jako fl ašinetář?

Mé první vystoupení se uskuteč-
nilo na statku Bernard v  Králov-
ském Poříčí, na akci věnované řece 
Ohři. Sešla se tam příjemná parta 
starších lidí, kteří si se mnou i za-
zpívali. Tehdy jsem začal věřit, že 
se fl ašinetář bude lidem zřejmě lí-
bit a že mě asi bude bavit.      

Předpokládám, že v  Karlovar-
ském kraji, bohatém na význam-
ná lázeňská města či historic-

ká města s hrady jako jsou Loket 
nebo Cheb, není nouze o příleži-
tosti k  vystupování staročeské-
ho fl ašinetáře. Zahajování lázeň-
ských a  turistických sezon, his-
torické slavnosti nebo jarmarky 
může vhodně okořenit. Nebo je 
to jinak?

S tím jsem do toho vstupoval. Že 
v oblasti lázeňského trojúhelníku, 
kde už jsou turisté zvyklí napří-
klad na kočáry, budou dobré pří-
ležitosti k  oživení staročeské po-
stavy fl ašinetáře. 

Že právě on by mohl do ulic 
zdejších měst vrátit půvabnou tra-
dici písničkářů s  klikou a  bedýn-
kou.

Role pouličního fl ašinetáře pro 
Vás po letech v  manažerských 
funkcích v  hotelovém průmys-
lu zřejmě představuje velmi pří-
jemnou změnu, nemýlím-li se…

Vše, co ze mě manažerské funk-

ce během dlouhých let vysály, teď 
nasávám zpátky z pobytu mezi lid-
mi, kteří se na fl ašinetáře usmívají 
a mají z jeho hudby radost. 

Takže tato pozitivní zpětná vaz-
ba je pro Vás zdrojem energie?

Vlastně ano.

Se svým hudebním automatem 
trávíte mezi lidmi stovky hodin. 
Máte tedy poměrně dost času je 
pozorovat. Vnímáte jejich ná-
lady? Čtete v  jejich tvářích, jaký 
měli den?

Zpoza fl ašinetu vidíte, že jeden 
kráčí zvesela a  je šťastný, zatímco 
druhý přichází zamračený, proto-
že má starosti. Ano, vnímám lidi, 
kteří kolem procházejí, a  snažím 
se vypozorovat, jestli se jim má 
hudba líbí, jestli je rozveselí.

Někdy se stane, že člověk pono-
řený do svých myšlenek a problé-
mů projde kolem bez všimnutí, 
ale najednou, čtyři kroky za fl aši-

netem, zastaví. Pak si začne šaco-
vat kapsy, vrátí se a hodí mi něja-
kou minci.

Pokud by člověk dělal tuto zába-
vu jen s tím, že by nevšímavě točil 
klikou, byly by hodiny na náměs-
tích a v ulicích strašně dlouhé. 

Tak ho ta hudba přemohla, jak 
říkal Zdeněk Svěrák…

Ano. Když někomu zlepšíte nála-
du, je to příjemný pocit.

Myslíte si, že fl ašinet má schop-
nost přenést na moderního člo-
věka 3. tisíciletí to nejlepší z do-
by, kterou také kvůli spisovate-
lům nebo scénáristům, viz tře-
ba seriál Bylo nás pět, vnímáme 
spíše jako klidnou a dobrou epo-
chu této země? Éru, ve které si ce-
lá řada z nás umí představit svou 
existenci?

Vybavíme-li si fl ašinet, tak ho ve 
svých představách většinou zařa-

díme do obrazu plynových lamp, 
kočárů, „rukulíbám“, staré Prahy 
a  dalších měst či vesniček, který-
mi procházeli fl ašinetáři a  rozdá-
vali lidem radost. Na jarmarcích, 
v  hospůdkách a  jiných veřejných 
místech. Já doufám, že špetku té 
nostalgie po časech z přelomu 19. 
a 20. století, kdy byl fl ašinet šiřite-
lem českých písniček, umím na li-
di přenést.

Kromě Karlovarského kraje vy-
stupujte i v jiných regionech?

Ano. Například o  adventu 2012 
jsem hrál od Chebu až po Ústí nad 
Labem. V  Litoměřicích, Chomu-
tově, Karlových Varech, Chebu 
a  Mariánských Lázních. Šlo o  ta-
kové vánoční turné (smích). Jezdí-
vám ale hrát i do Prahy, kam mě 
agentury zvou třeba na fi remní 
nebo tématické akce.  

Na Vašich internetových strán-
kách jsem si všiml, že vystupuje-
te v různých kostýmech, mimo ji-
né jako vysloužilý voják, pražský 
fl ašinetář nebo zkrachovalý ban-
kéř. Jak kostýmy získáváte? Ne-
cháváte si je šít na zakázku?

Posháněl jsem je, kde se dalo, 
například po bazarech. Originál-
ní rakousko-uherskou uniformu 
jsem si ale nechal ušít. 

A na Vánočních trzích v Chebu  
jste vystupoval konkrétně v  ja-
kém kostýmu?

Jako pohádkový fl ašinetář. Ten-
to kostým jsem si pořídil právě 
kvůli adventnímu času.

Kolik převleků aktuálně máte 
ve svém šatníku?

Myslím, že dvanáct. Některé 
jsou letní, jiné zimní, některé té-
matické, jako třeba vysloužilý ná-
mořník nebo klaun.  

Sportovci, rybáři, myslivci, vi-
naři… Nejen tito lidé dělí rok na 
„sezonu“, kdy získávají body do 
tabulek, loví nebo sklízejí, a ob-
dobí po sezoně. Mají také fl ašine-
táři svou sezonu?

Ani nevím (smích). Mně osobně 
trvá sezona prakticky celý rok. Na-
příklad letos mi začíná už 26. led-
na v Trutnově, kde hraji na posví-
cení. Do května pak mám nárazo-
vá vystoupení u  různých příleži-
tostí, v květnu už ale začíná lázeň-
ská sezona, která je až do září vel-
mi silná. Říjen a listopad jsou opět 
spíše nárazová vystoupení a o ad-
ventu zase bude napilno.

                                      Václav Fikar

Poslem dobré nálady. S klikou fl ašinetu

Ing. Jan Roháč (*1949)
- žije v Ostrově, má dvě děti. Maturitní vysvědčení získal na Střední hotelové škole v Mariánských 
Lázních, později vystudoval vysokou školu ekonomického směru. Celý život pracoval v hotelové 
branži. Od nejnižších manažerských funkcí až po ředitele několika hotelů. V letech 1993–1997 na-
příklad soluvlastnil a byl ředitelem hotelu Ráztoka v Trojanovicích pod Radhoštěm, později řídil 
hotel Jana v Přerově. Tam sotva pár dnů po svém nástupu do funkce čelil rekordní povodni, kte-
rá hotel zcela zničila. Během následné rekonstrukce došlo k přebudování původně tenisového na 
kongresový hotel a jeho uvedení na trh. V letech 2004–2006 byl ředitelem sanatoria Rádium Pala-
ce v Léčebných lázních Jáchymov, v letech 2008–2009 vedl hotelovou část zábavního centra Ba-
bylon v Liberci, což je největší mimopražský hotel s kapacitou přibližně 1 000 lůžek.
Po odchodu do důchodu v roce 2010 se stal fl ašinetářem. Se svým dřevěným automatem dopo-
sud vystupoval v západních a severních Čechách, nebo v Praze.

Foto Václav Fikar

ISOline EU s.r.o. přichází na trh se světovou no-
vinkou – s  uzávěrem láhve s  označením „3d 
TOP“. V něm se skrývají tři dávky instantního 
nápoje, který se rozpustí v láhvi s vodou. 

Nikdo na světě nenabízí jedinou láhev s mož-
ností namíchání tři nápojů pro ranní probuze-
ní, odpolední povzbuzení a večerní relax. Ná-
poje si zákazník míchá sám, když odstraní po-
jistku, nastaví výřez v krytu na vybraný pístek 
3d TOP uzávěru a pístek stlačí plynule dolů. 
Tím spustí prášek do láhve s vodou.

Ranní „start“ a odpolední „aktivita“ do-
dají tělu energii a povzbuzení. Obsahu-
jí výtažky zelené kávy, taurinu a dese-
ti vitamínů, které přispívají ke sníže-
ní únavy a vyčerpání, chrání před stre-
sem a napomáhají funkčnosti imunit-
ního systému. Večerní „regenerace“ 
se skládá z minerálních látek – vápník, 
hořčík, zinek – z deseti vitamínů a pře-
devším z výtažku z plodu ovoce Acai. 
Toto ovoce je považováno za nejzdra-
vější přírodní antioxidant, podílí se na 
detoxikaci organismu, zlepšuje funkč-
nost srdce a zlepšuje spánek.

Převratné na novém nápoji společnos-
ti ISOline EU je i to, že neobsahuje kon-
zervanty ani umělá barviva či sladidla. 
Nápoj se přislazuje extraktem z rostli-
ny stevie. Stevie jako sladidlo je na roz-
díl od cukru téměř nekalorická a  ne-
přispívá k tvorbě zubního kazu.

„Za 3d TOP uzávěrem jsou měsíce 
vývojů, testování a  zkoušení. Věřím, 
že se tento revoluční výrobek uchytí, 
protože dodá tělu přesně to, co od rá-
na do večera potřebuje,“ říká majitel ISO-

Line EU Robert Mička. „Tím, že jsou v jednotlivých 
dávkách obsaženy ne tolik známé výtažky z acai 
či stevie, nabízíme skutečně zdravou a převratnou 
novinku pro všechny věkové kategorie,“ dodává.

Patrony 3d TOP uzávěru a celého nového pro-
duktu se stali bronzoví kajakáři z  londýnských 
Her 2012 Daniel Havel, Lukáš Trefi l, Josef Do-
stál a Jan Štěrba, kteří se osobně zúčastnili před-
stavení nápoje v humpoleckém Fabrika hotelu. 
Nevědomky se podíleli na posledním testová-
ní chutí. Od společnosti ISOline EU, která jim 
sestavila na míru pitný režim na celou příští 

sezonu, totiž v  průběhu podzimu dostá-
vali vzorky jednotlivých nápojů a vyjad-
řovali se k jejich chutím a „funkčnosti“. 

„Protože toho během tréninků a  zá-
vodů vypijeme skutečně hodně, není 
nám jedno, co všechno nápoje obsahu-
jí a jak chutnají. Tady jsme našli přesně 
to, co potřebujeme. Od ranního probu-
zení, přes povzbuzení až po večerní re-
lax,“ tvrdí Jan Štěrba.

Společnost ISOline EU uvádí též na 
trh nápojové novinky 24 Detox, 24 Sport 

a  24 Kids. Nápoj 24 Kids je vhodný ne-
jen pro děti, ale i pro diabetiky. „Všechny 
novinky dodáváme s  3d TOP uzávěrem 
a všechny jsou postavené na přírodní bá-
zi,“ upozorňuje Robert Mička, který vy-
hlásil cestovatelskou fotografi ckou sou-
těž. „Chceme lidi pobavit a také „zjistit“, 
kde všude 3d TOP uzávěr byl. Proto od-
měníme autory fotografi í, kteří doda-
jí autentické snímky z nejzajímavějších 
destinací, nejvýznamnějších lokalit či 
vyfotí 3d TOP uzávěr při nějaké unikát-

ní události,“ uzavírá Robert Mička.

Bronzoví kajakáři se stali tváří nápoje 
s revolučním 3d TOP uzávěrem

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart 
poskytuje své služby seniorům v jednolůžkových 

pokojích s vlastním sociálním zařízením. 
Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou 

závislostí na péči druhé osoby (tzn. i ležící klienty).

Bližší informace na tel.: 354 691 403

mail: info@domovkynzvart.cz  •  web: www.domovkynzvart.cz

JOSEF NEHONSKÝ
ortopedická protetika
nestátní zdravotnické zařízení

NOVĚ OTEVŘENÁ PROTETIKA V KARLOVÝCH VARECH

KDE NÁS NAJDETE?

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

MĚKKÉ BANDÁŽE

ORTÉZY TRUPOVÉ 
PRO SKOLIÓZU

ORTÉZY
HORNÍCH A DOLNÍCH 
KONČETIN

ORTOPEDICKÉ 
VLOŽKY

BŘIŠNÍ PÁSY

KORZETY

KOLENNÍ ORTÉZY

PROTÉZY
HORNÍCH A DOLNÍCH 
KONČETIN

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.
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Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém čís-

le zněla Gregory Peck. 
Výhercům, kterými jsou Jindřiš-

ka Hájková z Ostrova, Robert Ma-
šek ze Sokolova a Zdenka Jurčo-
vá z Bukovan, gratulujeme. Zasí-
láme jim publikace o našem kraji.

A  jakou osobnost jsme pro vás 
vybrali tentokrát?

Stal se obětí nejslavnější 
vraždy, jaká se kdy na území 
dnešního Karlovarského kraje 
odehrála. Tento český šlechtic, 
vojevůdce a politik byl nejvyšším 
velitelem císařsko-ligistických 
vojsk během třicetileté války 
a  jedním z  nejvlivnějších mužů 
Evropy své doby. Bojoval na 
straně císaře proti Protestantské 
unii, později, jak rostla jeho moc, 
ale upadl v  císařovu nemilost. 
A  ten rozhodl... Osudným 
místem se pro tohoto muže stalo 
město Cheb, kde byl i  se svými 
společníky úkladně zavražděn. 
Dne 24. února 1634. Byl to...?

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 7. 2. 2013 
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na 
poštovní adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika 
Severová, Závodní 353/88, 36021, 
Karlovy Vary

Vážení čtenáři, v  dalším pokra-
čování seriálu o  nejkvalitnějších 
potravinářských výrobcích a  po-
chutinách z  Karlovarského kraje, 
které v  roce 2012 získaly ocenění 
Regionální potravina, vám před-
stavujeme jogurt s příchutí borův-
ka, který vyrábí statek Bor ZEOS 
spol. s .r. o.

Popis výrobku: Výrobek je vyro-
ben z čerstvého plnotučného krav-
ského mléka s jemnou chutí s ná-
dechem smetany od krav z  vlast-
ního chovu. Při výrobě nejsou po-
užívána žádná zahušťovadla ani 
konzervační látky. Jogurt je vyro-
ben v  mlékárně přímo na farmě 
a má osvěžující a lahodnou chuť. 

Chuť: Jemná chuť s  nádechem 
smetany, osvěžující a lahodná.  

Kde výrobek koupíte? Ve vlast-
ní prodejně na farmě, kde je k do-
stání i  další sortiment mléčných 
výrobků statku Bor ZEOS – jo-
gurty brusinkový, višňový, jaho-
dový, meruňkový, malinový a čo-
koládový, termizované výrobky, 
koktejly, ovocné mixy, tvaroh, čer-
stvé a pasterované plnotučné mlé-
ko, šest druhů kravských sýrů + 

maso, uzeniny, vejce.
Dále na farmářských trzích v re-

gionu, na prodejně „U  sedláků“ 
(bývalý ZEZAN v  Karlových Va-
rech - Dvorech), kde se prodává 
celý sortiment farmářské produk-
ce z regionu.

Jogurty spolu s dalšími mléčný-
mi výrobky odebírají také mateř-
ské školy v Karlových Varech.

Z  historie statku: Statek Bor 
ZEOS spol. s r. o. zahájil svou čin-
nost 1. 8. 1993. Společnost půso-
bí na Karlovarsku, v regionu se řa-
dí mezi největší zemědělské pod-
niky. Hlavní činností fi rmy je ze-
mědělská prvovýroba tvořená ži-
vočišnou a rostlinnou výrobou. 

Živočišná výroba je zaměřená 
hlavně na výrobu mléka, odchov 
jatečného skotu, jatečných prasat, 
drůbeže a  i  výrobu vajec. Firma 
produkuje také seno a slámu, na-
bízí rybolov a lov zvěře ve vlastní  
honitbě.

Od roku 1993 vlastní statek Bor 
ZEOS jatka, v  roce 2004 certifi -
kované dle standardů EU. Od ro-
ku 2012 vlastní také minimlékár-
nu a sýrárnu. Statek má v součas-
nosti 52 zaměstnanců, přičemž je-
ho snahou je i nadále hospodařit 
v zemědělství a podílet se na eko-
logii krajiny na Karlovarsku.

Zajímavost k  výrobku: Ve vý-
robku probíhá proces zrání v prů-
běhu správného skladování, jeho 
chuť je pak lahodnější a jemnější. 

Jak pomohl získaný titul Regi-
onální potravina Karlovarského 
kraje výrobku? 

Reklama při ochutnávkách, pro-
pagace výrobků a  farmy v  rám-
ci PR aktivit soutěže Regionál-
ní potravina Karlovarského kraje 
a možnost využívat celorepubliko-
vě propagovanou značku.

S oceněním je také spojena zvý-
šená důvěra zákazníků.

R E G I O N Á L N Í  P O T R AV I N A  K A R LO VA R S K É H O  K R A J E

Borůvkový jogurt

V Krajské knihovně v Karlových Va-
rech byly vyhlášeny výsledky výtvarné 
soutěže „Plníme dětské sny“. Výtvar-
ná soutěž, které se účastní žáci mateř-
ských, základních a uměleckých škol, je 
součástí společného projektu Karlovar-
ského kraje a  společnosti EKO–KOM 
na podporu třídění odpadu.

„V  roce 2012 soutěžili jednotlivci 
i  kolektivy v  šesti kategoriích,“ připo-
mněl krajský radní pro oblast životní-
ho prostředí a  zemědělství Václav Ja-
kubík s  tím, že pro každou z kategorií 
bylo vybráno jedno téma. Mezi tématy 
byl například pohádkový les či pohád-
kové postavy.

Na výherce soutěže čekaly hodnot-
né ceny, o které si sami napsali. „Všich-
ni ocenění dostali dárky, které si moh-
li v  rámci soutěže Plníme dětské sny 
přát. Dle možností jsme se jim tyto je-
jich přání a sny pokusili splnit,“ doplnil 
radní. Výherci dostali například pou-
kázky do prodejny elektra a sportu, aby 
si mohli vybrat mobilní telefony, net-
booky či sportovní tašky.

Vítězové kategorií:
Téma: Výtvarné práce – třídění oči-

ma dětí
Kategorie: Výtvarné práce – děti do 

10 let: 1. místo: Matyáš Petřík – odpad-
ková loď, ZŠ Rokycanova, Sokolov

Kategorie: Výtvarné práce – děti 
nad 10 let: 1. místo: Kristýna Hoško-
vá – Chráněná oblast?, ZŠ Rokycano-
va Sokolov

Téma: Pohádkové postavy vyrobené 
z odpadových materiálů

Kategorie: Trojrozměrné objek-
ty – kolektivy: 1. místo: kolektiv 3.A – 
Z pohádky do pohádky, ZŠ Májová Os-
trov

Téma: Pohádkový les vyrobený z od-
padových materiálů

Kategorie: Trojrozměrné objek-
ty – kolektivy: 1. místo: kolektiv ZUŠ 

Nejdek – Pohádkový les, ZUŠ Nejdek
Téma: Dopravní prostředky pro po-

hádkové bytosti z  odpadových mate-
riálů

Kategorie: Trojrozměrné objekty  – 
kolektivy: 1. místo: Radim Tokár, Ma-
těj Štatský a kolektiv – Auto Pata a Ma-
ta v deštném pralese, ZUŠ Nejdek

Téma: Moje oblíbená pohádka z pří-
rodních trvanlivých materiálů

Kategorie: Trojrozměrné objek-
ty – kolektivy: 1. místo: kolektiv ZUŠ 
Nejdek – Pučálkovic Amina, ZUŠ 
Nejdek

Výsledky výtvarné soutěže Plníme dětské sny

Překrásné prostory karlovarské-
ho hotelu Imperial hostily v závěru 
roku 2012 již 14. ročník Lázeňské-
ho pohárku – gastronomické sou-
těže žáků středních škol v oborech 
kuchař a cukrář, která byla organi-
zována Středním odborným uči-
lištěm stravování a  služeb Karlo-
vy Vary a  karlovarskou pobočkou 
Asociace kuchařů a cukrářů ČR. 

V porotách zasedli přední odbor-
níci naší gastronomie, kteří v závě-
ru soutěž obohatili ukázkami své-
ho umění a ochotně předávali sou-
těžícím své zkušenosti. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 
šestnáct žáků v  kategoriích ku-
chař a  cukrář, kteří reprezentova-
li své střední školy, ale i pracoviště, 
na kterých realizují praktické vyu-
čování. Žáci prezentovali jak při-
pravené výrobky, tak i  dovednost 
a zručnost na podiu před porotou 
a veřejností. 

Výsledky soutěže obecně potvr-
dily vysokou úroveň gastronomic-
kého vzdělávání v  Karlovarském 
kraji. 

Vítězem kategorie Kuchař se stal 
Radek Machačka, žák karlovarské 
pořádající školy, praktikující v Ho-
telu Carlsbad Plaza, a výborné vý-
kony předvedly také žákyně Hote-
lové školy v Mariánských Lázních. 
Suverénní vítězkou kategorie Cuk-
rář se stala Vendula Vondráková, 
žákyně SOU Třešť.

Uznání však bez rozdílu patří 
všem účastníkům i  jejich instruk-
torům za námahu, úsilí a čas, který  

věnovali přípravě na soutěž a své-
mu odbornému růstu. Akce pro-
běhla ve správné soutěžní atmosfé-
ře, za což patří poděkování všem, 

kteří se na náročné logistice pres-
tižní soutěže podíleli.

RNDr. Jiří Neumann,
ředitel školy

Imperial hostil 14. ročník Lázeňského 
pohárku, gastronomické soutěže studentů

Vítěz Radek Machačka
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Střední odborná škola pedagogická, 
gymnázium a vyšší odborná škola 
Karlovy Vary
Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary

Vzdělávání v oblasti pedagogické má v této škole více než čtyřicetiletou tradici. 
V polovině 90. let přibyly obory gymnaziální a v roce 2005 byla zařazena VOŠ.

Obory vzdělávání SOŠPg a G:

75-41-M/01  Sociální činnost
75-31-M/01  Předškolní a mimoškolní pedagogika

78-42-M/01  Pedagogické lyceum
75-41-M/01  Výchovná a humanitární činnost – sociálně výchovná činnost

79-41-K/41  Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu, se zaměřením 

 na estetickovýchovné předměty

Obor vzdělávání VOŠ:

75-32-N/007  Sociální pedagogika

Příležitosti pro absolventy:

Studium na VŠ, příp. VOŠ – pedagogické, tělovýchovné, umělecké aj.
Uplatnění na trhu práce – v oblasti školství, sociální péče aj.

Informace o škole:

Pro potřeby vzdělávání žáků slouží 23 univerzálních učeben a řada speciálních učeben 
(jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy aj.). Škola disponuje dvěma učebnami vý-
početní a didaktické techniky s kvalitním vybavením, dvěma učebnami vybavenými 
televizním okruhem a k dispozici je také velký přednáškový sál. Škola má nově vybu-
dovanou komplexní síť, která slouží jak k interní komunikaci ve škole tak k externí ko-
munikaci s rodiči a studenty.
Na vzdělávání žáků se podílí vysoce kvalifi kovaný pedagogický sbor.
Žáci jsou zapojeni do mezinárodní partnerské spolupráce (SRN, Švédsko).

Ubytování a stravování:

V sousedství školy je samostatný Domov mládeže poskytující možnosti ubytování a 
stravování. Součástí tohoto zařízení je plavecký bazén.

Škola se aktivně zapojuje do dotační politiky EU. Na základě úspěšně podaného 

projektu v rámci Ministerstva životního pro-středí provedla škola komplexní rekon-
strukci pláště budovy a topného systému, což výrazně přispělo k celkovým úspo-

rám energií, oblast fi nancování – OP ŽP.

Škola realizovala projekt z OP VK s názvem E-learningová podpora TV, ve kterém 

připravuje interaktivní metodiku pro sportovně zaměřené školy. Nyní se aktivně 

zapojuje v další výzvě EU peníze školám. Další informace na www. pedgym-kv.cz

Mgr. Bohuslav PEROUTKA, ředitel   |   Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary
tel.: 355 321 811–22, fax: 353 234 596  |  e-mail: info@pedgym-kv.cz

STŘEDNÍ  ODBORNÉ  UČILIŠTĚ TOUŽIM
 Plzeňská 330,  364 11 Toužim, www.souz-touzim.cz

přijme pro školní rok 2013/2014 
žáky do učebních oborů:

tříleté učební obory

23-68-H/01 automechanik 65-51-H/01 kuchař-číšník  
41-52-H/01 zahradník  23-51-H/01 zámečník

pouze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

tříleté učební obory

41-55-E/01  opravářské práce

41-52-E/01  květinářské a aranžérské práce

informace o studiu na www.souz-touzim.cz nebo na tel. číslech:
353 312 190 - Ing. Richard Nykodym,  353 311 470 - Mgr. Václav Růžek

(možnost stipendia)  

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

Škola poskytuje vzdělání v 
rámci Karlovarského kraje 
v oblasti zemědělství a ochrany 
zemědělské krajiny.

Přijímací řízení proběhne na základě studijních 
výsledků ze základní školy a jednotných testů 
Nabízíme: volitelné bloky předmětů; zahraniční 
praxi; ekologické hospodaření na vlastním školním 
hospodářství; výuku myslivosti a chovu koní; 
bezplatné získání řidičského oprávnění B a T

Den otevřených dveří:
5. února 2013 (8-17 hodin)

tel.: 353 223 129, www.szes-dalovice.cz

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA AŠ
Hlavní 106, 352 01 Aš, telefon: 354 525 585, 736 514 003

www.gymsos.com      e-mail: gymsos@gymsos.eu

Pro školní rok 2013/2014
nabízíme studium v následujících oborech:

   Gymnázium osmileté  79-41-K/81
   Informační technologie  18-20-M/01
  – informatika v ekonomice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 7. ÚNORA 2013
 Pro školní rok plánujeme otevřít nový obor
   Ekonomika a podnikání  63-41-M/01
  – ekonomika a služby se zaměřením na cestovní ruch
Návštěva školy je možná i mimo tento termín po předchozí 

telefonické domluvě. 
Případné bližší informace ráda sdělí ing. L. Kalčicová

na jednom z výše uvedených kontaktů.

 

TŘÍLETÉ, ZAKONČENÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU

•   Elektrikář   •   Mechanik opravář motorových vozidel   •   Instalatér   •   
•   Obráběč kovů   •   Strojní mechanik   •   Zedník   •   Montér suchých staveb   •

ČTYŘLETÉ, ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

•   Elektrotechnika   •   Dopravní prostředky   •   Strojírenství   •   
•   Ekonomika a podnikání   •   Veřejnosprávní činnost   •

•   Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov   •   Stavebnictví   •

ISŠTE Sokolov zve ke vzdělávání v nejmodernějším krajském 

vzdělávacím zařízení a nabízí výuku v těchto oborech: 

Výuka probíhá v architektonicky jedineč-
ném sedmipatrovém objektu a v přileh-
lých modernizovaných budovách, včetně 
nejmodernější svářecí školy, knihovny, bu-
fetu a modernizovaného pavilonu obrá-
bění. Škola nabízí plně vybavené prostory 
pro výuku elektrotechnických, stavebních 
a strojírenských oborů. ISŠTE Sokolov je je-
dinou školou v České republice, která může 
používat obchodní značku Solarteur®.
I v tomto školním roce ISŠTE Sokolov nabízí svým žákům systém stipendií zaměře-
ných na šikovné žáky, kteří to se svým vzděláváním a profesním rozvojem myslí váž-
ně. Nepodstatnou částí výhod studia jsou i benefity dlouhodobých smluv se zaměst-
navateli, kteří žákům nabízí finanční i materiální podporu studia. Žáci učebních obo-
rů si mohou v průběhu studia prostřednictvím prací u smluvních partnerů měsíčně 
vydělat na produktivní práci od 1000,- Kč, obvykle i více než 1500,- Kč.
Škola disponuje i samostatným a komerčně využívaným autoservisem. Vlastní auto-
škola připravuje žáky automobilních oborů pro získání skupiny B a C. Zdarma. Škola 
pro žáky realizuje svářecí kurzy železných i neželezných kovů a plastů.

Stipendijní program ve vybraných oborech 

vzdělávání až 6 000 Kč/rok.

ISŠTE Sokolov je školou, kam má smysl chodit.

Střední odborné učiliště stravování 
a služeb Karlovy Vary

TRADICE • KVALITA • ZKUŠENOSTI • ZÁZEMÍ

Přijímací řízení pro š.r. 2013/14:

Tříleté obory s výučním listem

65–51-H/01 Kuchař, kuchařka (též dálkově)
65–51-H/01 Číšník, servírka
Čtyřleté obory s maturitní zkouškou

65-41-L/01  Gastronomie 
Nástavbové studium (pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)

65–41-L/51  Gastronomie (též dálkově)
Kriteria přijímacího řízení budou zveřejně-

na na www stránkách školy.

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary 

tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439

E-mail: info@sou-stravovani.cz, Internet: www.sou-stravovani.cz

Gymnázium a obchodní akademie
Chodov

Smetanova 738, 357 35 Chodov

Jsme státní škola rodinného typu s individuálním přístupem
k žákům a ve školním roce 2013/14 nabízíme studium

v oborech zakončených maturitní zkouškou:

79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd
63-41-M/02 Obchodní akademie pro žáky z 9. tříd

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM ZDARMA

Individuální návštěvu školy lze dohodnout na jednom 
z níže uvedených kontaktů:

telefon: 354 224 002 a 733 626 364 | e-mail: goachodov@goachodov.cz

Bližší informace a kritéria přijímacího řízení: www.goachodov.cz

Ředitelka školy: Mgr. Martina Fenclová

OBORY VZDĚLÁNÍ - VÝUČNÍ LIST
23-51-E/01 Strojírenské práce

   ŠVP - Zámečnické práce

   ŠVP - Obráběcí práce

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Na odborném učilišti je domov mládeže. Žákům poskytujeme 
zdarma pracovní oděvy a zapůjčujeme učebnice. 
Rádi vás u nás vždy přivítáme a provedeme vás po škole.

KOUNICE 613, 357 31 Horní Slavkov, tel./fax: 352 698 049
e-mail: skola@ouhornislavkov.cz, www.ouhornislavkov.cz

Vzdělání na našem gymnáziu má všeobecný charakter a připravuje absolven-
ty k dalšímu vzdělávání, zejména k vysokoškolskému studiu na domácích i za-
hraničních vysokých školách. Šíře všeobecného vzdělání umožňuje absolven-
tům zvolit si jakýkoli studijní obor. Každý z našich absolventů hovoří alespoň 
dvěma cizími jazyky a ovládá práci s počítačem. Je schopen samostatně vy-
hledávat a zpracovávat odborné informace a je zvyklý na samostatnou i tý-
movou práci. Má široký kulturní rozhled a umí se orientovat v okolním světě.

STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ
SOKOLOV
STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ
SOKOLOV

Pro školní rok 2013/2014 přijímáme žáky do těchto oborů:

Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením

Obor vzdělání: tříletý s výučním listem

Obor vzdělání: dvouletý s výučním listem

Nástavbové studium s maturitním vysvědčením

MEZI OBORY S MATURITOU A OBORY S VÝUČNÍM LISTEM JE VELMI DOBRÁ PROSTUPNOST.

Přihlášky posílejte na SŠŽ Sokolov, Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov. 
Informace Mgr. Jana Volfová - 734 423 941, www.zivnostenska-sokolov.cz

, příspěvková organizace

krajske_listy_01_2013.indd   6 15.1.2013   12:08:50
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Ministerstvo fi nancí řeší vlastní neschop-
nost vybírat daně tak, že povinnost přenáší 
na podnikatele. Doplatí na to slušné fi rmy 
a zaměstnanci, zatímco gaunerům se nesta-
ne zase nic. 

Stát máme proto, aby za nás řešil vě-
ci, které jednotlivec řešit nemůže. Obra-
nu, bezpečnost, sociální systémy… K  zá-
kladním úkolům státu patří také výběr da-
ní, ze kterých se to všechno platí. Česká re-
publika ale v posledních letech přestává být 
schopná plnit některé ze svých základních 
funkcí. Typickým příkladem je novela zá-
kona o  dani z  přidané hodnoty, která za-
čala platit od prvního ledna. V ní totiž mi-
nisterstvo fi nancí přenáší důsledek vlastní 
neschopnosti vybírat daně na podnikate-

le, kteří budou nově nuceni ručit za své ob-
chodní partnery, že odvedou státu přísluš-
nou daň. A pokud tak jejich obchodní part-
ner neučiní, budou ji muset zaplatit za něj!

Jde o neuvěřitelnou zvůli ze strany státu, 
potažmo ministra Kalouska a  jeho úřadu. 
Jeho úřad je dlouhodobě neschopen vybírat 
daně a především na DPH přichází každo-
ročně o stovky milionů korun. 

Typicky jde například o  podvody s  vý-
vozem pohonných hmot. Jenže místo toho, 
aby našel nějaké systémové řešení, stát udě-
lal to nejjednodušší, co mohl. Přehodil po-
vinnost na fi rmy a živnostníky, kteří se ne-
mohu bránit, protože zákon je zákon. A nic 
na tom nemění dlouhodobý nesouhlas hos-
podářské komory, různých oborových sdru-
žení nebo opozice. 

Podnikatel tak bude nucen si ověřovat 
v rejstříku na ministerstvu fi nancí, jestli je-
ho obchodní partner není nespolehlivý plát-
ce DPH. Pokud by si totiž koupil balík papí-
ru, stroj, auto nebo budovu od někoho, kdo 
státu dluží na dani, bude to pro něj v dů-
sledku znamenat, že v budoucnosti po něm 

stát může tuto daň vymáhat. Umíte si to 
představit? Po několika letech tak za vámi 
přijde fi nanční úřad a doměří vám dalších 
21 procent k ceně něčeho, co jste již dávno 
řádně uhradili a započítali do nákladů.

Co to znamená pro daňové dlužníky? 
Nic, prostě stejně jako neplatí daně dnes, 
pak si v klidu zbankrotují a nikdo na ně ne-
může, nebudou daně odvádět ani teď. 

Už se to ale nebude týkat státu, ten bu-
de v pohodě. Doplatí na to totiž slušné fi r-
my, slušní živnostníci a všichni slušní lidé, 
kteří v těchto fi rmách pracují. Stát totiž dí-
ky novému zákonu dokáže přivést k  ban-
krotu, nebo minimálně do značných pro-
blémů i odběratele, který ve skutečnosti za 
nic nemůže! 

Přijde vám to jako svinstvo? Ano, to je asi 
nejslušnější výraz, jaký lze v tomto případě 
vůči panu Kalouskovi použít. Navíc je vy-
půjčen z jeho slovníku, který zcela odpoví-
dá tomu, co na ministerstvu předvádí. A to-
hle je skutečný výsměch a plivnutí do tváře 
všem slušným lidem, kteří se snaží poctivě 
podnikat a poctivě pracovat. 

Zákon o DPH: Kalousek totálně selhává
Jakub Pánik,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Hnutí nezávislých za harmonický roz-
voj obcí a  měst má v  Zastupitelstvu Kar-
lovarského kraje pět zastupitelů, kteří pod-
le výsledku loňských říjnových voleb zastu-
pují devět procent obyvatel našeho kraje. 
Naším vkladem do práce pro kraj je ocho-
ta podílet se věcně a fakticky na řešení pro-
blémů. 

Jako starostové a  zástupci měst a  obcí 
máme dlouhodobě zažité, že jen každoden-
ní systematická práce dokáže přinést uspo-
kojivé výsledky, jen taková práce pomáhá 
při správě a rozvoji našich měst (rozhodně 
tomu nenapomáhá politikaření a  intrika-
ření). Bohužel již průběh ustavujícího za-
sedání, při kterém byla sestavována nová 
krajská vláda, byl plný jednání pouze před-
stíraných. To nedává naději, že se v našem 
kraji oproti předchozímu volebnímu obdo-
bí něco změní, že se něco posune dopředu. 
Výsledek čtenáři znají a zejména oprávně-
ně kritizované obsazení postu radního pro 
školství člověkem s  velmi problematickou 
minulostí a jeho současnými názory je to-
ho smutným důkazem - plně k zodpověd-
nosti pana hejtmana. 

Největším zklamáním je pro nás průběh 
ustavujícího zasedání Zastupitelstva Kar-
lovarského kraje. Jako hnutí nezávislých 

jsme v  souladu s  naším volebním progra-
mem navrhovali snížení počtu placených 
(uvolněných) politiků. Pro představu ná-
klady na jednoho plně placeného (uvol-
něného) člena Rady Karlovarského kra-
je za celé funkční období činí přibližně 
3.100.000,-Kč. Výsledkem konání krajské 
vlády ovšem je, že si ČSSD a  KSČM zvo-
lili vedle 9 uvolněných, tj. plně placených 
radních, ještě jednoho uvolněného zastupi-
tele navíc, takže jich kraj má a platí deset! 

Dále jsme navrhovali snížit odměny za-
stupitelům, členům a  předsedům výborů 
a komisí a zvláštních orgánů o 25 % a změ-
nu v systému odměňování. Zde by kraj mo-
hl za čtyři roky ušetřit až 11 milionů ko-
run. Ani tento náš návrh vládnoucí stra-
ny nepodpořily. 

Jsme přesvědčeni, že navrhovaných úspor 
v rozpočtu bylo možné dosáhnout bez jaké-
hokoliv ohrožení chodu kraje a je pro nás 
nepochopitelné, že se tomu kolegové, koa-
liční zastupitelé, tolik brání. O šetření by-
chom neměli dlouze hovořit, měli bychom 
začít každý u sebe. 

Nebo že by i  v  tomto volebním období 
platilo, že co navrhla opozice, koalice a pri-
ori zamítne? Nejsmutnějším, pro dneš-
ní dobu bohužel stále častějším jevem, ale 
je pro nás doslovné pošlapání demokratic-
kých principů ze strany vládnoucích stran 
v našem kraji. Aby byla zachována rovno-
váha politických stran při řízení a zejména 
kontrole fungování kraje, jsou ze zákona 
povinné některé výbory jako poradní or-
gány zastupitelstva kraje, např. fi nanční, 
kontrolní apod. 

Do těchto výborů jsme jako čtvrtá nejsil-
nější volební strana, zastupující 9 % opráv-
něných voličů kraje, nominovali své zá-
stupce. 

Vládnoucí strany ČSSD a KSČM společ-
ně zablokovaly téměř všechny naše návrhy 
na odborníky do těchto výborů a tudíž 9 % 
obyvatel kraje nemá, tímto naprosto nede-
mokratickým rozhodnutím, své zástupce 
ve výborech. Podle informací lidí, kteří ma-
jí blízko k vedení kraje, se jedná o zcela jas-
né mocenské rozhodnutí a jakési potrestá-
ní za to, že od začátku zastáváme názor, 
že hejtman by neměl kumulovat funkce, 
ale naplno se věnovat pouze práci pro kraj. 

Pro ilustraci, naše hnutí dostalo v  sed-
mi výborech pouze tři zastoupení, přesto-
že podle prostého procentuálního výpočtu 
bychom měli mít své zástupce ve všech sed-
mi výborech. Je velmi smutné, že hejtman 
Karlovarského kraje, zvolený za stranu, 
která má v názvu „demokratická“, je scho-
pen podílet se a  řídit takovouto nedemo-
kratickou volbu.  

Nechci příspěvek do úvodního čísla r. 
2013 končit negativně. Dovolte mi proto, 
abych vám jménem Hnutí nezávislých za 
harmonický rozvoj obcí a  měst popřál do 
roku 2013 vše dobré. Chceme vás ujistit, že 
i přes obrovské zklamání, které nám „na-
dělila“ vládní ČSSD a  KSČM na prvních 
dvou zasedáních Zastupitelstva Karlovar-
ského kraje, chce naše hnutí nezávislých 
konstruktivně pracovat ve prospěch všech 
občanů našeho kraje. Chceme věřit to-
mu, že stejné chtění mají naprogramováno 
i členové vládnoucí koalice KSČM a ČSSD. 

Konstruktivně pracovat ve prospěch občanů
Josef Hora,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Mnozí z  nás, i  se svými rodinami, jistě 
budou hodnotit uplynulý rok 2012 podle 
svých vlastních zkušeností a prožitků. Zá-
roveň budou bilancovat nejen v  osobním 
životě, ale také pracovně. 

Chtěl bych vám představit své pracovní 
priority, které, jak jsem přesvědčený, po-
mohou vytvořit nová pracovní místa v na-
šem kraji. Dlouhodobě prosazuji jako pro-
růstový efekt podporu místních fi rem a za-
dávání veřejných zakázek jen fi rmám, kte-
ré mají sídlo v  tom městě, kde i podnika-
jí a zaměstnávají místní občany, vše v sou-
ladu se zákonem o zadávání veřejných za-
kázek. 

V  posledních dvou letech hodně staveb-
ních fi rem a  fi rem terciální sféry ztrati-
lo své zakázky, a to nejen díky ekonomic-
ké krizi, ale také díky dumpingovým ce-
nám fi rem z Brna, Mělníku či Olomouce, 
a  naši místní občané – řemeslníci, insta-
latéři, elektrikáři, topenáři, opravy silnic 

a  další ztratili svá zaměstnání. Současný 
ministr průmyslu svým prohlášením uve-
řejněným v  ekonomickém magazínu E15 
dal našim dlouhodobým připomínkám za 
pravdu a  připravuje změnu zákona o  ve-
řejných zakázkách. 

Kraj, stejně tak jako místní správa, mu-
sí masivněji podporovat místní výrobce, ze-
jména i  tradiční průmysl (sklo, porcelán, 
kaolin, ekologické farmy, …). Jako příklad 
uvedu podporu prodejní a výstavní, veletrž-
ní činnosti podniků, které tak získávají no-
vé trhy a zákazníky v zahraničí, a díky udr-
žení výroby je zajištěna i práce pro občany. 

Stejně tak hotely a lázeňská sanatoria se 
mohly účastnit většího počtu zahraničních 
veletrhů buď zcela zdarma nebo za sníže-
ný fi nanční příspěvek. Také tento segment 
– lázeňství – zaměstnává nemalou část ob-
čanů našeho kraje. 

Nejen, ale i právě proto, dlouhodobě pro-
sazujeme založení destinační agentury pro 
výše uvedené činnosti.  Neb destinace Kar-
lovarský kraj patří mezi významné terito-
rium cestovního ruchu s vysoce pozitivním 
image, mající kvalitní a atraktivní turistic-
ké produkty a programy, nabízející kvalit-
ní služby na vysoké úrovni. Region umí na-
bídnout přírodní krásy, kulturně historické 

zážitky a související služby. 
Kvalitu v  cestovním ruchu, kterou je 

myšlena užitná hodnota pro spotřebite-
le, představuje míru schopností destina-
ce uspokojit nároky, požadavky a  očeká-
vání návštěvníků. Zvyšování kvality není 
jen pouze o  vyšším standardu služeb, ale 
i o poskytování takových služeb, které se co 
nejvíce blíží očekávanému charakteru služ-
by ve vazbě na požadovanou cenu. 

Se svým týmem a odbornými gestory ak-
tuálně připravujeme založení destinační 
agentury pro 1. čtvrtletí tohoto roku. Ne-
ní třeba, abych obšírně psal o  lázeňství, 
cestovním ruchu, veletrzích či podpoře re-
gionálních potravin, to považuji ze strany 
kraje za samozřejmost.

Proto i  založení technologického parku 
považuji za rozumný nápad. Nové tech-
nologie zajistí zaměstnanost našeho regi-
onu. Rozvoj potencionálu návštěvníků na-
šeho kraje a jejich propojování s místními 
fi rmami a  možnost představení potencio-
nálu kraje do obchodní oblasti jsou priori-
tou, stejně tak jako pilíře vzdělávání, dota-
ce, terciální sféra a zaměstnanost. 

Osobně jsem velmi rád, že jsem vás mo-
hl oslovit a popřát hodně zdraví v celém ro-
ce 2013!

Založíme destinační agenturu pro kraj
Edmund Janisch,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Musím se přiznat, že jako nováček kraj-
ského zastupitelstva jsem si o  Vánocích 
užil. Internet mám několik týdnů, učil jsem 
se ovládat služební notebook, a  musím za 
to poděkovat všem nespokojeným, kteří ne-
jen mě „zaplevelili“ jeho obsah. Z dvaadva-
ceti vyzyvatelů jsem odpověděl jen polovi-
ně, a i to mě dost zaměstnalo. Mezitím jsem 
ještě stihnul vyválet domácí nudle do polév-
ky, trochu pomoct ženě s úklidem, připra-
vit vánoční pohodu… Většinou šlo o  stu-
denty, kteří se strachovali o  budoucnost 
a demokratický vývoj jmenováním soudru-
ha JUDr. Václava Sloupa radním pro re-
zort školství. Díky bohu se prý nenarodi-
li v komunizmu, ty „hrůzy“ znají jen z vy-
právění profesorů a  rodičů. Všichni pisa-

telé uznávali výsledky demokratických vo-
leb do krajského zastupitelstva, ale byli vy-
děšeni, že nějaký „politruk“ (ani počítač mi 
nebere toto slovo a podtrhává ho červeně), 
by mohl nějak ovlivňovat školství. Ale pře-
ce není možné si vybrat z  demokracie jen 
to, co se někomu hodí. Z dopisů a výzev stu-
dentů mám pocit, že jim někdo vedl ruku, 
a to je přinejmenším neetické. Kdo, to už se 
asi nedovíme, na to bude autor dost skou-
pý. Podle mého názoru je to zneužití citlivé-
ho mládí. Vědomí je dáno člověku v počát-
cích. A učitelé to určitě ví, vyzbrojeni fi lozo-
fi ckým pohledem na svět. Takže z toho vy-
plývá, že studenti snad dostali předvánoční, 
„domácí“ úkol. Ten splnili a v pololetí do-
stanou známku… 

Pojďme ale k podstatě věci. Václav Sloup 
se ničím neprovinil. Před pěti týdny jen ci-
toval přání některých německých občanů 
v  příhraničí ČR a  Polska. Vytvořit něja-
kou formu hranice proti zvýšené krimina-
litě. Zatím to nemůže být hranice morální. 
Jinými slovy – nezlobte, to se nedělá. Do-
konce se mluvilo na kameru v tom smyslu, 

že budou uvažovat o tvorbě nějaké domo-
brany. A v tom to vězí. O Vánocích se ČT 
k tomuto problému vrátila. Kratičce to pro-
běhlo ve zprávách. Dnes, 9. ledna dopoled-
ne, když píšu tyto řádky, to opět jinou for-
mou zaznívá na ČT 24. Na hranicích se děsí 
důsledků „částečné“ amnestie. Prostě Vác-
lav Sloup měl pravdu. Tady mi přichází na 
jazyk citát W. Churchilla. „Pravda je tak 
vzácná, že jí musí doprovázet lež jako osob-
ní strážce“. A  vinit V. Sloupa, že se kdysi 
podílel na zatýkání a zabíjení lidí na hrani-
cích? I tak to zaznívalo z těch dopisů a vý-
zev. Není to šíření poplašné zprávy? Nemá-
me jiné starosti? Pan Ing. Jiří Kotek vyta-
huje neustále zástupné problémy. Mám ná-
vrh. Taková malá alternativa. Aby se veřej-
ně V. Sloupovi a KSČM na příštím zastu-
pitelstvu omluvil. A přizval k tomu ČT. To 
bych uznal jako důstojný, demokratický po-
čin. A na závěr mi snad laskavý čtenář pro-
mine druhý citát. „Skutečnost, že máme ne-
přítele, dokazuje dost zřetelně, že se nám 
daří“ (německý spisovatel a publicista Lud-
vig BÖRNE - 1786–1837).

Skromná úvaha nad výzvami studentů
Jan Tancibudek,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Co na nás, starosty a především naše ob-
čany,  připravují úředníci ministerstva vni-
tra a  ministerstva pro místní rozvoj od 1. 
ledna 2014?

Bohužel ani chyby v  tzv. sociální refor-
mě a  neomluvitelné chyby ve spuštění no-
vého registru vozidel nepoučily úředníky na 
ministerstvech řádně připravované refor-
my analyzovat především co do jejich dopa-
du do praxe a života občanů. Města a obce 

jsou právě ty, které řeší každodenní problé-
my občanů, proto konzultace a naslouchání 
argumentů měst by mělo být jedním z klíčo-
vých kroků při tvorbě změn dotýkajících se 
života občanů této země. Konzultací lze ne-
rozumné kroky mnohdy bez vazby na dopa-
dy v praxi kvalitně připravit. 

V Karlovarském kraji je 132 měst a obcí 
a pokud bude reforma veřejné správy schvá-
lena, bude to pro občany v praxi znamenat, 
že občané 125 obcí našeho kraje budou mu-
set za vyřízením výkonu státní správy ces-
tovat do sedmi měst, která mají statut ob-
ce s rozšířenou působností  III. stupně (Kar-
lovy  Vary, Ostrov, Sokolov, Kraslice, Cheb, 
Mariánské Lázně a Aš). 

Navrhované zrušení výkonu státní sprá-
vy na obcích I. a II. stupně  s sebou přine-

se zrušení stavebních úřadů, zrušení mat-
rik, odebrání agend řešení přestupků proti 
občanskému soužití, vydávání rozhodnu-
tí o předepsání fi nančních odvodů za odně-
tí zemědělské půdy ze ZPF, rybářských líst-
ků atd. 

K  1. 1. 2003 byly zrušeny Okresní úřa-
dy, smyslem bylo přiblížit státní správu ob-
čanům. V roce 2012 vznikl návrh reformy, 
který evidentně směřuje proti reformě z ro-
ku 2003!  Nebylo již reforem dost? 

Cílem reformy není nic menšího než úpl-
ně zlikvidovat zbytek výkonu státní sprá-
vy na menších městech a českém venkově. 
Jedná se o  další podstatné vzdálení výko-
nu státní správy občanovi pod rouškou ne-
reálných výpočtů o úsporách na výkon stát-
ní správy. Jedná se o velmi tuhou centraliza-

ci státní správy s dopadem právě na obyva-
telstvo vzdálené od těchto „nových“ center. 

Tvůrcům reformy zřejmě nevadí, že oby-
vatelé ve venkovských regionech s vysokou 
nezaměstnaností a  podprůměrnými pla-
ty budou muset dojíždět i  za nejběžněj-
šími úkony desítky kilometrů do takzva-
ných malých okresů, které budou vybudo-
vány pouze v 205 vyvolených městech Čes-
ké republiky. 

Bude snad stát těmto lidem kompenzovat 
jejich čas a zvýšené výdaje spjaté s nezbyt-
nými správními úkony, když škrtem pera na 
ně přenesl náklady státu? 

Venkov se tímto stává obětním berán-
kem ve jménu imaginárních úspor ve stát-
ním rozpočtu. Obyvatel, kterých se toto pří-
mo dotýká, je v ČR přes 3,5 milionu! A co 

bude muset venkov obětovat dále? Policii? 
Lékaře? 

S  tímto navrhovaným řešením zásadně 
nesouhlasím spolu s dalšími starosty, a pro-
to jsme prostřednictvím Svazu měst a  ob-
cí předali nesouhlasnou výzvu s  touto re-
formou 5. ledna 2013 na Úřad vlády, kte-
rou podpořilo 500 měst z České republiky.

Z  Karlovarského kraje výzvu podpořila 
tato města a obce: 

Karlovy Vary, Aš, Mariánské Lázně, Cho-
dov, Nové Sedlo, Bukovany, Velký Luh, Tep-
lá, Nebanice, Valeč, Poustka,  Merklín, 
Stráž nad Ohří, Pernink, Tuřany, Nová Ves, 
Smolná Pec, Okrouhlá, Vintířov, Odrava, 
Rotava, Žlutice, Habartov, Loket, Krajková, 
Libá, Libavské Údolí, Mírová, Drmoul, Je-
nišov, Milíkov, Křižovatka, Hranice, Dolní 

Nivy, Krajková, Sadov, Velichov, Nová Role, 
Nové Hamry, Luby u Chebu, Krásno, Hor-
ní Slavkov. V  této výzvě požadujeme, aby 
nebyla v žádném případě schválena, a zá-
roveň požadujeme navrácení úkonů, které 
nám pro naše občany byly odebrány: 

- vydávání občanských průkazů, pasů 
a vydávání úplných stavebních povolení na 
stavebních úřadech pro povolování rekon-
strukcí místních komunikací. 

Dovolte mně touto cestou poděkovat všem 
starostkám a starostům, kteří výzvu podpo-
řili. Věřím, že i naši poslanci a senátoři ten-
to proces nepodpoří a že nebyl nastartován 
z vůle politické reprezentace země, ale akti-
vitou ministerských úředníků. Zastavte re-
formu veřejné správy, chceme  být dobrými 
úřady pro naše občany!    

Zastavte přesun kompetencí z městských úřadů, jsme dobrými úřady pro naše občany!    
Jana 
Vildumetzová,
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje

PRO ROK 2013/2014 PŘIPRAVUJEME OBORY:

18-20-M/01  Informační technologie se zaměřením

                   a) aplikace osobních počítačů
                   b) informatika v ekonomice

36-45-M/01  Technická zařízení budov

36-47-M/01  Stavebnictví se zaměřením

               a) pozemní stavby
                 b) stavební obnova - pozor NOVINKA
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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

První extraligové góly Ro-
mana Vlacha a  Petra Koblasy 
v  dresu áčka Energie, které oba 
hráči vstřelili v  samotném závě-
ru utkání v Českých Budějovicích 
(8. ledna), rozhodly nejen o tříbo-
dovém vítězství na jihočeském le-
dě, ale také o odlepení HC Energie 
Karlovy Vary ode dna extraligové 
tabulky. Na extraligové dno Ener-
gie spadla na začátku roku po po-
rážkách v Chomutově a doma s Li-
bercem. Třiadvacetiletý centr Ro-
man Vlach přišel v lednu na hosto-
vání z Liberce, karlovarský ochova-
nec Petr Koblasa se do áčka posu-
nul z juniorky.

V  souvislosti s  dohodou 
o startu NHL opustil obranné řa-
dy Energie kanadský obránce An-
drew MacDonald, který 6. ledna 
odletěl do zámoří, aby se připojil 
k týmu New York Islanders. Šest-
advacetiletý obránce v  době vý-
luky stihl za Karlovy Vary ode-
hrát 21 mistrovských utkání, ve 
kterých zaznamenal jednu bran-
ku, čtyři asistence a osm minuso-
vých bodů. „V posledních čtrnác-
ti dnech už nechtěl hrát a  pou-

ze čekal, kdy NHL začne. Musím 
říct, že pro nás byl velkým zkla-
máním, takový přístup jsme od 
hráče NHL nečekali,“ řekl k závě-
ru jeho angažmá v Karlových Va-
rech sportovní manažer klubu Ja-
romír Látal.

Dlouholetý kapitán HC 
Energie Václav Skuhravý nastou-
pil na začátku ledna v KV Aréně ke 
svému 700. utkání v  extralize. Po 
utkání ale náladu k slavení neměl. 
Energetici doma prohráli s  Liber-
cem a tato porážka je odsunula na 
poslední místo v tabulce.

Po vítězném utkání v  Čes-

kých Budějovicích vedl klubo-
vou statistiku produktivity Lu-
káš Pech, který v  37 odehraných 
zápasech nasbíral 48 bodů za 17 
gólů a 31 asistencí. Tato individu-
ální čísla pro Lukáše znamenala 
také průběžné 4. místo v tabulce 
produktivity celé extraligy! 

Druhý v  této statistice byl 
obránce David Nosek (32 zápa-
sů, 28 bodů - 12 gólů + 16 asisten-
cí), třetí dlouhodobě zraněný Pe-
tr Kumstát (26 zápasů, 25 bodů - 
12 gólů + 13 asistencí), čtvrtý pak 
kapitán Martin Zaťovič (36 zápa-
sů, 24 bodů - 14 gólů + 10 asisten-
cí). Mimochodem, David Nosek 
byl v době uzávěrky tohoto vydá-
ní Krajských listů (11. 1.) nejpro-
duktivnějším obráncem celé ext-
raligy!

HC Energie si jako jedi-
ný český zástupce v MHL (junior-
ská obdoba ruské KHL) vede velmi 
dobře. Při historicky první účas-
ti karlovarských juniorů v  nároč-
né soutěži byla 9. ledna na 3. mís-
tě Západní konference - za vedoucí 
Atlantem Mytišči a  druhým Spar-
takem Moskva. (vf)

Postřehy z HC Energie

Karlovarský kraj vyhlašuje 12. roč-
ník ankety „Sportovec roku“. Spor-
tovní kluby mohou své návrhy zasí-
lat do 24. února 2012.
Vyhlašované kategorie:
• mládež – jednotlivci, sportovní ko-

lektiv do 19 let (dívky, chlapci)
• dospělí – jednotlivci, kolektiv
• handicapovaní sportovci – jednot-

livci, kolektiv (mládež, dospělí)
• trenér – jednotlivci 
• sportovní legenda – bývalý vynika-

jící sportovec, trenér, funkcionář
• sportovní osobnost – nejúspěšnější 

sportovec roku 2012
Důležité údaje:
• umístění jednotlivců a sportovních 

kolektivů na  mistrovství ČR, ME, 
MS

• účast na mezinárodních soutěžích
• u  jednotlivců i  sportovních kolek-

tivů uvést: OS, TJ, sportovní klub, 
oddíl apod., příjmení, jméno, da-
tum narození, kategorii, sportovní 
odvětví, disciplínu, kontakt a  nej-
lepší umístění v roce 2012

• vyplněný formulář musí mít razít-
ko a podpis kompetentní osoby OS, 

klubu, oddílu, svazu atd.

Vyzýváme všechny sportovní sub-
jekty působící v  Karlovarském kraji 
k podání návrhů na nejlepší sportov-
ce regionu roku 2012. 

Návrhy zasílejte nejpozději do 28. 
února 2013 na adresu: KÚ Karlovar-
ského kraje, odbor školství, mládeže 
a  tělovýchovy, Závodní 353/88, 360 
06 Karlovy Vary. E-mail: epodatel-
na@kr-karlovarsky.cz. 

Informace: Josef Kočí, tel. č. 354 222 
491, mobil 736 650 340.

SPORTOVEC KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012

FK Baník Sokolov věnoval těsně 
před Vánocemi dětskému oddělení 
Nemocnice Sokolov přenosné DVD 
přehrávače spolu s pozornostmi pro 
jeho malé pacienty. Dary na odděle-
ní přinesla těsně před Vánocemi ob-
chodní manažerka fotbalového klu-
bu Petra Božeková.

Se sokolovským fotbalovým klu-
bem má Nemocnice Sokolov navá-
zanou dlouhodobou kvalitní spolu-

práci. Že tomu tak opravdu je, doká-
zal klub právě při poslední předvá-
noční návštěvě nemocnice, kdy Pet-
ra Božeková přišla popřát pacientům 
na dětském oddělení brzké uzdrave-
ní a  návrat z  nemocnice domů tak, 
aby si naplno užili vánoční svátky. 
Na památku všem rozdala pozornos-
ti - atraktivní dárkové předměty. 

Hlavním překvapením ale bylo 
předání několika přenosných DVD 

přehrávačů. DVD přehrávače zůsta-
nou na dětském oddělení k  dispo-
zici všem hospitalizovaným, aby si 
tak zkrátili a  zpříjemnili čas stráve-
ný v nemocnici. 

Petra Božeková popřála všem pa-
cientům oddělení i  jeho zaměst-
nancům příjemné prožití vánoč-
ních svátků v  kruhu svých nejbliž-
ších a pohodu, která k Vánocím jis-
tě patří. 

FK Baník daroval dětskému
oddělení DVD přehrávače

Obchodní manažerka FK Baník Sokolov Petra Božeková předává dětskému oddělení sokolovské 

nemocnice a jeho pacientům   dárky a pozornosti.                                                       Foto FK Baník Sokolov

Ve čtvrtek 10. ledna se na SPŠ Lo-
ket uskutečnila celoškolská soutěž 
ve hraní počítačové hry s názvem 
League of Legends. Tuto hru pro 
žáky připravil tým ze třídy I4. A ve 
složení Josef Heidler, Lukáš Kra-
tochvíl, Daniel Rozmahel a  Lukáš 
Fencl pod vedením hlavního orga-
nizátora hry – Víta Habady.

Do soutěže se přihlásilo sedm-

náct týmů z naší školy (každý tým 
tvořilo pět členů), celkem se tedy 
této akce zúčastnilo 85 hráčů té-
měř ze všech tříd školy.

První místo obsadil tým Teach 
Me How To Graggie.

Počtem účastníků se jednalo 
o nejmasovější akci, která byla v té-
to oblasti na škole organizována.

Hra spočívá v  tom, že proti so-

bě vždy bojují dva týmy vyřazova-
cím způsobem, které mají navzá-
jem zničit základnu nepřítele. Tý-
my postupují proti sobě po třech 
cestách a  využívají k  tomu posta-
vy s unikátními vlastnostmi, které 
si vyberou ze široké nabídky hry. 
K vítězství vede dobrá koordinace 
jednotlivých postav, taktika a spo-
lupráce celého týmu. 

League of Legends na SPŠ LOKET

„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 20 “
JEDNOTLIVCI

Příjmení, jméno:

Adresa:

Subjekt (OS, TJ, SK atd.):

Sportovní odvětví, disciplina: Kategorie:

Úspěchy v daném roce: Různé:

„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 20 “
SPORTOVNÍ KOLEKTIV

Subjekt (OS, TJ, SK atd.):

Datum narození:

Telefon:

Adresa: Telefon:

Sportovní odvětví, disciplina: Kategorie:

Úspěchy v daném roce: Různé:
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