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Nová výtvarná soutěž Kraj znovu ocenil
je určena seniorům nejúspěšnější žáky

ZDARMA

Jaký obor studovat
v našem regionu?

Pravidla a témata výtvarné soutěže pro seniory, na- Kompletní seznam nejúspěšnějších žáků Karlovar- Střední školy a odborná učiliště představují nabídku
zvané „Věk pro nás není překážkou“.
strana 2 ského kraje v uplynulém školním roce. více strana 4 svých oborů.
více strany 8 a 9
SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Korejští touroperátoři odletěli domů nadšení,
v Karlovarském kraji objevili novou destinaci
V lázeňských městech našeho
kraje, ale také třeba v Lokti, Chebu nebo Bečově si lidé vedle
němčiny, angličtiny, ruštiny nebo
španělštiny budou zvykat na nový jazyk. Korejštinu.
Právě z Jižní Koreji by totiž do
Karlovarského kraje, pro který je
turistický ruch mimořádně důležitým odvětvím ekonomiky, měli začít létat korejští turisté. Za lázeňskými procedurami a památkami. Právě jimi Karlovarský kraj zaujal korejské touroperátory a zástupce letecké společnosti GSA Korea - ČSA. Ti teď rozšíří své katalogové nabídky dovolených v zahraničí o novou destinaci - Karlovarský kraj.
Korejští specialisté na cestovní
ruch chtějí svým klientům nabídnout, kromě prohlídky měst, také
některou z typických lázeňských
procedur. Zaměří se však i na romantické pobyty v našem kraji, například pro novomanžele. Populární jsou ale také tzv. economy poznávací pobyty individuálních turistů, kteří objevují evropské památky, kulturu a zdejší styl života.
„Běžný léčebný pobyt v rozsahu dvou a více týdnů, jak ho známe u nás, budou některé cestovní
kanceláře v Koreji nabízet spíše jako horkou novinku. Tyto pobyty
tam zatím nemají tradici. Nicméně po seznámení se s našimi balneologickými provozy, ubytovacími
a stravovacími službami, projevili
zástupci cestovních kanceláří velký
zájem o propagaci právě tohoto typu léčebných pobytů,“ informova-

Korea objevila Karlovarský kraj, který teď korejské cestovní kanceláře začnou nabízet jako žhavou novinku. Korejští touroperátoři (na
snímku vlevo dole) odtud odlétali více než spokojeni.
Foto Václav Fikar a KÚ (vlevo dole)
la Elena Hávová z odboru kultury
krajského úřadu.
Představitelé turistického ruchu
v Koreji v říjnu navštívili Karlovy
Vary a Mariánské Lázně. V obou
zmíněných městech osobně otestovali některé lázeňské procedu-

ry, prohlédli si karlovarskou sklárnu Moser, muzeum Becherovky i podzemí Vřídla. Líbily se jim
zdejší parky a doslova si je podmanil hrad Loket.
„Karlovarský kraj podpořil tuto
akci v souladu s politikou Czech

Tourismu, orientovanou na prosazení se ČR a našeho regionu
na vzdálených trzích. Pokračuje
tak letošní cílená propagace kraje v Koreji, v rámci které navštívil
náš kraj letos v červenci korejský
televizní štáb, v září se pak Karlo-

varský kraj představil na veletrhu
KOTFA v Busanu a po fam tripu
touroperátorů budou tyto aktivity
završeny společnou mediální kampaní v listopadu a v prosinci,“ doplnila mluvčí krajského úřadu Jana
Václav Fikar
Pavlíková.

Kraj opět přispěje
Do rekonstrukcí a výstavby
podnikatelům na inovace
Už potřetí budou moci podnikatelé v Karlovarském kraji
soutěžit o krajské příspěvky na
inovace, tedy o takzvané inovační vouchery.
V soutěži mohou uspět jak malé, tak velké firmy, které chtějí spolupracovat s vysokými školami nebo jinými vědeckými organizacemi z celé ČR na vývoji a inovacích.
O inovační vouchery byl v uplynulých dvou letech velký zájem. Karlovarský kraj proto dosud rozdělil mezi jedenadvacet projektů přes
3,2 milionu korun.
„Jde nám o to, abychom finančně podpořili firmy, které se snaží
inovovat svou výrobu nebo služby
a potřebují k tomu vysoce kvalitní
znalosti, které samy nemají a v našem regionu pro ně nejsou dostupné. Na příspěvky vyčleníme z krajského rozpočtu dva miliony korun,“ řekl náměstek hejtmana Petr Navrátil s tím, že každý z žadatelů může získat podporu do výše
170 tisíc korun.
V minulosti uspěla se svou žádostí o inovační voucher například
společnost MINERAL DEKOR,
která se zabývala vývojem prototy-

pu pro výrobní linky k barvení minerálů. V roce 2011, kdy kraj tyto příspěvky uděloval poprvé, byla nejžádanější spolupráce s Vysokým učením technickým z Brna. Loni pro změnu uspěli žadatelé, kteří využili služeb Západočeské univerzity z Plzně a ČVUT Praha. Oborové zaměření firem, které vouchery získaly ke zlepšení své
konkurenceschopnosti na trhu, je
přitom různorodé. Od tradičních
strojařských firem a výrobce hudebních nástrojů až třeba po zpracovatele odpadů. „Žadatelé se na
nás mohou obrátit s dotazy a konzultacemi před podáním žádosti,“
připomněla ředitelka Karlovarské
agentury rozvoje podnikání Jana
Michková.
Zkušenosti Karlovarského kraje
s podporováním výzkumné a podnikové sféry budou základem pro
připravovanou krajskou inovační strategii. „Rádi bychom dosáhli
toho, že finanční podpora formou
inovačních voucherů bude v dalších letech poskytována i na národní úrovni. Díky zkušenostem
z krajské úrovně na ni regionální firmy budou dobře připravené,“
uzavřel náměstek.

krajských silnic půjde 1,3 miliardy
Jihovýchodní obchvat Chebu,
modernizace silnice u Hroznětína, rekonstrukce silnice
v úseku Merklín–Pstruží nebo
třeba modernizace tří úseků
silnice z Nejdku do Perninku.
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje (KSÚS)
se chce v příštím roce pustit hned do šesti projektů za
zhruba 1,34 miliardy korun,
a to s využitím evropských dotací z Regionálního operačního programu Severozápad.
Jedním ze dvou největších projektů je plánovaný jihovýchodní obchvat Chebu, který má především odvést nákladní dopravu
z centra města, které je význaným
dopravním uzlem u hranic s Bavorskem, a usnadnit řidičům plynulé spojení z R6 s Waldsassenem
a dalšími města na jihovýchodě
Německa.
Vybudování obchvatu by mělo
přijít na 390 milionů korun.
Finančně nákladnější pak bude
modernizace silniční sítě v Hroz-

Foto Václav Fikar

Vážení čtenáři,
asi nejdiskutovanější událostí uplynulých týdnů byly předčasné parlamentní volby. Rád
bych poděkoval vám všem,
kteří jste přišli k volebním urnám a určili jste tím budoucí
směřování naší země. Náš kraj
bude v poslanecké sněmovně
reprezentovat celkem pět poslanců.
Po obnově chodu Regionálního operačního programu Severozápad dostávají kraje, obce i podnikatelé zpět proplacené dotace a otevřely se první výzvy k předložení nových
projektů. Náš kraj dlouhodobě
trápí špatný stav silnic, které
kdysi na Karlovarský kraj převedl stát, ovšem bez adekvátních financí na jejich opravu.
Proto se pokusíme uspět
s šesti ucelenými projekty rekonstrukce silnic za více
než 1,3 miliardy korun a získat evropskou dotaci například na modernizaci silnice
na Hroznětínsku, výstavbu jihovýchodního obchvatu Chebu, kterým se odvede nákladní doprava z centra města, na
rekonstrukci krušnohorských
silnic nebo na pokračování
oprav spojení z Aše do Hranic.
Blíží se zimní období a přípravy silničářů na zajištění
sjízdnosti silnic vrcholí. Pro
zajímavost – na údržbu krajských silnic II. a III. třídy se loni vynaložilo přes 109 milionů
korun, letos je z krajského rozpočtu vyčleněno téměř 118 milionů korun.
Užijte si poklidný adventní čas se vším, co k němu patří. A nemám na mysli zrovna
předvánoční pobíhání po obchodech a shánění dárků.
Váš hejtman Josef Novotný

nětíně u Ostrova, která by měla
stát přibližně 435 milionů korun.
Na 120 milionů pak přijde modernizace tří úseků silnice z Nejdku do Perninku, 78 milionů si vyžádá 2. etapa rekonstrukce silnice
v úseku Merklín–Pstruží.
Zbývající dva velké pojekty se
soustředí na celý soubor stavebních akcí. V případě prvního projektu se plánuje dokončení stavby opěrných zdí v úseku Boučí–Oloví nebo z Lokte na Hory,
rekonstrukcí by měl projít také

most v Děpoltovicích nebo most
u kláštera v Teplé. Náklady na vyjmenované stavby se budou pohybovat okolo 170 milionů korun.
Druhý souborný projekt řeší
modernizaci ucelených silničních
tahů za 145 milionů korun.
„Půjde o rekonstrukci průtahu
obcí Loučky, o modernizaci úseku mezi Žluticemi a Chyší nebo
o pokračování rekonstrukce silnice z Aše do Hranic. Obnoví se také
další část silnice z Aše do Hranic,“
informoval technický náměstek
Krajské správy a údržby silnic Petr Šťovíček s tím, že menší stavby
by chtěli silničáři kompletně zrealizovat už v příštím roce, největší
stavební akce by měly být dokončeny na podzim roku 2015.
Karlovarský kraj investoval velké prostředky do modernizací silnic v regionu i letos. Například
umožnil kvalitnější spojení s Německem přestavbou silnice mezi
Drmoulem a Mähringem. Po novém povrchu zde řidiči jezdí od
října.
Václav Fikar

z regionu

Desetitisíce lidí navštívily Mariánské Lázně jsou
městem pro byznys
památky v regionu
Památky, které v Karlovarském
kraji spravuje Národní památkový ústav, se i letos těšily velkému zájmu veřejnosti.
Přestože došlo k meziročnímu
poklesu jejich návštěvnosti o 10,5
procenta, prošlo branami těchto
historických objektů přes 73 400
návštěvníků. Řada z nich přitom
bude otevřená až do konce roku.
Hlavní příčinou meziročního
poklesu návštěvnosti byla především dlouhá zima, která neumožnila otevřít památky včas.
Návštěvám památek ale příliš nepřálo ani tropické srpnové počasí, stejně jako chladné a deštivé září.
Některé z památek přesto zaznamenaly mírné navýšení počtu návštěvníků. Mezi ně patří
například zámek ve Valči. I přesto, že zámecká budova momentálně prochází rekonstrukcí, interiéry zámku navštívilo bezmála 2 600 lidí.

Hrad Bečov

Vyšší návštěvnost oproti předchozímu roku zaznamenal také
například Chebský hrad, který je
jedinou štaufskou císařskou falcí
na území České republiky a může se pochlubit dokonale zachovalou patrovou hradní kaplí, která je označována za poklad štaufské gotiky. Chebský hrad, který
spravuje město Cheb, navštívilo
do konce září 45 532 lidí.
„Vloni jsme ke konci téhož měsíce měli na hradě 34 163 turistů,
přičemž za celou loňskou sezónu jsme dosáhli konečného čísla
38 687. Letos si troufám odhadnout, že se na konci roku budeme pohybovat kolem 48 000,“ říká kastelán Chebského hradu Tomáš Dostál.
Nejnavštěvovanější památkou
roku 2013 v Karlovarském kraji
byl hrad Loket (do konce září ho
navštívilo 76 800 návštěvníků),
na třetím místě – za Chebským
hradem – skončil hrad a zámek
Bečov (do 9. října 44 965 lidí).

Foto Václav Fikar

Známí umělci propagují
tradiční řemesla na CD
Tomáš Hanák, Jitka Molavcová
a další známí zpěváci nazpívali
písničky na CD nazvané Řemesla
nás baví. Album písní má pomoci
přitáhnout zájem dětí v Karlovarském kraji k tradičním řemeslům.
Projekt „Řemesla nás baví - zvyšování zájmu žáků základních škol
o řemesla prostřednictvím praktických činností a multimédií“, jehož
součástí je zmíněné CD, si objednal
Karlovarský kraj, který na něj získal dotaci z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Podle náměstka hejtmana Václava Sloupa jsou náklady celého projektu 2,9 milionu korun. „Zúčastní
se ho minimálně 400 žáků a čtrnáct
učitelů 6. a 7. tříd sedmi základních
škol z našeho kraje,“ uvedl Václav

Sloup s tím, že projekt potrvá do
konce příštího roku. Vyzkoušet si
ho mohly už děti v Toužimi nebo
v Ostrově.
„Sehnat tolik známých lidí, aby
písničky nazpívali, nebylo jednoduché. Ale díky tomu, že většinu z nich znám osobně, se to nakonec podařilo. Chtěli jsme, aby
ty písničky byly osobité a pro děti
zajímavé,“ řekl autor textů Vilém
Dubnička s tím, že spolu s autorem
hudby Zdeňkem Lahodou objížděli řemeslníky a sami se seznamovali
s tím, co které řemeslo obnáší.
Projekt vznikl pod hlavičkou občanského sdružení PaNaMo z Plzně. Jeho tvůrci přiblíží žákům 6.
a 7. tříd řemesla netradiční formou. Na motivy písniček a řemesel
budou žáci na vybranou píseň a řemeslo točit animovaný videoklip.

Mariánské Lázně jsou Městem pro byznys 2013 v Karlovarském
kraji.
Foto Václav Fikar
Přestože v přístupu veřejné správy Mariánské Lázně zaostávají, staly se díky nízké nezaměstnanosti, dostatku studentů v odborném vzdělávání, dobré lékařské péči nebo nejkratší vzdálenosti k dálnici podnikatelsky nejpřívětivějším místem Karlovarského kraje v roce 2013.
Za nimi se umístil Cheb, třetí pozici ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys, který již šestým rokem hodnotí 205 obcí s rozšířenou
působností a 22 městských částí hlavního města České republiky, obsadila Aš. Výzkum zpracovala agentura Datank.
Mariánské Lázně zvítězily v hodnocení podnikatelského prostředí. V přístupu veřejné správy si ale,
kvůli malému rozsahu úředních
hodin, testu elektronické komunikace i rychlosti vyřizování agendy, odnesly až šesté místo. Starosta Mariánských Lázní vidí podnikatelský potenciál města přede-

Roman Rokůsek

Na konci letošního roku vyprší
lhůta pro bezplatnou výměnu řidičských průkazů, které byly vydány v letech 2001 až 2004 a kterým končí platnost. Nezapomeňte
si proto včas zažádat o vydání nového řidičského průkazu.
Veškeré potřebné informace
o výměně naleznete v rozhovoru
Co všechno si máme vzít s ses ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje Romanem Ro- bou?
K výměně řidičského průkakůskem.
zu potřebujete barevnou nebo
Kterých řidičských průkazů se černobílou fotografii průkazového formátu o rozměrech 3,5 x
výměna konkrétně týká?
Jedná se o řidičské průkazy, kte- 4,5 cm, řidičský průkaz, kterému
ré byly vydány v období od 1. led- končí platnost, doklad totožnosti
(občanský průkaz nebo pas) a vyna 2001 do 30. dubna 2004.
plněnou žádost o vydání řidičskéKde se řidičské průkazy vymě- ho průkazu, kterou obdržíte na
příslušném obecním úřadě s rozňují?
Agendu spojenou s výměnou ři- šířenou působností.
dičských průkazů mají na starosti
Jak dlouho trvá výměna řidičobecní úřady s rozšířenou působností. Některé z nich dokonce na- ského průkazu?

HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Dobrý den, pane hejtmane,
častokrát jsem od Vás slyšela, že se do Karlovarského kraje nevracejí absolventi vysokých škol. Ráda bych věděla, kolik vysokoškoláků - absolventů bylo přijato do zaměstnání na krajský úřad a krajem zřizované organizace za období, kdy jste hejtmanem. Nečekám
obrovské číslo, ale Váš úřad by měl jít příkladem.
Anna
Dobrý den,
zaměstnávání absolventů vysokých škol je obecně velkým problémem. Ačkoliv se dlouhodobě snažíme vytvářet podmínky pro to,
aby absolventi nacházeli v kraji potřebné uplatnění, velmi často je
zaměstnavatelé odmítají s tím, že jim chybí potřebná praxe.
V organizacích, které zřizuje Karlovarský kraj, je situace podstatně
lepší, o čemž svědčí i následující čísla. Například v Karlovarské krajské nemocnici bylo za dobu, co jsem hejtmanem, přijato celkem 85
absolventů vysokých škol. Gymnázia pak zaměstnala celkem 17 absolventů vysokých škol a muzea spolu s knihovnou celkem 6 absolventů vysokých škol.
Pokud se jedná o Krajský úřad Karlovarského kraje, je potřeba říci, že
jeho dlouhodobou snahou je postupné snižování úřednického aparátu. I přesto však přijal celkem 7 absolventů vysokých škol.

Důl Jeroným: Kraj pošle na
novou atrakci 1,35 milionu

Náš kraj v Düsseldorfu
S pestrou nabídkou lázeňské péče, památek a možností sportovních
aktivit v Karlovarsém kraji seznámili zástupci našeho kraje osmdesátku představitelů cestovních kanceláří, novinářů a prodejců lázeňských
pobytů v německém Düsseldorfu. Prezentace měla za cíl představit nově letecké spojení Düsseldorf – Karlovy Vary, které by měli využívat
hlavně němečtí lázeňští hosté. „Musím ocenit přístup Lázní Františkovy Lázně i cestovní kanceláře EuroMed, stejně jako představitelů karlovarského letiště. První letecká linka z našeho kraje na západ se stává
skutečností,“ uvedl Edmund Janisch, uvolněný zastupitel Karlovarského kraje. První letadlo z Düsseldorfu by mělo na letišti v K. Varech přistát 17. února příštího roku. Na snímku zleva krajský radní Oleg Kalaš,
velvyslanec Rudolf Jindrák, ředitel Lázní Františkovy Lázně Josef Ciglanský a ředitel zastoupení CzechTourism v Německu Jiří Rosenkranz.

Zpřístupněnou část středověkého dolu Jeroným si jen v říjnu prohlédly stovky lidí.
Foto Václav Fikar
Na provoz v říjnu zpřístupněného středověkého dolu Jeroným
získá sokolovské muzeum dotaci
ve výši 1 350 000 korun, poskytne mu ji Karlovarský kraj.

Ředitel krajského úřadu informuje:
Povinná výměna řidičských průkazů
bízejí možnost objednání se přes
internet, případně přes telefon.
Doporučil bych proto občanům,
aby se nejprve informovali, zdali
úřad, pod který spadají, tuto službu nenabízí. Vyhnou se tak zbytečnému čekání a frontám. Kontakty na jednotlivé obecní úřady s rozšířenou působností naleznete na internetových stránkách
Karlovarského kraje.

vším v kvalitních službách lázeňství a v cestovním ruchu.
Druhé místo patří Chebu, který je na rozdíl od nedalekých Mariánských Lázní v přístupu veřejné správy první. Třetí Aš se může
pochlubit vstřícnými a vzdělanými
úředníky, nízkou nezaměstnaností
i kvalitními webovými stránkami.
V letošním roce je součástí projektu Město pro byznys také Cena týdeníku Ekonom za přínosnou spolupráci s radnicí. Ta vyzdvihuje firmy, které pro své město dělají víc, než je náplň jejich práce. V Karlovarském kraji tuto cenu
získala firma Playmobil CZ z Chebu, která s městem spolupracuje od roku 2007 a výrazně se podílí na zpestření programu akcí pro
rodiny s dětmi ve městě. Spolu se
sdružením Park Tři věže také realizuje a plánuje projekty, díky kterým se nejmladší generaci dostává
zábavy i poznání. Playmobil CZ se
také aktivně zapojuje do řady akcí
pořádaných městem.
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Zákonná lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je 20 dnů
od podání žádosti. Můžete však
požádat o výměnu řidičského
průkazu i v kratší době, a sice do
pěti dnů. V tomto případě si však
za výměnu připlatíte.
Na kolik vyjde výměna řidičského průkazu?
Výměna řidičských průkazů je
prováděna bezplatně. Pokud si
ovšem požádáte o vydání řidičského průkazu v kratší době, zaplatíte správní poplatek ve výši
500 korun.
Co se stane, když si nestihneme řidičský průkaz včas vyměnit?
Přílišné otálení se rozhodně nevyplácí. Řidičům hrozí za jízdu
s neplatným řidičským průkazem
pokuta ve výši 1 500 až 2 500 korun. Nenechávejte proto výměnu
na poslední chvíli a včas si zažádejte o vydání nového řidičského
průkazu.

Výtvarná soutěž
pro seniory
Hejtman Karlovarského kraje Josef
Novotný vyhlásil výtvarnou soutěž pro seniory, nazvanou „Věk pro
nás není překážkou“, jejímž cílem
je ukázat, že i v pokročilém věku lze
žít aktivním životem. Soutěž je určena pro seniory ve věku nad 60 let
z Karlovarského kraje.
Tři soutěžní kategorie:
Ruční práce; Kresba, malba, grafika a Fotografie
Termín soutěže: 1. 12. – 31. 1.
Vyhlášení výsledků: březen 2014
Pravidla:
• Každý ze soutěžících může zaslat
maximálně tři práce.
• Práce mohou soutěžící posílat
poštou na adresu:
Krajský úřad
Karlovarského kraje
Veronika Severová
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
• Všechny práce musí mít popisek
se jménem a příjmením, věkem
a kontaktem (adresa + telefon).
• V každé kategorii budou vybrány
3 nejlepší práce.
• Výherci obdrží dárkový koš +
knihu o Karlovarském kraji.

Peníze muzeum použije na zázemí pro pracovníky dolu, dále na
nákup automobilu a na přípravu
projektové dokumentace k zajištění další části důlních prostor, která
zatím není přístupná.
„Za 75 tisíc korun bude pořízena
stavební buňka, která poslouží jako zázemí pro pracovníky, zajišťující provoz dolu. Dalších 325 tisíc
korun půjde na nákup automobilu.
Zbylá a zároveň největší část dotace, celkem 950 tisíc korun, bude
použita na projektovou dokumentaci,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Borka.
V říjnu byla veřejnosti zpřístupněna zhruba čtvrtina celého dolu
z poloviny 16. století. Sokolovské
muzeum však plánuje pustit ve-

řejnost i do dalších prostor v podzemí. K jejich úpravě by mu měla
pomoci dotace z ministerstva průmyslu a obchodu ve výši až 30 milionů korun. Aby však o ni mohlo muzeum požádat, musí mít hotovou projektovou dokumentaci.
A právěna na její přípravu využije největší část dotace od Karlovarského kraje.
Důl Jeroným ve Slavkovském lese patří k nejvýznamnějším památkám svého druhu v Evropě. Je výjimečný svou zachovalostí. V komorách, které dosahují až osmimetrové výšky, se nacházejí pozůstatky
po někdejším dobývání cínu. Část
dolu se podařilo - za přispění Karlovarského kraje - nedávno zpřístupnit veřejnosti. A o prohlídku
podzemí ihned zažádaly stovky lidí. Od listopadu je však Jeroným,
kvůli přezimováhní chráněných
netopýrů, uzavřený. Návštěvníkům
bude opět zpřístupněný v květnu.
Václav Fikar

Starostové se zúčastnili semináře
na téma zásobování teplem
Čtyři desítky starostů, jejich zástupců, ale i dalších odborníků z oblasti zásobování teplem
se zúčastnily semináře na téma
centrálního zásobování teplem
(CZT), který začátkem listopadu
uspořádal Karlovarský kraj.
Odborníci se na semináři shodli, že systémy CZT jsou zatím většinou ekonomicky i ekologicky nejvýhodnějším způsobem vytápění
pro městské aglomerace sídlištního
typu a odpojování se od nich bývá
neuvážené a rizikové.
„Například náklady na provoz domovní plynové kotelny, jako konkurenčního typu vytápění oproti CZT,

bývají obvykle kalkulovány jen na
spotřebu samotného paliva a neobsahují řadu dalších nezbytných položek – náklady na samotné pořízení kotelny, její údržbu, provoz, revize atd. Celkové náklady jsou pak
obvykle podstatně vyšší,“ řekl na
semináři Josef Karafiát z konsultační a auditorské společnosti ORTEP.
Karlovarský kraj se řadí k oblastem s velmi rozvinutým systémem
CZT v řadě měst. Kromě krajského města z nich lze jmenovat např.
Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Chodov či Ostrov. Tato skutečnost je dána charakterem poválečného osídlení s výstavbou sídlišť a také velkými zásobami uhlí.
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Konference EuroRegio ukáže,
jak na podporu podnikání
Být kreativnější, efektivnější,
naučit se lépe využívat talent
absolventů. Také to chce podnikatelům ukázat konference
EuroRegio, která se uskuteční
4. prosince v prostorách ISŠTE
v Sokolově. Konference se bude snažit pomoct účastníkům
v podpoře podnikání a poradit,
jak na nezaměstnanost.
„Doufáme, že se podaří představit konkurenceschopné projekty a spolupráci mezi regiony,
která může být pro další firmy
nebo jiné kraje i městské správy příkladem,“ řekl náměstek
hejtmana pro regionální rozvoj,
dopravu a silniční hospodářství
Petr Navrátil.
Sokolovská konference má však
také přinést inspiraci starostům
a úředníkům městské správy, a to
především v oblasti rozvoje a nezaměstnanosti. Proto je část programu věnována ukázce praktických projektů na podporu pracovního trhu a vzdělanosti.
„Chceme ukázat úspěšné příklady česko-německé spolupráce
v regionálním rozvoji. Tématem
bude například ukázka programů místní politiky zaměstnanosti v jednotlivých krajích,“ prozradil vedoucí odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje Jaromír Musil.
Podle něj může být příkladem
projekt Lidský kapitál a inovace,
jehož cílem je sdílení zkušeností

a příkladů dobré praxe v oblasti
práce s talenty – vysokoškolskými studenty, výzkumníky a mladými profesionály. Pro Karlovarský kraj proto byla zpracována detailní analýza problematiky práce s mladými talenty, kteří často utíkají do jiných regionů. Následně absolvoval projektový tým Karlovarské agentury
rozvoje podnikání řadu studijních návštěv po celé Evropě, aby
nyní nové zkušenosti přenesl do
praxe.
Cílem toho je využít ověřené
metody ze zahraničí v prostředí
západních Čech, konkrétně získat a udržet mladé talenty v regionu pro kvalitní fungování připravovaného Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje.
Konference, nad kterou převzal
záštitu hejtman Karlovarského
kraje Josef Novotný, je určena zástupcům českých a německých
firem, starostům, členům městských zastupitelstev, úředníkům,
zástupcům neziskových organizací, zaměstnancům úřadů práce, novinářům, odborné veřejnosti či studentům.
EuroRegio 2013 je meziregionální konference, která navazuje na úspěšné akce pořádané
v Plzeňském kraji, konkrétně Regio2003, EuroRegio2004 a EuroRegio2005. Akci pořádají Karlovarský a Plzeňský kraj spolu se
Západočeskou univerzitou v Plzni.

STRUČNĚ Z REGIONU
 Na Klínovci byla opět otevřena rozhledna. Možnost podívat se po
letech do okolí z vrcholu věže využily jen během prvního dne stovky lidí. Jeden ze symbolů Krušných hor město zrekonstruovalo za přibližně patnáct milionů korun, pětaosmdesát procent z této částky získalo
město Boží Dar z přeshraničního dotačního programu Cíl 3.
 V Teplé na Chebsku voliči v místním referendu odmítli stavbu centra služeb sociální prevence. Z celkových 1103 voličů, kteří přišli k referendu, jich bylo 1006 proti. Pro město to znamená vypovědět už přiznanou dotaci.
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Majetek kraje
najdete na internetu

NABÍZÍME LÉČBU PRO
DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ PACIENTY
(také pro pacienty po operacích, kdy je potřebná
rehabilitace a pacienty trpících syndromem
demence) v léčebně s národní akreditací kvality
v Dolním Rychnově - v Domě ošetřovatelské péče
 24h lékařská a
ošetřovatelská péče
 rehabilitace v tělocvičně
ě
i na pokoji
 bazální sitmulace v
ošetřovatelské péči
(masážní a rehabilitační
techniky)
 psychoterapie, paliativníí
péče, zajištění duchovní
péče
 aktivizační techniky
(trénink paměti,
arteterapie, muzikoterapie, atd.)
 snoezelen - relaxační multismyslová místnost
 velká zahrada s fontánou a altánem, kulturní akce

Krajská radní pro oblast správy majetku Bohuslava Hajská.
Na otázku, jak Karlovarský kraj
řeší problém s nevyužitým nebo
dlouhodobě nevyužitelným majetkem odpovídá Bohuslava Hajská, krajská radní pro oblast správy majetku.
Přehledy o momentálně nepotřebných či nevyužitých nemovitostech (pozemky, budovy), a to
včetně návrhu na jejich další využití, průběžně aktualizuje odbor
správy majetku Krajského úřadu
Karlovarského kraje ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi
kraje.
„Ukáže-li se nějaká nemovitost ve
vlastnictví kraje nebo jeho příspěvkových organizací jako momentálně nepotřebná, může být převedena na jinou příspěvkovou organizaci kraje, pronajata z důvodu využití nemovitosti krajem v budoucnosti nebo prodána,“ vyjmenovává
krajská radní pro oblast správy majetku Bohuslava Hajská.
Rozhodne-li kraj o záměru prodeje nepotřebné nemovitosti, vč.

MOSER
IKONA
DESIGNU

minimální ceny, která je zpravidla
stanovena součtem ocenění převáděných nemovitostí podle znaleckého posudku, oznámí záměr na
prodej v souladu se zákonem o krajích na úřední desce, dále na webových stránkách realitního serveru
Západočeské reality, na internetových stránkách Karlovarského kraje (na krajském webu a internetových stránkách Západočeské reality uveřejňuje také informace o případném pronájmu nemovitosti)
a nově také na portále Prodej.Vasmajetek.cz, podporovaného ministerstvem pro místní rozvoj.
„Uveřejněním schváleného záměru prodeje v databázi Vasmajetek.cz je tato nabídka automaticky
rozeslána do sítě přibližně 600 realitních makléřů. Doplňkově s tím
nabízíme prodávané či pronajímané nemovitosti také formou inzerce v regionálním nebo celostátním
tisku,“ upozoňuje Bohuslava Hajská s tím, že informace o prodeji
krajského majetku by neměla nikoho minout.

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

8. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ

VÁNOČNÍ TRH
Přijměte pozvání na tradiční vánoční trh, který se koná
v nádherných prostorách mariánskolázeňské kolonády.
Po celou dobu konání bude trh provázet bohatý kulturní
program, výtvarná dílna, ukázky řemesel, prodejní stánky
s vánočním zbožím a adventními specialitami
a nejrůznější atrakce pro děti.
5.12.13 v 17.00 hodin proběhne slavnostní zahájení,
rozsvěcení vánočního stromu, ohnivá show Pa-li-Tchi
a koncert kapely Christmas Brass Band.
čtvrtek 5.12.13 13.00 – 20.00
pátek 6.12.13 10.00 – 20.00
sobota 7.12.13 10.00 – 20.00
neděle 8.12.13 10.00 – 18.00

Akce se koná za finanční podpory města Mariánské Lázně.
Vstup na akci je zdarma.
www.marianskelazne.cz

letrzích v Paříži, Frankfurtu, New Yorku a Atlantě.
Návštěvníky na první pohled upoutaly příjemné
kombinace průzračných moserovských barev
i lehkost a optické efekty jednotlivých objektů.
Mezi nejúspěšnější exponáty se zařadila kolekce
masivních váz Hruška, za které obdržel jejich
tvůrce, umělecký ředitel sklárny Moser Lukáš
Jabůrek, cenu Czech Grand Design v kategorii
Cena veřejnosti. Zaujala i elegantní linie 85 cm
vysokého solitéru „Feature“ složeného ze čtyř
účelných váz a pěti optických bloků. Obdivována
rovněž byla kolekce unikátních děl inspirovaných
vzory z historických zákresových knih Moser, kde
se spojují veškeré mistrovské sklářské techniky.
Kdo se vedle Lukáše Jabůrka na vytvoření
vaší úspěšné kolekce podílel?
Na vzniku unikátní kolekce se podílelo sedm
sklářských výtvarníků různých generací. Například soubor dvou originálních váz, „Blues“
a „Kristalino“ byl vytvořen podle návrhu legendy českého sklářství Reného Roubíčka, který
v loňském roce oslavil 90. narozeniny. Soubory
nápaditých dekorativních váz vytvořili naopak nejmladší výtvarníci, vítězové 2. ročníku soutěže talentovaných studentů škol výtvarného zaměření,
která má název „Cena Ludwiga Mosera“.
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Moser pro prodej a marketing.
Před několika dny své brány zavřel letošní
15. ročník jedné z nejvýznamnějších přehlídek současného designu ve střední Evropě - „Designblok“ a sklárna Moser patřila
opět mezi vystavovatele. Jak se vám líbilo
letošní téma „Ikony designu“?
Bylo to téma jako „ušité na míru“ sklárně Moser.
Za více než stopětapadesát let existence sklárny

se totiž ikonami stala řada uměleckých solitérů i
celých kolekcí výjimečných genialitou designu,
kvalitou skloviny i vysokou úrovní uměleckořemeslného zpracování. Jako ikony můžeme chápat
i tvůrce těchto děl, legendární skláře a sklářské
výtvarníky.
Jaké výrobky sklárna na Designbloku vystavovala?
Sklárna v rámci Designbloku představila kolekci
„Design Moser 2013“, která již před tím slavila
velké úspěchy na prestižních mezinárodních ve-

Začátkem října 2013 byly uveřejněny výsledky 3. ročníku této soutěže. V čem vidíte
největší přínos pro mladé designéry?
Budoucí designéři získávají díky soutěži „Cena
Ludwiga Mosera“ nenahraditelné praktické zkušenosti. První zkušeností je již samotná tvorba
návrhu vlastního designu konkrétního výrobku na
zakázku ﬁrmy, čili sklárny Moser. Pro vítěze soutěže je pak připravena stáž ve sklárně spojená
s praktickým vzorováním na huti a konzultacemi
se sklářskými odborníky.
Vítězné návrhy jsou ve sklárně vyrobeny a jsou
prezentovány na mezinárodních veletrzích, kde
díla hodnotí návštěvníci z řad odborníků i potencionálních zákazníků, což je pro mladého návrháře
další vynikající zkušeností.
Nejúspěšnější díla jsou zařazena do výrobního
programu sklárny a mladí tvůrci poprvé sbírají

INSPIRACI
NA VÁNOČNÍ
DÁRKY NAJDETE
V PRODEJNÍCH
GALERIÍCH MOSER

Richard Ullisch, ředitel pro obchod a marketing,
a Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel, s vázou Hruška

zkušenosti v důležitém vztahu designér-výrobce-zákazník.
V říjnu 2013 sklárna Moser prezentovala novinky také na Tchaj-wanu. O co se jednalo?
Jednalo se o velkolepou výstavu a téměř čtyřtýdenní prezentaci děl sklárny Moser, v metropoli
Tchaj-wanu Taipeii, s názvem „Nekonečný třpyt
v sálajících plamenech“. Tchajwanští zákazníci
jsou vášnivými sběrateli uměleckých děl sklárny
Moser a tradičně obdivují zejména ručně ryté solitéry. Je pro ně radostí sledovat naživo ryteckou
prezentaci a rozšířit si své umělecké sbírky o další
ryté sběratelské kousky. Rytecké umění tentokrát
předvedl mistr rytec Milan Holubek. Rok 2014
bude v čínském kalendáři rokem Koně a při této
příležitosti vytvořil Milan Holubek kolekci děl právě s motivy koní, která přitahovala zaslouženou
pozornost všech návštěvníků.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
dalších úspěchů doma i v zahraničí.

KARLOVY VARY
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303
PRAHA
Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891
www.moser-glass.com
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Karlovarský kraj ocenil nejúspěšnější žáky uplynulého roku
Stejně jako v předchozích letech také letos ocenil Karlovarských kraj talentované žáky a studenty, kteří se
prosadili v nejrůznějších školních
soutěžích v České republice nebo
dokonce i v zahraničí na mezinárodní úrovni.
Letošní seznam mladých talentů,
kteří v prostorách ZUŠ v Kraslicích
převzali ocenění z rukou náměstka
hejtmana Karlovarského kraje Václava Sloupa, činil více než stovku jmen.
Žáci a studenti z Karlovarského kraje
uspěli například na mezinárodní chemické olympiádě, geografické olympiádě nebo na Turnaji mladých fyziků.
Přehled oceněných žáků:
Adam Přáda, Gymnázium Ostrov
Mezinárodní chemická olympiáda
v Moskvě - 54. místo, ústřední kolo
Chemické olympiády kategorie A - 2.
místo
Jan Kozák, Gymnázium Cheb
Mezinárodní geografická olympiáda v Kjótu - 40. místo, ústřední kolo Zeměpisné olympiády kategorie
D - 3. místo
Jan Šugár, Gymnázium Ostrov
EUSO (European Union Science
Olympiad) v Lucemburku - 3. místo týmu A
Družstvo Gymnázia Cheb ve složení Le Quy Anh Vu, Ha Xuan Son,
Daniela Mrázková, Ngo Ngoc Anh,
Pham Nhath Than
Celostátní finále soutěže Turnaj
mladých fyziků v Opavě - 2. místo
Quang Hiep Bui, Gymnázium
Cheb
Ústřední kolo Biologické olympiády kategorie A - 3. místo
La Minh, Gymnázium Cheb
Ústřední kolo v Soutěži cizích jazyků – německý jazyk kategorie II B - 3.
místo
Kristyna Kornigová, Svobodná
chebská škola, základní škola a gymnázium
Ústřední kolo v Soutěži cizích jazyků – anglický jazyk kategorie III B 1.
místo
Lada Zadranská, Gymnázium
a obchodní akademie Mariánské Lázně
Ústřední školo soutěže Středoškolská odborná činnost - obor 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, Název práce:
Hudební psychologie - 2. místo
Pavel Martínek, Svobodná chebská
škola, základní škola a gymnázium
Celostátní kolo v soutěži Matematický klokan – kategorie cvrček - 1.
místo
Philip Tran, 3. základní škola Cheb
Celostátní kolo v soutěži Matematický klokan – kategorie klokánek - 1.
místo
Pavla Dedíková, Gymnázium Cheb
Celostátní kolo v soutěži Matematický klokan – kategorie junior - 2.

místo
Jan Bednařík, Integrovaná střední
škola Cheb
Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU - kategorie II - 1. místo
Jiří Šůs, Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
Celostátní matematická soutěž žáků
SOŠ a SOU - kategorie III - 3. místo
Michal Voříšek, Střední průmyslová škola Ostrov
Celostátní matematická soutěž žáků
SOŠ a SOU – kategorie VI - 3. místo
Sportovní soutěže Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR:
Reprezentační tým Prvního českého gymnázia Karlovy Vary ve složení Eva Moučková, Michaela Fenklová, Kateryna Vatashchuk, Anna Štěříková, Kristýna Čermáková, Hana
Gašicová, Zora Hrabáková, Petra
Klímová, Bára Stefanovičová
Světové mistrovství středních škol
v basketbalu Kypr 2013 - dívky - 16.
místo
Tým Prvního českého gymnázia
Karlovy Vary ve složení Anna Štěříková, Eva Moučková, Hana Gašicová, Petra Klímová, Zora Hrabáková, Bára Stefanovičová, Kataryna
Vatashuk
Republikové finále v Basketbalu kategorie VI A – dívky - 1. místo
Družstvo Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné
školy Karlovy Vary Lucie Dekanová,
Petra Bořková, Monika Pachtová,
Sarah Kastlová, Denisa Svobodová,
Štěpánka Trappová
Republikové finále v Plavání kategorie V – dívky - 2. místo
Tomáš Kotraba, v době soutěže žák
Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, nyní žák Gymnázia Ostrov
Republikové finále v Přespolním
běhu kategorie IV jednotlivci – chlapci - 3. místo
Oborové soutěže středních odborných škol a středních odborných učilišť a ostatní školní soutěže:
Daniel Juptner, Ondřej Ďásek
a Matěj Pokorný, ZŠ Kraslice
Ústřední kolo soutěže SAPERE –
vědět jak žít – kategorie I - 2. místo
Klára Hanáková, Gabriela Trojáková a Cyril Kreč, ZŠ Kraslice
Ústřední kolo soutěže SAPERE –
vědět jak žít – kategorie II - 3. místo
Jan Eichorn, Roman Kubala a Jiří Svoboda, Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov
Ústřední kolo soutěže SAPERE –
vědět jak žít – kategorie III - 3. místo
Kateřina Brožová, Eliška Belblová, Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
Gastronomická soutěž Fischer

Wander Pokal 2013, Pegnitz u Bayreuthu v Německu - 1. místo v kategorii kreativita a kvalita zpracování ryb
Radek Machačka, Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
Celostátní soutěž Lázeňský pohárek
2012 - Zlatá kategorie kuchař
Gabriela Mandousová, Střední odborné učiliště stravování a služeb
Karlovy Vary
Celostátní soutěž Lázeňský pohárek 2012 - Zlatá kategorie kuchař
Anna Mašková, Hotelová škola
Mariánské Lázně
Celostátní soutěž Lázeňský pohárek
2012 - Zlatá kategorie kuchař
Erika Machová, Hotelová škola
Mariánské Lázně
Celostátní soutěž Lázeňský pohárek
2012 - Stříbrná kategorie kuchař

místo
Philip Ryšavý, Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně
Plavání, 100 m volný způsob - 2.
místo, 50 m volný způsob - 3. místo
Sylvie Získalová, Bezpečnostně
právní akademie Plzeň
Sportovní střelba, 10 m vzduchová
pistole - 2. místo
Václav Manhart, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
Vzpírání - 2. místo
Národní kola uměleckých soutěží základních uměleckých škol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
Hudební obor
Daria Moiseeva, Základní umělecká škola Sokolov

Pamětní listy a keramické sošky moudrých sov předal oceněným
žákům krajský radní pro oblast školství Václav Sloup.
Foto KÚ
Gabriela Mandousová, Střední odborné učiliště stravování a služeb
Karlovy Vary
FOOD CUP 2013 - 1. místo kategorie kuchař
Anna Mašková, Hotelová škola
Mariánské Lázně
Chodovar Cup 2013, barmanská
soutěž - 2. místo
Barbora Apoštolová, Hotelová škola Mariánské Lázně
Velká cena Becherovky 2013, barmanská soutěž - 1. místo
Veronika Jelínková, Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
Velká cena Becherovky 2013, barmanská soutěž - 2. místo
Hry VI. letní Olympiády dětí
a mládeže ČR 2013, Zlínský kraj:
Pavlína Kocurová, Základní škola
Karlovy Vary, Krušnohorská 11
Atletika, vrh koulí 3 kg - 1. místo
David Zadák, Gymnázium Ostrov
Cyklistika, MTB Cross Country - 1.
místo, MTB Sprint - 1. místo, silniční
kritérium - 2. místo
Miroslav Svatek, Gymnázium Cheb
Cyklistika, silniční kritérium - 3.

Národní kolo ZUŠ - Skladatelská
soutěž, 2. kategorie - 1. místo
Vojtěch Šembera, Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15
Národní kolo ZUŠ - Skladatelská
soutěž, 3. kategorie - 1. místo
Milan Coubal, Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary,
Šmeralova 336/15
Národní kolo ZUŠ - Hra na elektronické klávesové nástroje, 1. kategorie - 2. místo
Filip Skribek, Základní umělecká
škola Františkovy Lázně
Národní kolo ZUŠ - Hra na elektronické klávesové nástroje, 3. kategorie - 1. místo
Michal Kopecký, Základní umělecká škola Sokolov
Národní kolo ZUŠ - Hra na elektronické klávesové nástroje, 6. kategorie - 2. místo
Petr Bilanin, Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary,
Šmeralova 336/15
Národní kolo ZUŠ - Hra na elektronické klávesové nástroje, 8. kategorie - 3. místo
Karina Ivanková, Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov

Národní kolo ZUŠ - Hra na akordeon – sólo, 3. kategorie - 3. místo
Akordeon Junior - Petr Müller, Alexander Čaban, Jan Harapát, Kristýna Kričfalušiová, Karina Ivanková,
Základní umělecká škola Kraslice
Národní kolo ZUŠ - Akordeonový
soubor, 1. A kategorie - 2. místo
Klavírní trio „Draconum Cupatis“
- Tomáš Štěpánek – housle, Magdaléna Pitrová – violoncello, Sarah Faridová – klavír Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary,
Šmeralova 336/15
Národní kolo ZUŠ - Komorní hra
s převahou smyčcových nástrojů,
IV/4 kategorie - 3. místo
Klavírní trio - Ladislav Weber –
housle, Viola Paďourková – housle,
Ondřej Musil – klavír Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy
Vary, Šmeralova 336/5
Národní kolo ZUŠ - Komorní hra
s převahou smyčcových nástrojů,
IV/4 kategorie - 3. místo
Trio Matěj Svoboda – hoboj, Ivan
Milev – hoboj, Danny Takieddin violoncello Základní škola a Základní
umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15
Komorní hra s převahou dřevěných
dechových nástrojů, 3. C kategorie 2. místo
Trio zobcových fléten „Dutý dřeva“ - Adéla Svobodová, Simona Svobodová, David Korbelář, Základní
umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
Komorní hra s převahou dřevěných
dechových nástrojů, 2. D kategorie 2. místo
Kvinteto zobcových fléten - Tereza Horská, Sára Lochmanová, Aneta Streicherová, Elisabeth Petáková, Markéta Petrikovičová, Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb
Komorní hra s převahou dřevěných
dechových nástrojů, 2. D kategorie 2. místo
Dechový soubor „Sestetto barbarico“ – Michaela Zajacová, Jakub
Douda, Soňa Ondrušová, Kristýna Kanická, Vendula Chmelíková,
Ondřej Vomočil, Základní umělecká
škola Ostrov
Komorní hra s převahou dřevěných
dechových nástrojů, 4. A kategorie 3. místo
Trumpetové duo - Ondřej a Vladimír Kolářovi, Základní umělecká
škola Františkovy Lázně
Komorní hra s převahou žesťových
dechových nástrojů, 1. B kategorie 2. místo
Žesťový kvintet - Jitka Balovčíková, David Eliáš, Radek Boháček, Šimon Kučera, Ivo Kučera, Základní
umělecká škola Roberta Schumanna Aš
Komorní hra s převahou žesťových
dechových nástrojů, 2. B kategorie 3. místo
Žesťové duo - Kamila Kalodová,

KRAJSKÝ ÚŘAD Karlovarského kraje (Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary)
tel. 354 222 300, 354 222 400, 354 222 112 (ústředna), fax 353 331 509, (podatelna), elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2

Klára Dedková, Základní umělecká
škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně
Komorní hra s převahou dřevěných dechových nástrojů - 2. místo
Pozounové duo - Miroslav Nejdl,
Tomáš Knobloch, Základní umělecká
škola Jindřicha Jindřicha, Cheb
Komorní hra s převahou dřevěných
dechových nástrojů 4. B kategorie - 1.
místo
Literárně dramatický obor
Soubor HOP-HOP - Markéta Aranyossyová, Nazareno Klug, Adéla Kubištová, Vojtěch Palm, Pavel
Raus, Eliška Rojíková, Věra Tomanová, Eva Pincová, Základní umělecká škola Ostrov
Kolektivní projev dramatický, loutkářský, přednesový a pantomima
- „Tak tohle je naše Leni?“ - 1. místo
Soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI Klára Jírovská, Monika Kadlecová,
Filip Rück, Jakub Liška, Natálie Jírovská, Lucie Šupolová, Tereza Jandová, Tereza Kubíková, Ondřej Petrák, Matěj Velička, Základní umělecká škola Ostrov
Kolektivní projev dramatický, loutkářský, přednesový a pantomima „Pohádky od rybníka“ - 2. místo
Nejúspěšnější školy ve sportovních soutěžích organizovaných
AŠSK a podporovaných MŠMT ČR,
Karlovarským krajem a dalšími
partnery:
První stupeň ZŠ
5. základní škola Cheb, 83 bodů
ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11
- 80 bodů
ZŠ Sokolov, Běžecká 2055 - 72 bodů
ZŠ Sokolov, Pionýrů 1614 - 68 bodů
ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19 61 bodů
ZŠ Ostrov, Masarykova 1289 - 58
bodů
Druhý stupeň ZŠ + nižší stupeň
osmiletého gymnázia
ZŠ Sokolov, Pionýrů 1614 - 267 bodů
ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25 -202
bodů
ZŠ JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459 - 200 bodů
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova
336/15 - 165 bodů
ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11
- 158 bodů
ZŠ Nejdek, náměstí Karla IV. - 133
bodů
Střední školy
První české gymnázium v Karlových Varech - 516 bodů
Gymnázium Sokolov a Krajské
vzdělávací centrum - 356 bodů
SOŠ pedagogická, gymnázium
a vyšší odborná škola Karlovy Vary - 344 bodů

„Vize pĜestane být snem“

ROP Severozápad

Informace Regionálního operaþního programu Severozápad

ROP Severozápad proplatil příjemcům již 2,5 miliardy korun
Regionální operační program Severozápad obnovil
svou činnost a proplatil městům, obcím, krajům a podnikatelům již více než 2,5 miliardy korun. Tito příjemci dotací čekali na proplacení prostředků více než rok. Peníze,
které nyní získali, vynaložili již dříve při realizaci rozvojových projektů, k jejichž
podpoře se operační program
zavázal.
Proplaceny byly projekty
a etapy projektů, které prošly,
dle pravidel operačního programu, příslušnou kontrolou, nejsou pozastaveny a nejsou u nich řešeny nesrovnalosti. Pro pořadí proplácených
žádostí byl rozhodující termín
jejich podání – proplaceny
byly žádosti o platbu nejdříve
podané. „Prostředky byly proplaceny ve dvou částech. První, přibližně 1,5 miliardy, jsme

proplatili v polovině září. Následně jsme okamžitě požádali
MMR o další peníze. Ministerstvo nám je poslalo v posledním říjnovém týdnu a Úřad
Regionální rady je obratem rozeslal dalším příjemcům, kteří
čekali na dotace. Šlo přibližně
o miliardu korun. Proplacena
tak je většina žádostí o platby,
které se nahromadily během
doby, kdy byl ROP Severozápad pozastaven,“ uvedl předseda Regionální rady Petr Navrátil.
ROP Severozápad vyplatil
prostředky bezmála sedmdesáti subjektům. Mezi příjemci dotací bylo například město Děčín. To podporu z regionálního operačního programu
získalo mimo jiné i pro vybudování nové městské knihovny v objektu Atlantik nebo pro
revitalizaci parku na Mariánské louce a zámeckých zahrad.
Prostředků se dočkala také

Karlovarská krajská nemocnice, která díky nim modernizovala své vybavení a zdravotnické zařízení. Proplaceno
bylo i několik projektů, které
s podporou ROP Severozápad
realizoval Ústecký kraj. Šlo například o přístavbu tělocvičny
v Evropské obchodní akademii v Děčíně nebo rekonstrukci konzervatoře v Teplicích.
Prostředky ale směřovaly
také do Chodova, kde s podporou ROP Severozápad
vznikla nová sportovní hala
nebo do Chebu, kde byl podpořen projekt, který umožní
turistické využití levého břehu
Ohře. Proplacení dotace se dočkalo také město Karlovy Vary,
které s podporou z regionálního operačního programu vystavělo nový plavecký bazén.
Proplacení dotací, které ROP
Severozápad dlužil příjemcům, bylo v rámci obnovení
činnosti operačního progra-

Projekt turistického využití levého břehu Ohře rozšířil sportovní aktivity v kraji.

mu prioritou. „Problémy měst
a obcí, které čekaly na dotace velmi dlouhou dobu, byly
značné a to, že se podařilo činnost ROP SZ obnovit a pro-

středky proplatit je významný
úspěch. Podíl na něm má jak
Regionální rada jako řídící orgán programu, tak i ministerstva a kraje, které se rozhod-

Železnici v Karlovarském a Ústeckém
kraji brázdí žraloci s pantery
„Žralok a Panter“. Moderní vlakové soupravy, které
loví cestující v Karlovarském
a Ústeckém kraji, svými názvy právem odkazují na dravé jedince. Moderní železniční vozidla, elektrický RegioPanter a motorový RegioShark, jsou vybavena inovativními technologiemi a jednoznačně zvyšují komfort
přepravovaných osob.
„Nákup nových železničních
vozidel určených pro regionální dopravu a jejich nasazení do provozu výrazně přispěly k modernizaci vozidlového parku využívaného v rámci Karlovarského a Ústeckého kraje. Přínosem je systém
pro přepravu osob se zrakovým postižením, vozidla jsou
vybavena klimatizací, umožňují přístup k internetu formu
WIFI, nabízí komfortní sedač-

ky, jsou nízkopodlažní,“ uvedl
Tomáš Mohr z generálního ředitelství Českých drah.
Pořízení nových vlakových
souprav bylo spolufinancováno z evropských fondů, konkrétně z Regionálního operačního programu Severozápad, který na obnovu vozidel přispěl více než 650 mili-

ony korun ve čtyřech projektech. „Nová vozidla nabízejí
výrazně lepší komfort v rámci regionální dopravy, ve vazbě na další projekty umožňují občanům přepravu v rámci regionů převážně novými
vozidly se zajištěním stejného
standardu nabízených služeb.
Projekt současně přispívá ke

zvýšení bezpečnosti přepravy
osob a ke snížení negativních
vlivů dopravy na životní prostředí,“ dodal Mohr.
Komfort a atraktivní cestování si navíc pochvalují samotní cestující. „Ve srovnání
se staršími vlaky je cesta úplně o něčem jiném. Mimo pohodlných a prostorných sedaček je velkou výhodou rovněž
to, že jsou vlaky nízkopodlažní. To je dobré jak pro maminky s kočárky, tak pro ty, kteří
se hůře pohybují,“ uvedla jedna z cestujících, jež pravidelně
jezdí na lince Děčín – Most.
Kromě Děčínska a Ústecka byly nové soupravy uvedeny do provozu také v oblasti Šluknovského výběžku, na
společné lince Karlovy Vary –
Chomutov nebo na lince Mariánské Lázně – Cheb – Karlovy Vary.

Aktuální výzvy k předkládání projektů do ROP Severozápad
Výzva č. 42 - OP 1.1
– Podpora rozvojových pólů regionu
(IPRM I. – zónové)
Výzva je zaměřena na projekty v:
Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj
měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové)
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 19.
září 2013
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 18.
prosince 2013, 12:00 hodin
Výzva č. 43 - OP 1.1
– Podpora rozvojových pólů regionu
(IPRM III. – tematické)
Výzva je zaměřena na projekty v:
Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj
měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické)
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 19.
září 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 18.
prosince 2013, 12:00 hodin
Výzva č. 44
- OP 1.2 - Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Výzva je zaměřena na projekty v:
Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj
měst
Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 17.
října 2013
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 29.
listopadu 2013, 12:00 hodin
Výzva č. 45 - OP 3.1
- Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu (obchvaty)
Výzva je zaměřena na projekty v:
Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní
infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 17.
října 2013
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15.
listopadu 2013, 12:00 hodin
Výzva č. 46 - OP 3.2
- Rozvoj dopravní obslužnosti regionu (cyklostezky)
Výzva je zaměřena na projekty v:
Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost
Oblast podpory: 3.2 Rozvoj dopravní
obslužnosti regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 17.
října 2013
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15.
listopadu 2013, 12:00 hodin
Výzva č. 47 - OP 3.2
- Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Výzva je zaměřena na projekty v:
Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost
Oblast podpory: 3.2 Rozvoj dopravní
obslužnosti regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 17.
října 2013
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 29.
listopadu 2013, 12:00 hodin
Výzva č. 48 - OP 3.1
- Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
Výzva je zaměřena na projekty v:
Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost
Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní
infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 1. listopadu 2013
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 18.
prosince 2013, 12:00 hodin

Foto: město Cheb

ly poskytnout dotaci na úhradu korekce, kterou požadovala
Evropská komise,“ připomněl
místopředseda Výboru Regionální rady Milan Pipal.

SOUTĚŽTE S NÁMI O BALÍČEK PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ!
Regionální operační program Severozápad podpořil v Ústeckém a Karlovarském kraji více než sto projektů. Jejich zaměření je různé od modernizace škol, přes rekonstrukce historických památek a výstavbu moderních sportovišť až po vybudování desítek kilometrů cyklostezek. V tomto čísle Vám
přinášíme fotografii jednoho z nich. Poznáte, o který projekt
ve Vašem kraji se jedná? Pokud ano, neváhejte a zúčastněte se
soutěže o dárkový balíček propagačních předmětů! Vylosováni budou tři z Vás!
Správnou odpověď nám můžete zaslat do 3. prosince 2013
emailem na adresu soutez@nuts2severozapad.cz, nebo poštou na adresu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem.
Těšíme se na Vaše odpovědi!

Výherci z minulého čísla
jsou následující:
Bohumila Gregorová, Loket
Petr Kvíz, Cheb
Václav Volf, Nová Role
Gratulujeme!

KONTAKT
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
www.nuts2severozapad.cz
podatelna@nuts2severozapad.cz
Úřad Regionální rady
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 240 600
Pracoviště Karlovy Vary
Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary, tel.: 354 222 624
(budova C Krajského úřadu Karlovarského kraje)
Stránku připravili pracovníci Úřadu regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad – Fotografie jsou z archivu Úřadu Regionální rady, pokud není uvedeno jinak.

    
   
(% +'*)

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

z regionu

Ocenění pro hejtmana
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Terénní služby chceme rozvíjet

Během semináře o finanční gramotnosti, který byl určený seniorům, předal předseda České asociace pečovatelské služby Jindřich
Kadlec (vpravo) hejtmanovi Josefu Novotnému čestné uznání za
jeho podporu a přínos v oblasti sociálních služeb.

Studenti ISŠ Cheb viděli,
jak se vyrábí kvalitní okna

Studenti ISŠ Cheb se v novém výrobním závodu Bohemia Lignum
seznamují s nároky na výrobu špičkových dřevěných oken.
Studenti technických oborů ISŠ
Cheb absolvovali exkurzi v karlovarských výrobních závodech společnosti KALIBRA NOVA s.r.o., aby se přímo „u pramene“ seznámili s výrobou
kvalitních výplní stavebních otvorů
(okna, dveře, vrata atd.).
„Exkurze pořádáme, abychom přispěli k odbornému vzdělávání v našem
regionu, a tím zvýšili odbornou úroveň
absolventů, kteří mohou doplnit náš
profesionální tým. Naše firma se technologickým vybavením pohybuje na
samé špičce, proto máme studentům
co nabídnout. V našem týmu najdete
skvělé techniky, stavaře, strojaře a další,“ vysvětlil ředitel společnosti Kalibra
Nova Miroslav Liška, proč výrobní haly firmy otevřely své brány studentům.

Slavní rodáci
z Karlovarského kraje

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
Josef Labitzký
Výhercům, kterými jsou:
Jan Šimkanin z Krásna,
Věra Štěpánová
z Chodova a Václav
Vadinský z Krásného Lesa,
gratulujeme. Zasíláme jim
publikace o našem kraji.
A zároveň pokračujeme
v představování slavných
rodáků z Karlovarského
kraje...
Narodil se v roce 1802
v Krásně, už rok po narození se ale jeho rodina přistěhovala do Bečova, kde se
učil u hudebního pedagoga
Karla Veita hře na violu a klavír. Od roku 1820 pak působil jako houslista lázeňského orchestru v Mariánských
Lázních. Jeho hudební dráha pokračovala v Karlových
Varech, kde se v roce 1824
oženil s dcerou bečovského
starosty.
V roce 1835 začal budovat lázeňský orchestr v Karlových Varech (KSO), který
se později stal renomovaným lázeňským hudebním
tělesem. Pečeť jeho skladatelské invence dodnes nese
řada polek, kvapíků, pochodů, čtverylek a valčíků, za
něž si vysloužil přídomek
český valčíkový král...
Vyluštěnou tajenku spolu
s vaší adresou posílejte do
6. 12. 2013 na e-mail:
veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo
na adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje,
Veronika Severová, Závodní
353/88, 36006, Karlovy Vary

Studenty přitom nejvíce zaujal nový
závod v Dalovicích, kde firma vyrábí ze
dřeva. Tento závod je svými technologiemi v evropském měřítku na samotné
špičce. „Naše firma staví svojí filosofii
na inovaci. Inovativní ale nemůžete být
bez skvělého týmu odborníků. Z našich
zkušeností víme, že vedle zkušených
profesionálů je dobré zaměstnávat i absolventy. Mají dobré teoretické zázemí
a jsou flexibilní. Co jim chybí, to jsou
praktické zkušenosti. A to je právě to,
co od exkurzí a další spolupráce s odbornými školami očekáváme. Exkurze
jsou jen jednou z možností spolupráce. Další je spolupráce v rámci odborného výcviku a odborných praxí,“ naznačil Liška další cesty spolupráce mezi
předním českým výrobcem oken a vratových systémů a technickými školami.

A IN, A TE R,
K HA T, O F IT,
ZA K V ÍLE NÍ
O E NO , UNT,
V IRA G O

A TOL
TUA MOTU

INTIMNÍ
OB LE Č E NÍ

Paní ředitelko, můžete nové služby,
určené lidem s duševním onemocněním, blíže představit? O jakých službách konkrétně se bavíme?
V roce 2013 vytvořilo Centrum pro
rozvoj péče o duševní zdraví další nové
služby pro lidi s duševním onemocněním. Dvě nové služby jsou vytvořeny
v Sokolově a Chebu a jsou určeny zejména pro lidi s duševním onemocněním, jako jsou schizofrenní nebo afektivní poruchy (deprese nebo bipolární
poruchy). Základním cílem služeb je
poskytování sociální rehabilitace. Důležitým prvkem je to, že vyškolení sociální pracovníci jsou mobilní a mohou se s klientem (a jeho rodinou) setkat v místě služby nebo za ním jet domů nebo jinam dle domluvy. Předpokládáme, že tak budeme schopni více vyhovět potřebám lidí s duševním
onemocněním, a tím předcházet zhoršení jejich stavu.
Jak moc jsou tyto služby důležité
a jak se vám spolupracuje s Karlovarským krajem při jejich zavádění?
Vytvořením dvou služeb v Sokolově
a Chebu se zároveň vytvořila síť služeb
v Karlovarském kraji. V minulém roce byl otevřen Fokus v Karlových Varech, a tak by měl být pokryt v zásadě
celý kraj. Služby ambulantní a terénní rehabilitace byly vytvořeny v rámci
projektů EU a na jejich realizaci se po-

Foto: Šárka Ševčíková, Radiožurnál

Už tři roky spolupracuje Karlovarský kraj s organizací Centrum pro
rozvoj péče o duševní zdraví na
zlepšení situace osob s duševním
onemocněním v našem regionu.
Jedním z výsledků této spolupráce
jsou dvě nové služby pro tyto osoby - v Chebu a v Sokolově. A právě o nich jsem hovořil s ředitelkou
centra Barborou Wenigovou.

Mgr. Barbora Wenigová
- 42 let, rodačka z Písku, syn Tomáš. Je klinická psycholožka a psychoterapeutka. Od roku 2005 je ředitelkou neziskové organizace Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Od roku 2009 má v Karlových Varech a Sokolově soukromou psychologickou ordinaci. Mezi její odborné zájmy patří psychoterapie a práce s rodinou lidí s duševním
onemocněním. K jejím zálibám patří knížky, filmy a dobrá hudba.
dílel Karlovarský kraj (sociální odbor).
Úřad reagoval na nedostatečný stav sociální a zdravotní péče o osoby s duševním onemocněním v kraji.
Co přesně, jaké služby, přináší terénní sociální rehabilitace?
Nově vytvořené služby jsou služby
komunitního typu, a to proto, že jsou
nápomocny v podpoře žití v komunitě
(blízkém okolí) klienta. Na rok 2014 se
připravuje reforma psychiatrické péče
v České republice, která má směřovat
k přesunu těžiště péče z lůžkové péče
v léčebnách do služeb, které jsou blíže
klientovi – tzv. komunitní.
V našem kraji nemáme psychiatrickou léčebnu, a tak máme příležitost vybudovat moderní systém péče, založený pouze na službách, které jsou komunitní. Stále nám tu chy-

bí některé zdravotní služby, jako je krizové centrum, a terénní psychiatrické
sestry (dojíždějí za lidmi domů). Dále se v rámci našich snah vytvořil v roce 2013 koordinační tým, ve kterém
jsou zástupci zdravotních a sociálních
služeb, měst a obcí, plátců (pojišťoven,
kraje) a policie. Tento tým se schází
pravidelně jednou za tři měsíce a plánuje rozvoj péče v našem regionu. Výstupy z tohoto týmu jsou předávány ve
formě doporučení radnímu, odpovídajícímu za zdravotní a sociální věci na
Krajském úřadu Karlovarského kraje.
Čím se tato služba liší od jiných služeb podobného typu?
Služby, poskytované formou terénních nebo ambulantních služeb, obsahují tyto základní činnosti:
a) nácvik dovedností pro zvládá-

Kolik klientů už služby využívá?
V Karlových Varech je sociálně terapeutická dílna, kterou navštívilo za první rok fungování 64 klientů. V rámci služby sociální rehabilitace byla nabídnuta pomoc přibližně 140
klientům. Služby využívají ve všech
sledovaných službách ženy přibližně
stejně často jako muži. Ve všech službách tvoří hlavní klientelu dospělí lidé s diagnózou psychózy schizofrenního okruhu.
Kde se mohou zájemci o tuto službu dozvědět více?
Služby, které vznikly v Karlových Varech, Sokolově a Chebu, byly předány Fokusu o.s., který je úspěšně provozuje. Toto sdružení působí již řadu
let i v dalších místech republiky. Na jejich stránkách jsou veškeré informace
a kontakty. Pro lidi s psychickými problémy mohu také doporučit webové
stránky www.stopstigma.cz.
Václav Fikar

Soutěž Podnikatel okresu Cheb 2013 vstoupila do finále
Soutěž Podnikatel okresu Cheb,
kterou organizuje Okresní hospodářská komora Cheb ve spolupráci s Městem Cheb, míří do finále.
V něm se o přízeň odborné poroty
a veřejnosti utká 55 podnikatelských
subjektů – třicet v kategorii Firma

INIC IÁ LY
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MONTA ND A

K A RE TNÍ
HLÁ Š K A

a pětadvacet v kategorii Živnostník.
Hlasování veřejnosti a odborné poroty probíhá do 28. listopadu.
Odborná komise, složená ze zástupců veřejné sféry, organizací, zabývajících se rozvojem podnikatelského prostředí, i úspěšných pod-
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nikatelů, bude hodnotit podnikatele na základě vyplněných registračních karet, které obsahují otázky, týkající se například péče o zákazníky
a zaměstnance, společenské odpovědnosti nebo podpory akcí, konaných v regionu.

Veřejnost má možnost posílat hlasy svým oblíbeným podnikatelům
ze seznamu přihlášených on-line na
internetové adrese:
www.podnikatelokresucheb.cz
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 2. 12. 2013.
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ní péče o vlastní osobu, soběstačnosti
a dalších činností, vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Terénní služby plánujeme ve všech
třech městech doplnit provozováním
několika tzv. drop-in center s omezenou časovou dostupností (např. jedno odpoledne v týdnu). Tato centra umožní častější a pravidelný kontakt s částí cílové skupiny služby, která
tak bude moci být poskytována i při
skromném personálním obsazení většímu počtu klientů.
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Jaroslav PETER, Hradební 1822, Kraslice
tel. 739 300 427, fax: 352 673 306
e-mail: peter@saltpeter.eu, www.saltpeter.eu

Využijte mimořádný
podzimní příspěvek na očkování
od VZP

Zajišťujeme velkoobchodní a maloobchodní prodej kvalitních solných
certifikovaných 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)

inzerujte
v Krajských
listech
mobil:
+420 739 544 445
www.zurnalmedia.cz

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

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

po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w.schrottmobil.info
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ZÍSKEJTE PŘÍSPĚVEK NA NÁKUP A APLIKACI VAKCÍNY PROTI CHŘIPCE.
 Příspěvek je určen na očkování vakcínou Vaxigrip či Influvac.
 Program je určen pro všechny pojištěnce VZP ČR bez omezení věku,
kteří nemají očkovací látku hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
 K žádosti o příspěvek je potřeba připojit originální doklad o nákupu vakcíny
a doklad o zaplacení její aplikace s datem nákupu od 1. 10. 2013.
 O příspěvek lze požádat do 31. 12. 2013.

Ro
po zvoz
ce
ČR lé

ZÍSKEJTE PŘÍSPĚVEK AŽ 700 KČ NA OČKOVÁNÍ PROTI PNEUMOKOKŮM.
 Příspěvek je určen na očkování vakcínou Prevenar 13.
 Program je určen pro všechny pojištěnce VZP ČR bez omezení věku, kteří nemají
očkovací látku hrazenou plně nebo částečně z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
 K žádosti o příspěvek je potřeba připojit originální doklad o nákupu vakcíny
a doklad o zaplacení její aplikace s datem nákupu od 1. 10. 2013.
 O příspěvek lze požádat do 31. 12. 2013.

ZÍSKEJTE PŘÍSPĚVEK 2 700 KČ NA OČKOVÁNÍ PROTI KARCINOMU
DĚLOŽNÍHO HRDLA.

PRODEJ HRAČEK
A KVĚTINÁČŮ LECHUZA






Ve dnech:

Příspěvek je určen na očkování vakcínou Cervarix.
Program je určen pro dívky narozené v období od 1. 1. 1997 do 31. 3. 1998.
Klient si před zahájením očkování musí na pobočce VZP vyzvednout voucher.
Příspěvek bude proplacen na základě předložení voucheru s potvrzením o aplikaci tří dávek
od lékaře a originálních platebních dokladů o zaplacení těchto tří dávek s datem od 1. 11. 2013.
 O příspěvek lze požádat do 31. 7. 2014.

4. - 5.12. a 11. - 12.12.

SLEVA

Playmobil Cheb
Prumyslový park 31/18
Cheb - Dolní Dvory

VZP ČR si vyhrazuje právo ukončit poskytování příspěvku v případě vyčerpání
stanoveného finančního limitu pro daný program.

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

Více informací na www.vzp.cz, tel. 952 222 222 nebo na pracovištích VZP ČR.

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).
Od 1. 1. 2013 poskytujeme nový druh sociální služby
– domov se zvláštním režimem. Tuto službu poskytujeme
seniorům s chronickým duševním onemocněním.
Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cz • web: www.domovkynzvart.cz
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premium outlet
pro západní cechy

A 72
B 92

Hof

SELB

B 15

Aš
Asch

A 93

CZ
Frantiskovy Lazne
Franzensbad

unsiedel
303

Arzberg

Cheb
Eger

Karlovy Vary
Karlsbad

Marianske Lazne
Marienbad

B 299

Regensburg

Plzen
Pilsen

des i gn ho us e

B 22

Selb, Am Nordbahnhof 3 (vedle Rosenthal Outlet Center) A93 výjezd Selb Nord, 1. semafor smer Schirnding, po 200 m doprava pondelí až sobota 10-18 hod.
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Střední odborná škola pedagogická,
gymnázium a vyšší odborná škola
Karlovy Vary
Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary

02/ ¹+/,.Â 2/+  /4%6Â2¿ 30¹ /342/6

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
nabízí pro školní rok 2014/2015 tyto obory vzdělávání:
UČEBNÍ OBORY (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou)
• 23-51-H/01 Strojní mechanik • 23-56-H/01 Obráběč kovů • 26-51-H/01 Elektrikář •
• 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel • 36-52-H/01 Instalatér • 36-67-H/01 Zedník •

STUDIJNÍ OBORY (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou)
• 18-20-M/01 Informační technologie • 23-41-M/01 Strojírenství • 26-41-M/01 Elektrotechnika •
• 36-47-M/01 Stavebnictví • 23-45-M/01 Dopravní prostředky • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost •
• 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání • 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení •

ISŠTE Sokolov umí žáky zejména technických oborů
umístit na sjednaná pracoviště a zaměstnat.
Nejmodernější škola Karlovarského kraje pro výuku
technických i ekonomických oborů.
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov nabízí plně kvalifikovaný a zkušený pedagogický
sbor. Škola provozuje komerční autoservis, který slouží i
veřejnosti. Žáci automobilních oborů získají řidičský průkaz skupiny B a C. ZDARMA. Žáci strojírenských oborů získají svářecí průkaz. ZDARMA. Žáci oboru instalatér získají
6 certifikací k výkonu řemesla. ZDARMA. Žáci oboru Stavebnictví mají možnost získat výuční list oboru Zedník.

Od 1. 9. 2014 se v prostorách ISŠTE Sokolov otevírá odloučené pracoviště
FST ZPČU v Plzni, obor Strojírenství, kombinovaná forma.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 20. PROSINCE 2013 (8 - 17 h.)
24. LEDNA 2014 (8 - 17 h.), 21. ÚNORA 2014 (8 - 17 h.)

Stipendium až 7000,- Kč/ročně
ISŠTE Sokolov je školou, kam má smysl chodit.

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

¹KOLA POSKYTUJE STIPENDIUM AÄ   +k ZA ¼KOLNr ROK
Obory vzdělávání SOŠPg a G:

75-31-M/01
78-42-M/03
75-41-M/01
79-41-K/41

Předškolní a mimoškolní pedagogika
Pedagogické lyceum
Sociální činnost
Gymnázium

Obor vzdělávání VOŠ:

75-32-N/06

Sociální pedagogika

Možnosti pro absolventy:

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

Pro školu tyto služby zajišťuje Domov mládeže Karlovy Vary.
Mgr. Bohuslav PEROUTKA, ředitel | Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary
tel.: 354 224 711, fax: 353 234 596 | e-mail: info@pedgym-kv.cz
www. pedgym-kv.cz

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice nabízí volná místa
ve studijních a učebních oborech:

Smetanova 738, 357 35 Chodov

Gymnázium pro žáky z 5. tříd
Obchodní akademie pro žáky z 9. tříd
Ekonomické lyceum 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: Ing. Eva Temňáková

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:
4. února 2014 (8-17 hodin)
tel.: 353 223 129, www.szes-dalovice.cz

WWWSPSOSTROVCZ

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná
škola zdravotnická Karlovy Vary
Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary
www.zdravkakv.cz
Informace na tel. čísle: 353 233 936

Otevírané obory ve školním roce 2014/2015
Střední škola:
Zdravotnický asistent
Zdravotnické lyceum
Masér sportovní a rekondiční
Asistent zubního technika
Ošetřovatel

Vyšší odborná škola:
Diplomovaná všeobecná sestra
Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaný zubní technik

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
10. 1. 2014 od 15 hodin do 18 hodin
11. 1. 2014 od 9 hodin do 12 hodin

Střední odborné učiliště stravování
a služeb Karlovy Vary

Gymnázium a obchodní akademie
Chodov

79-41-K/81
63-41-M/02
78-42-M/02

6rCE NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
7. PROSINCE 2013 od 9.00 do 12.00 hod.

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe
www.zskraslice.cz
budou probíhat u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů.

Jsme státní škola rodinného typu s individuálním přístupem
k žákům a ve školním roce 2014/15 nabízíme studium
v oborech zakončených maturitní zkouškou:

/BORY ZAKONkENn MATURITNr ZKOU¼KOU
).&/2-!i.Â 4%#(./,/')%  4%#(.)#+c ,9#%5-  342/*Â2%.346Â
 %,%+42/4%#(.)+!  !54/42/.)+  $/02!6.Â 02/34³%$+9
/BORY ZAKONkENn ZgV~REkNOU ZKOU¼KOU © VÑUkNrM LISTEM
-%#(!.)+ /02!6¿³ -/4/2/6Ð#( 6/:)$%,

Gymnázium, základní škola a mateƎská
škola Mánesova s.r.o.
Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
tel.: 359 807 052, mobil: 605 237 676
e-mail: info@skolamanesova.cz

Škola rodinného typu pro motivované
a nadané žáky od 2 do 19 let.
Od pƎedškolního vĢku až
po gymnázium nabízíme ve tƎídách
s malým poētem žákƽ možnost
všestranného rozvoje s pƎihlédnutím
k individuálním potƎebám jedince.

P\IJÍMÁME STUDENTY DO 1. – 4. RONÍKU GYMNÁZIA

PƎijímací zkoušky naneēisto na G
se konají v sobotu 18. 1. 2014 v 13 hod.
Zkouška se skládá z testu studijních pƎedpokladƽ a motivaēního pohovoru.
ÚspĢšné složení zkoušky naneēisto opravŸuje studenta k pƎijetí ke studiu
ve školním roce 2014/2015.
PƎijímáme studenty i do vyšších roēníkƽ gymnázia kdykoliv bĢhem školního roku.
Další informace a pƎihlášení ke zkouškám na www.skolamanesova.cz

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

přijme pro školní rok 2014/2015
žáky do učebních oborů:

tříleté učební obory
23-68-H/01 automechanik
41-52-H/01 zahradník

65-51-H/01 kuchař-číšník (zahraniční stáže)
23-51-H/01 zámečník (možnost stipendia)

přednostně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

tříleté učební obory
41-55-E/01 opravářské práce
41-52-E/01 květinářské a aranžérské práce

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: V SOBOTU 7.12.2013
informace o studiu na www.souz-touzim.cz nebo na tel. číslech:
353 312 190 - Ing. Richard Nykodym, 353 311 470 - Mgr. Václav Růžek

1913 - 2013
100 let tradice, kvality a zkušeností

Přijímací řízení pro š.r. 2014/15:
Tříleté obory s výučním listem
65–51-H/01 Kuchař, kuchařka
65–51-H/01 Číšník, servírka
Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
65-41-L/01 Gastronomie
Nástavbové studium (pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)
65–41-L/51 Gastronomie
Kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna na www stránkách školy.
OSLAVA STOLETÉHO VÝROČÍ ŠKOLY
v budově školy ve dnech
pátek, 29.11. od 14 do 18 hodin
sobota, 30.11. od 10 do 16 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 11. 01. 2014
od 13 do 18 hod. v budově školy Ondřejská 56, K. Vary
prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků

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

STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ
SOKOLOV, příspěvková organizace
Pro školní rok 2014/2015 přijímáme žáky do těchto oborů:
• Studijní obory s maturitním vysvědčením
Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby
• Učební obory s výučním listem
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Prodavač - Aranžér - Kadeřník - Pekař - Zpracování dřeva - Provoz společného stravování - Potravinářská výroba
- cukrářské práce; řeznické a uzenářské práce - Pekařské práce
• Nástavbové studium s maturitním vysvědčením
(pro absolventy tříletých učebních oborů) Podnikání - denní dvouleté studium - dálkové
tříleté studium, Vlasová kosmetika - denní dvouleté studium, dálkové tříleté studium
MEZI OBORY S MATURITOU A OBORY S VÝUČNÍM LISTEM JE VELMI DOBRÁ PROSTUPNOST.
Školní jídelny v Sokolově a Kynšperku a domov mládeže v Sokolově zajišťují ubytování a stravu pro žáky, kteří jsou ze vzdálenějšího místa bydliště. Pro získání vice informací je možnost
kdykoliv navštívit školu i všechna pracoviště odborného výcviku.

Den otevřených dveří: 14.2.2014
www.zivnostenska-sokolov.cz

střední školství / názory krajských zastupitelů
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Čínská delegace v Karlových Varech

ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015

Barbora Vojtová,
zastupitel
Karlovarského
kraje

PRO ROK 2014/2015 PŘIPRAVUJEME OBORY:
18-20-M/01

Informační technologie se zaměřením
a) aplikace osobních počítačů
b) informatika v ekonomice

36-47-M/01

Stavebnictví se zaměřením
a) pozemní stavby
b) stavební obnova - pozor NOVINKA

V pondělí 14. října zavítala
do Karlovarského kraje delegace
z partnerského distriktu Changping. Čínskou delegaci vedl náměstek starosty okresní vlády distriktu Changping Su Weidong.
V Karlových Varech byli přivítáni zástupci kraje vedenými náměstkem hejtmana Jaroslavem
Borkou (KSČM).
Hovořilo se o možnosti zřízení ordinace čínské medicíny
v Karlovarské krajské nemocnici
a o využití těchto tradičních metod i v lázeňské péči. V obou delegacích byli zastoupeni odborníci na hospodaření v lesích, takže

Dny otevřených dveří
10. ledna 2014 a 15. února 2014

nabízí:
ź 8 studijních oborů zakončovaných maturitní

zkouškou
ź 15 oborů zakončovaných výučním listem
ź rekvalifikační kurzy
ź ubytování a stravování
ź autoškolu - skupiny A, B, C, T, E a D
ź kurzy práce s počítačem
ź příprava hostin a rautů
ź stavební a instalatérské práce
a mnoho dalšího
Nově nabízíme obory:
Mechanik elektrotechnik - robotizace
Stavebnictví - projekční činnost
Stavebnictví - stavební provoz

Čtyřleté maturitní obory
Ekonomika a podnikání - management kvality
Informační technologie
Mechanik elektrotechnik - robotizace
Podnikání
Stavebnictví - projekční činnost
Stavebnictví - stavební provoz
Strojírenství - programování CNC
Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

Dny otevřených

Josef Hora,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Tříleté učební obory
Elektromechanik
pro zařízení a přístroje
Mechanik opravář
motorových vozidel
Opravář zemědělských strojů
Prodavač a výrobce lahůdek
Instalatér
Kadeřník
Kuchař-číšník
Pekař
Zahradník
Truhlář
Zedník

2014/2015

Tříleté a dvouleté
učební obory
Strojírenské práce
Potravinářská výroba - cukrář
Stavební práce
Práce ve stravování

Kompletní nabídku oborů a další informace naleznete na

Zamyšlení nad veřejnými zájmy
Robert Pisár,
zastupitel
Karlovarského
kraje

V Chebu se má za evropské peníze z ROPu SZ stavět již druhý obchvat, který má městu výrazně pomoci s dopravou. Oblíbeným argumentem politiků,
kteří hodlají realizovat nějakou
monstrozní stavbu, je tvrzení,
že je to ve veřejném zájmu, neboť se tím vyřeší nějaký palčivý problém. A takovou stavbou
ve veřejném zájmu má být i připravovaný Jihovýchodní obchvat
Chebu. Je jím však ve skutečnosti? Jak to s těmi veřejnými zájmy
opravdu je?
Ze zjištěných chyb se lidé většinou poučí a do budoucna se jim
vyhýbají, ale někteří politici se
tak nechovají. V létě jsme, jako
krajští zastupitelé, odsouhlasili,
že zaplatíme korekce, čti „plošnou pokutu“ ve výši 308 milionů korun za chyby při výběru
projektů a financování projektů
z prostředků ROP Severozápad.
Tato pokuta je za samé projekty „ve veřejném zájmu“, protlačené vrcholnými politiky Karlovarského a Ústeckého kraje.
Již při hlasování o úhradě korekce jsme věděli, že za tři největší projekty pravděpodobně
dorazí další pokuta cca 180 miliónů korun. Tentokrát však nejde o plošné pochybení za jakési „systémové chyby“, ale za konkrétní chyby při realizaci projektů přestavby ISŠTE, CTV Ostrov
a Becherovy vily.
Pro ty, kdo doposud neví, za co
bychom měli platit další milióny
z krajského rozpočtu, se to pokusím stručně popsat na příkladu

ISŠTE (Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově). O řádný průběh výběrového řízení na dodavatele stavby se měla postarat firma AXCODE, s.r.o., kterou najal jako
poradce zřizovatel školy - Karlovarský kraj. Rada Karlovarského
kraje také schválila kvalifikační
a výběrová kritéria na dodavatele stavby. Přesto všechno výběrové řízení na tuto krásnou stavbu za cca 380 milonů korun proběhlo šlendriánsky. OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům) ve své zprávě konstatoval,
že „neexistuje žádný revizní záznam k procesu vyhodnocování
nabídek a vyhodnocování navíc
proběhlo netransparentním způsobem, zřejmě včetně porušení
platných předpisů EU a národních předpisů“. U zbylých dvou
projektů CTV Ostrov a Becherova vila to není o moc lepší, spíše naopak, ale prý se tím již zabývá Policie ČR, tak třeba někdo
ponese odpovědnost.
Veřejným zájmem, kterým se
projekt přestavby ISŠTE zaštiťoval, byla potřeba moderní střední školy pro Sokolov. Jenže dnes
řešíme, jak tuto školu naplnit
studenty. Jako nejsnadnější řešení se nabízí zavřít školy v okolních městech, což je současně také řešení nejhorší. Obávám se,
že chystaná stavba Jihovýchodního obchvatu v Chebu je projekt obdobně „ve veřejném zájmu“ a může přinést také podobně kyselé plody. Shodou okolností má stát opět „směšných“ 380
miliónů korun.
V diskusi obhájců a odpůrců projektu zaznívají argumenty pro i proti stavbě. Argumenty pro stavbu jsou především snížení intenzity tranzitní dopravy přes město, snížení hlučnosti
a prašnosti přímo ve městě. Argumentům proti stavbě se ne-

nemálo prostoru bylo věnováno
i tomuto tématu. Čínskou stranu
zejména zajímalo, jak bojujeme
proti pytláctví a zlodějům dřeva.
Na následném pracovním obědě se hovořilo o zvýšení propagace českého cestovního ruchu v Číně.
Podle čínského náměstka je nejdůležitější přímá letecká linka,
a co se týče spojení Prahy s Karlovými Vary – tak výstavba dálnice, respektive rychlostní silnice. Byli velmi překvapeni, v jakém (nevyhovujícím) stavu je silnice, spojující tato dvě významná města.
Naopak velmi příjemná byla
pro ně ochutnávka bylinného likéru Becherovka. Pan náměstek Su Weidong prohlásil: „Dejte Číňanům ochutnat Becherovku a přijedou“.
Setkání s čínskými partnery bylo velmi příjemné a přineslo další podněty k vzájemné spoluprá-

ci. Omezující v této součinnosti je samozřejmě vzdálenost mezi
Českou republikou a Čínou, takže případná vzájemná účast mládeže na festivalech bude limitována našimi finančními možnostmi.
Zástupci Karlovarského kraje
by Čínu měli navštívit na začátku příštího roku.
Zatím nejužší spolupráce je asi
s ruským městem Irkutsk, kam
v letošním roce vyjela na festival
„Jazz na Bajkale“ delegace žáků
Základní umělecké školy z Nové Role.
Komise pro vnější vztahy Karlovarského kraje by měla zájem navázat partnerské kontakty s některým ze slovenských krajů, ale toto se zatím nedaří, protože všechny slovenské kraje mají
již v České republice svého partnera a další svazky uzavírat nechtějí. Přesto tento úkol zůstává
mezi našimi prioritami.

Aby se kraj nestal obrovskou popelnicí

22. 11. 2013 (od 10 do 17 hod)
23. 11. 2013 (od 9 do 11 hod)
17. 1. 2013 (od 10 do 17 hod)

ZNÁME CESTU K TVÉMU ÚSPĚCHU
adresa školy:
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dostává takové pozornosti, jako
těm podpůrným.
Za prvé, o jihovýchodním obchvatu se hovoří řadu let a mezitím byl vybudován tzv. severní
obchvat, tudíž část dopravy již
byla z Chebu odkloněna. Jihovýchodní obchvat má pouze odvést
dopravu ze směru hraniční přechod Svatý Kříž-ulice 17. listopadu v Chebu.
Za druhé, obhájci i kritici projektu uvádí výrazně odlišná čísla, která mají dokládat intezitu dopravy směrem z města na
přechod Svatý Kříž, což mne vede k pochybování o aktuálnosti
těchto čísel. Poslední zkušenosti
z Chebu potřebu stavět obchvat
nepotvrzují. Ten, kdo projížděl v létě Chebem, ví, že se část
Evropské ulice opravovala. Byla
dokonce zužována do dvou pruhů, přesto se kolony netvořily.
Která auta tedy budeme za 380
milionů odklánět?
Vyvedení transitní osobní dopravy z města Chebu může vést
k odlivu turistů, což bude mít
pro živnostníky v Chebu velice
nepříjemné důsledky.
V minulosti se potřeba stavět obchvat hájila tím, že je třeba vyvést z Chebu kamiony. Ale
kamiony dnes tato trasa Svatý Kříž–Cheb příliš neláká, cesta na Pomezí nebo Vojtanov je
mnohem využívanější.
Výstavbou tohoto obchvatu,
který má ulehčit dopravě v Chebu, může dojít k opaku. Z pohledu do mapy je zřejmé, že postavením obchvatu se cesta z Waldsassenu na silnici R6 výrazně
zkrátí. Kamióny budou obchvat
využívat jako zkratku a jejich
počet naroste. Je snad veřejným
zájmem, pro který se má tento
obchvat postavit, snaha přilákat
stovky kamiónů do čtvrti Podhrad v Chebu, u které má tato
stavba končit?

Vážení spoluobčané, dne 28.
února 2011 byla založena Komunální odpadová společnost, a.s.,
která navázala na práci Svazku
obcí EKOODPADY, jejímiž členy
byla města Cheb, Chodov, Nová
Role, Ostrov, Skalná a v počátcích fungování také město Mariánské Lázně. Cílem tohoto uskupení bylo připravit se na zpřísňující se limity EU v systému nakládání s odpady a také připravit
nabídku pro ostatní města a obce
Karlovarského kraje.
Vstupem Karlovarského kraje
do projektu ekologické likvidace
odpadů vznikla Komunální odpadová společnost, a.s. (KOS).
KOS má základní jmění ve výši 6
mil. Kč, které je počátečním vkladem Karlovarského kraje a tvoří ho 6.000 ks kmenových akcií
á 1.000 Kč, které jsou podle klíče dle počtu obyvatel prodávány obcím a městům Karlovarského kraje. V současné době je do
Komunální odpadové společnosti, a.s. zapojeno celkem 49 obcí
a měst, např. Karlovy Vary, Sokolov, Ostrov, Chodov, Nová Role, Nové Sedlo, Bečov…, které reprezentují cca 39 tisíc tun odpadu k ekologickému zpracování.
KOS tak vznikl jako nabídka
obcím a městům plnit požadavky
Evropské směrnice o skládkování
za přijatelné, rozumné poplatky,
tzn. cílem KOSu je zajistit plnění požadavků EU a české legisla-

tivy (budoucí!) za nejnižší možnou cenu, s prvky jisté solidarity pro obce a města ve společnosti zapojené.
Dne 26. září letošního roku proběhla valná hromada obchodní
společnosti Komunální odpadová společnost, a.s., která reagovala na některé nedostatky, které z vnějšího prostředí negativně
ovlivňují chod a výsledky KOSu.
Jedná se zejména o chybějící legislativu – v první polovině letošního roku byla do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR předána novela zákona o odpadech,
která má navázat na zpřísňující se limity Evropské unie. Známé skutečnosti kolem pádu vlády zapříčinily, že novela nebyla v potřebných termínech projednána a kromě celé řady nepříjemností hrozí České republice
nemalé sankce za nedodržování
limitů (ve vztahu ke snížení biologicky rozložitelných komunálních odpadů), které upravují postupné omezování volného ukládání odpadů na skládku. Jen namátkou např. již v tomto roce by
měl být snížen objem ukládání
směsného komunálního odpadu
na skládku na 50 % a v roce 2020
na 35 % k produkci z roku 1995.
Jak ukazuje dosavadní vývoj,
a to nejen ve smyslu dosud chybějících zákonů, nejsou úkoly,
které si společnost vytýčila, nijak jednoduché. Kromě vlastní osvěty, která v počátcích fungování KOSu absentovala, je
to např. řada jednání se společnostmi, které zajišťují svoz odpadu a v Karlovarském kraji v této oblasti podnikají. Zde je potřeba říci, že ne všechna, zejména větší města si počínala prozíravě tím, že zrušila své technic-

ké služby a umožnila tak „vpuštění“ svozových nadnárodních
společností na svá území. V prostředí budoucí legislativy uvažovaný způsob financování by měl
nabídnout solidární cenu, složenou z položky za ekologickou likvidaci a položky za svoz směsného komunálního odpadu. Solidarita by se měla projevit zejména v tom, že svoz bude moci být dotován z prostředků, které
se po výběru částečně vrátí zpět
do regionu. Takový projekt tak
bude umět nabídnout občanům
i ze vzdálených území za ekologickou likvidaci odpadů přibližně stejnou cenu.
Vedení společnosti nyní připravuje podklady pro vypsání výběrového řízení na dodavatele služby ekologické likvidace směsného komunálního odpadu. Poté,
co akcionáři projednají a schválí pravidla, a po nabytí účinnosti
novely zákona o odpadech, bude
výběrové řízení vypsáno.
Vážení spoluobčané, řada obyvatel dnes není z různých důvodů spokojena s hospodařením
s odpady, a to docela právem. Je
však potřeba říci, že dosavadní
způsob volného ukládání odpadu
na skládku už do budoucna není
možný. Směsný odpad obsahuje
energeticky využitelné části a biologicky rozložitelnou část, které je potřeba zhodnotit a pouze
zbytek, odhadem do 25 %, by měl
být výhledově ukládán na skládku. Rychle se zaplňující skládky
v Karlovarském kraji, ale i po celé České republice, vyžadují řešení. Řešení jsou známá, jen potřebují podpořit účinnou legislativou a vstřícným přístupem občanů, jinak se Země stane jednou
obrovskou popelnicí.

Stát v sociální oblasti zcela selhal
Marian Odlevák,
zastupitel
Karlovarského
kraje

V předchozích číslech Krajských listů jsem psal o seniorech,
a vzhledem k tomu, že jsem na
tyto své názory obdržel nejen
od seniorů velký počet reakcí,
rád se k tomuto tématu vracím
i v dnešním vydání.
Podle průzkumu Respekt Institutu největší spokojenost se životem u respondentů panuje ve
věkové kategorii 50-75 let. Zároveň ale věková kategorie 50+
tvoří jednu z nejohroženějších
skupin na trhu práce, kdy 70
procent dotazovaných se obává
pracovní nejistoty v předdůchodovém věku. Přitom jejich silnou stránkou je dlouholetá praxe v oboru, vysoká profesní odbornost, kontakty a znalost prostředí, spolehlivost, vyzrálost
a schopnost řešit problémy dí-

ky zkušenostem či časová flexibilita. Tyto přednosti by měly
firmy důkladně zvažovat v personálních komunikacích. Přelomová je často situace u seniora,
který z aktivního pracovního života přechází do důchodu a tím
často ztrácí kontakt se svými bývalými spolupracovníky a kolegy z práce.
Právě přechod z aktivního do
důchodového věku bývá seniory
označován za nejvíce flustrující.
Velmi často jde i o razantní pokles finančních příjmů.
V této souvislosti jsem si vzpomněl na článek, uveřejněný na
idnes.cz s titulkem: „Seniory
trápí chudoba, stále víc jich krade v obchodech jídlo“. Zmiňovaný článek se zabýval chudobou
mezi pražskými seniory, kteří podle průzkumu mají nejvyšší výdaje na bydlení – nájemné.
Přesto ani senioři v jiných krajích na tom nejsou o moc lépe,
ten náš nevyjímaje. Navíc samostatnou kapitolou jsou osaměle žijící senioři, které zdražení
základních potravin, elektřiny
a léků navýšením daně z přida-

né hodnoty (DPH) postihlo nejvíce a tito jsou chudobou ohroženi také. Další ohroženou skupinou jsou osamělé matky s dětmi. V posledních třech letech stát
zcela selhal a ohroženým skupinám neuměl zajistit rozvoj nových pracovních příležitostí, sociální byty a ani zdravotní péči
bez poplatků.
Jestliže pak senioři nezvládají uhradit nájemné a své základní životní potřeby, společnost je
tak sama vyčleňuje, neboť takový senior, si nemůže zajít ani do
divadla, aby měl možnost společenského začlenění. Ostudný byl
pak návrh ministerstva práce na
zvýšení důchodu o 45 korun od
ledna 2014!
Dlouhodobě se problematikou
stáří a s bezplatnou telefonickou
pomocí zabývá od roku 1991 občanské sdružení ŽIVOT90, který provozuje tzv. „senior linku
800 157 157“, kde senioři získají bezplatnou pomoc v obtížných
životních situacích, jako je třeba
ztráta blízké osoby, poradenství
v sociální a zdravotní oblasti nebo běžné lidské problémy.

sport / ostatní
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Jak si stály fotbalové kluby v závěru podzimní části?
Baník Sokolov na příjemném 6.
místě po čtrnácti odehraných kolech
druhé nejvyšší soutěže, 1. FC Karlovy Vary čtvrté od konce ve třetí nej-

vyšší fotbalové soutěži. Tak vypadala podzimní část fotbalového ročnku 2013/14 z pohledu klubů, které
ze všech klubů v Karlovarském kra-

Krajský přebor

ji hrají nejvyšší soutěže. Jak si však
v tabulkách nižších soutěží stojí zástupci další měst a obcí? Vyrýsoval
podzim v krajském přeboru hlav-

ního aspiranta na postup do divize
v příštím ročníku? Budou jím Mariánské Lázně, které se o postup praly
už vloni s Chebem?

1. A třída

Mladí sokolovští karatisté jdou
v úspěšných stopách svých mistrů
Sokolovský karatistický oddíl
SKP UNITOP si připsal další mimořádný úspěch. Juniorská závodnice Tereza Jůnová získala
bronzovou medaili na mistrovství Evropy, které proběhlo v týdnu od 16. do 21. října v anglickém Sheffieldu.

„Letošní mistrovství Evropy bylo největší sportovní akcí v historii světové federace karate World
Union Karate do Fedaration. Zúčastnilo se ho 1500 závodníků ve
40 týmech z dvaadvaceti zemí Evropy,“ přiblížil význam závodu
trenér úspěšné medailistky Dani-

el Krhut s tím, že Českou republiku reprezentovali dva nejúspěšnější zástupci SKP UNITOP Sokolov
- Richard Schmid a Tereza Jůnová, která chtěla navázat na výborný výsledek z loňského mistrovství světa.
A to se jí také podařilo. „Ve své
kategorii se Tereza musela probojovat přes tři náročná kola, aby se
dostala do finále mezi šest nejlepších závodnic,“ popsal Daniel Krhut. Jak dodal, po velice dobře zacvičené finálové kata Kururunfa
nakonec získala pro českou reprezentaci třetí místo.
„Zužitkovala tak intenzivní trénink pod dohledem několikanásobných mistrů Evropy a světa
a také mistrů karate z japonského ostrova Okinawa. Ríšovi se tak
dobře nedařilo, ale i po velice dobře zacvičené sestavě skončil před
branami semifinále. Na devátém,
nepostupovém místě. I když se mu
nepodařilo dosáhnout na stupeň
vítězů, získal účastí na této akci
nové zkušenosti, které jistě do budoucna využije,“ věří Krhut.
Účast našich závodníků by nebyla možná bez podpory Karlovarského kraje. „V rámci projektů na
podporu talentované mládeže kraj
nezapomněl ani na SKP UNITOP
Sokolov,“ připomněl Daniel Krhut, který letos získal pro Českou
republiku stříbrnou medaili na mistrovství světa, stejně jako hlavní
trenér sokolovského oddílu Jiří Jirásek.
(par)

Hejtman předal šek souboru Marjánek
Předsedkyně Občanského sdružení folklórní soubor Marjánek Sandra Heřmanová dnes převzala z rukou hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného šek ve výši 40
tisíc korun. Peníze poputují na činnost folklórního souboru.
„Jsem rád, že můžeme podpořit
soubor, který pomáhá udržovat lidové tradice. Mimo jiné také pořádá
mezinárodní folklórní festival Mariánský podzim, který patří k nejnavštěvovanějším akcím našeho regionu. Pořadatelům, kteří věnují organizaci festivalu mnoho úsilí, času
i energie, patří mé poděkování,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef
Novotný.
Folklórní soubor Marjánek je jedním z nejúspěšnějších souborů v regionu, který je na scéně od poloviny 90. let.

Místostarosta Mariánských Lázní Petr Horký, předsedkyně Marjánku Sandra Heřmanová a hejtman Josef Novotný.

Měsíčník Karlovarského kraje
Registrováno pod číslem MK ČR E 14716,
vydává: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Krajské listy vycházejí v nákladu 132 000 výtisků.
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Putovní Domažlický datel míří
na gymnázium do Mariánských Lázní
Tříčlenné družstvo Gymnázia
a obchodní akademie Mariánské Lázně si koncem října vydobylo úspěch v soutěži Domažlický datel, v níž se posuzuje rychlost psaní na klávesnici. Soutěže
se účastnilo 30 jednotlivců z deseti středních škol z Čech.
V Domažlicích se závodilo ve
třech desetiminutových opisech
s rozdílnou penalizací – 10, 50
a 100 úhozů za chybu. „Nejlepšího
výkonu v nejtěžší disciplíně s penalizací 100 úhozů za chybu dosáhl Jan Jurek, jehož hrubá rychlost
byla 428,4 úhozu za minutu. V opisu s penalizací 50 úhozů za minutu
bylo umístění následující: 1. Jan Jurek, 3. Josef Stybar a 5. Tomáš Nápravník.
V disciplíně s penalizací 10 úhozů za chybu zvítězil Josef Stybar
se 424,9 úhozu za minutu, druhý skončil Jan Jurek a osmé místo
obsadil Tomáš Nápravník,“ uvedla

Vítězné družstvo soutěže o Domažlického datla. Jan Jurek, Josef Stybar, Tomáš Nápravník a vyučující Mgr. Ivana Hlaváčová.
Ivana Hlaváčová, která vyučuje na
škole písemnou a elektronickou komunikaci.
Vítězní mariánskolázeňští gymnazisté přivezli domů putovní pohár „Domažlický datel“. Na druhém místě skončila Obchodní akademie Plzeň a třetí místo obsadi-

la SOŠ a SOU Jindřichův Hradec.
Celá soutěž probíhala ve spolupráci s těmi nejúspěšnějšími – devítinásobnou mistryní světa v psaní na
klávesnici Helenou Zaviačičovou
a s Jaroslavem Zaviačičem, autorem
učebnic a spoluautorem programované výuky psaní na klávesnici.
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Vysílání z Karlových Varů
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