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Nemocnici v Chebu 
čeká modernizace 

Když Bruselu chutná 
zámecké pivo z Chyše
Karlovarský kraj představil v  hlavním městě Evrop-
ské unie zdejší regionální speciality.        více strana 2

Areál chebské nemocnice projde v  letech 2014 až 
2019 rozsáhlou obměnou.                                 více strana 2

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení a milí čtenáři,
zkouším listovat kalendářem tam 

i zpátky, ale je to tak – blíží se vá-
noční svátky a zanedlouho vykročí-
me do roku 2014. Ještě než nastane 
ten čas, rád bych připomněl některé 
momenty uplynulého období. Kar-
lovarskému kraji se letos podařilo 
dokončit vybavení nemocnic v Kar-
lových Varech, v Sokolově a v Che-
bu. Pacientům slouží 700 nových 
lůžek a  různé typy přístrojů, obojí 
za více než 120 milionů korun. Do 
rekonstrukcí, oprav a údržby kraj-
ských silnic jsme vložili přes 160 
milionů korun. Dosáhli jsme obno-
vy chodu Regionálního operační-
ho programu Severozápad, odkud 
mohou opět kraje, obce i podnika-
telé čerpat dotace na své projek-
ty. V okamžiku, kdy budete číst ty-
to Krajské listy, už bude po jednání 
krajského zastupitelstva, které mj. 
řešilo návrh změn v krajském škol-
ství. Můj osobní názor v  této věci 
byl a  zůstává jednoznačný – jsem 
proti rušení škol a řešení problému 
s úbytkem žáků a snížením úrovně 
vzdělávání vidím v úpravě struktu-
ry oborů a  v  celostátních přijíma-
cích zkouškách na střední školy. 
V  závěru vám všem přeji vánoční 
svátky plné pohody a strávené spo-
lečně s  rodinou a  nejbližšími přá-
teli. Klid o Vánocích bych rád po-
přál i všem lékařům a sestrám, zá-
chranářům, policistům či hasičům, 
kteří budou dohlížet na naše zdra-
ví a bezpečí. Ať je Karlovarský kraj 
v roce 2014 zase o něco lepším mís-
tem k životu pro nás i naše děti. 

Váš hejtman              Josef Novotný

Vedoucí krajského střediska 

Českého svazu žen Jaroslava 

Hernadyová je od 5. prosince 

držitelkou hlavní ceny v soutě-

ži Osobnost Karlovarského kra-

je za rok 2013. Za svou dlouho-

letou práci pro město Sokolov 

a blízké okolí získala cenu za 

mimořádný přínos kraji.  

„Jaroslava Hernadyová přispě-
la k  rozvoji města Sokolova řadou 
prospěšných projektů, které po-
mohly mnohým rodinám nejenom 
v  Sokolově, ale i  v  jeho blízkém 
okolí. I  přes závažné onemocně-
ní nepřestala pracovat a aktivně se 
podílet na veřejném dění. Za jejího 
přispění se v Sokolově uskutečnilo 
Diskusní fórum k Evropskému ro-
ku aktivního občanství a kromě to-
ho se také podílela na vzniku Kon-
cepce aktivního stárnutí,“ předsta-
vila vítězku hlavní kategorie mluv-
čí Krajského úřadu v Karlových Va-
rech Jana Pavlíková.

Za ní se v  kategorii Zvláštní ce-
na za mimořádný přínos Karlovar-
skému kraji umístil houslař Fran-
tišek Kůs, jehož rukama prošly 
housle takových virtuosů jako jsou 
Josef Suk, Ivan Ženatý nebo Jaro-
slav Svěcený.

„Jeho nástroje dosahují nejvyš-
ších zvukových i uměleckých kva-
lit a  jsou oblíbené pro svoji snad-
nou hratelnost a teplý bohatý tón. 
František Kůs je rovněž aktivním 
hudebníkem v kapelách, se který-
mi koncertoval u  nás i  ve světě,“ 
řekla Pavlíková.

Třetí příčku mezi devatenácti 

nominovanými obsadila lékařka 
Darina Kosorinová, zakladatelka 
občanského sdružení Asociace ne-
vládních neziskových aktivit Kar-
lovarského kraje (ANNA KK), je-
hož cílem je podporovat vzájem-
nou spolupráci, výměnu zkuše-
ností a rozvoj neziskových organi-

zací. Občanské sdružení vedla de-
set let a díky její vytrvalosti se or-
ganizace dokázala udržet dodnes. 
I přestože již není Darina Kosori-
nová součástí rady asociace, i na-
dále pomáhá s jejími aktivitami ja-
ko čestná předsedkyně.

Další osobnosti byly oceněné 

v  kategoriích Osobnost v  oblasti 
kultury a služeb veřejnosti a Osob-
nost v oblasti podnikání. 

Zvláštní ocenění, Cenu hejtmana 
Karlovarského kraje za záchranu 
lidského života, převzal za chebský 
triatlonový oddíl USK Akademik 
o. s. Petr Ptáček. Chebští triatlo-

nisté v srpnu, při návratu ze závo-
dů na Máchově jezeře, zachránili 
u Bochova život sedmadvacetileté-
mu muži, kterého srazilo auto. Ři-
dič auta z místa nehody ujel, sraže-
ného muže nechal na silnici svému 
osudu.                 (více již na str. 10)

                                 Václav Fikar

Karlovarský kraj už podeváté ocenil 
osobnosti, které šíří dobré jméno regionu   

Petr Ptáček z chebského triatlonového oddílu USK Akademik přebírá z rukou hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného zvláštní 
cenu za záchranu lidského života.                                                                                                                                                                        Foto Stanislava Petele

Je v Karlovarském kraji nedo-

statek kvalifi kovaných absol-

ventů? Podle úřadu práce vů-

bec ne. Práci v regionu jich 

hledají tisíce!  

Více než dva tisíce montérů 
a obsluhy strojů, 716 kvalifi kova-
ných strojírenských dělníků a ko-
vodělníků, přes tisícovku kvali-
fi kovaných pracovníků na stav-
bách nebo 792 technických a od-
borných pracovníků.

V evidenci Úřadu práce v Kar-
lovarském kraji je v  současnos-
ti přes 18 600 nezaměstnaných, 
z toho více než 11 000 kvalifi ko-
vaných pracovních sil, a to včetně  
532 specialistů a vědeckých pra-
covníků. 

„Musím si nutně položit otáz-
ku, jestli jsou skutečně všichni 
tak nepoužitelní, že je regionální 
fi rmy nezaměstnávají? Problém 
totiž spíše vidím v  tom, že řada 
fi rem pravděpodobně raději vy-
užije levnější námezdní sílu, než 
aby zaměstnala kvalifi kovaného 
člověka z evidence úřadu práce,“ 
komentoval hejtman Josef No-
votný zjištění úřadu práce s  tím, 

že podobný problém s nezaměst-
naností je i u pracovníků ve služ-
bách nebo v zemědělství. 

Z celkového počtu 5 448 absol-
ventů v  Karlovarském kraji (ab-
solvovali 2011/12 a  2012/13) je 
bez práce 658 mladých lidí, kte-
ří ukončili studium na některé ze 
středních škol a  učilišť v  našem 
kraji nebo mimo něj. Nejhůř při-
tom práci shánějí absolventi, kte-
ří vystudovali nebo se vyučili ob-
sluze strojů a zařízení a montáž-
ním pracem, stavebním pracem 
nebo prodeji.

„Je samozřejmé, že čerstvý ab-
solvent střední odborné školy či 
učiliště není, jak se říká, hotovým 
člověkem pro praxi. Ale předpo-
kládám, že s  tím zaměstnavatelé 
počítají. Naopak mají příležitost 
mladého absolventa od počát-
ku formovat podle svých potřeb, 
aniž by se potýkali s jeho špatný-
mi návyky z předchozích zaměst-
nání,“ upozornil hejtman.

Byl to právě on, kdo otázku po-
stoje regionálních fi rem k  za-
městnávání absolventů – uchaze-
čů o práci, otevřel na nedávném 
jednání tripartity.    (více na str. 2)

Kvalifikovaných absolventů 
je v našem kraji dostatek

Mattoni 1/2Maraton 
zve na druhý ročník 
Pořadatelé 2. ročníku karlovarského 1/2Maratonu 
připravují dvojnásobný počet čísel.       více strana 12

Pendolino dvakrát denně 

a další nové motorové vlaky 

RegioShark na tratích našeho 

regionu. Takový je posun na 

železnici v Karlovarském kraji, 

kde od 15. prosince platí nový 

jízdní řád Českých drah.

 „Rychlovlak Pendolino jezdí dva-
krát denně, téměř celý týden, ze se-
verní Moravy s  konečnou stani-
cí ve Františkových Lázních. Od-
tud se pak, opět dvakrát denně 
(ve 12:36 a 14:36), vydává po stej-
né trase zpět. Novinkou je, že me-
zi Plzní a Fr. Lázněmi není pro ces-
tu ve druhé třídě Pendolina nut-
ná místenka,“ informovala mluvčí 
Českých drah Radka Pistoriusová.

Další novinkou na zdejších tra-
tích je ranní spěšný vlak, který vy-
jíždí ve čtyři hodiny ráno z Chebu 
přes Karlovy Vary (4:48) do Cho-
mutova (5:53), odkud pokračuje už 
jako rychlík do Prahy. 

Tím ale výčet novinek na kolejích 
nekončí. Mezi ně patří i  prodlou-
žení prvního ranního spoje v pra-
covních dnech na trase Cheb-Aš 
až do Hranic. Právě z Chebu, kte-
rý je hlavním železničním uzlem 
v  kraji, vyjíždí nejvíce RegioShar-

ků, přezdívaných žraloci. Motoro-
ví žraloci pendlují na tratích Cheb-
Aš (–Hranice) a Cheb–Luby, nejví-
ce pak ale na trati Mariánské Láz-
ně–Cheb–Karlovy Vary–Chomu-
tov–Most. V  pracovní dny je Re-
gioShark nasazen na jednom pá-
ru vlaků také na trati Karlovy Va-
ry–Potůčky-Johanngeorgenstadt. 
Další novinku nalezneme na tra-
ti na Slavkovsku. Karlovarský kraj 

zde po zkušenosti z loňského roku 
objednal spoje z Krásného Jezu do 
Horního Slavkova-Kounice a zpět. 

Novinkou však je, že spoje po-
jedou jako přímé vlaky po trase 
Rakovník–Žlutice–Horní Slavko-
v-Kounice a  zpět. Vlaky pojedou 
o  sobotách, nedělích a  ve svátky 
v  rozšířeném letním období, a  to 
od 19. dubna do 28. září. 

                                    Václav Fikar

Pendolina a „žraloci“. Dráhy slibují
komfortnější cestování vlakem

Pendolino nyní přijíždí na Chebsko častěji než vloni.

                                                                                                        Foto Václav Fikar

Vážení čtenáři Krajských listů,
rádi bychom Vám poděkova-

li za podporu, bez které by se nám 
v uplynulém roce nepodařilo opra-
vit poničené silnice, zmodernizo-
vat nemocnice, dovybavit školy či 
obnovit kulturní památky. I nadále 
budeme dělat všechno pro to, aby se 
vám v Karlovarském kraji žilo lépe. 
Dovolte nám, abychom vám popřáli 
poklidné prožití Vánoc, pevné zdra-
ví a úspěšný nový rok 2014.

Rada Karlovarského kraje

j f ý

Váž í čt áři K j ký h li tů
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HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Dobrý den, pane hejtmane,

právě kupuji větší nemovitost ve vašem kraji, v oblasti s velmi vy-

sokou nezaměstnaností (Tepelsko). Mám v úmyslu část nemovitos-

ti využít jako malou výrobnu - manufakturu - a část využít pro ces-

tovní ruch. Také bych ráda obdělávala cca 5 ha zemědělské půdy. 

Předběžně odhaduji, že bych mohla zaměstnat kolem 10 osob. Rá-

da bych využila dotací z fondů EU nebo jiných, které jsou nyní pro 

tento účel aktivní. Můj dotaz zní: Který subjekt (agentura, mikrore-

gion) mi může být k dispozici pro realizaci mého investičního zámě-

ru? Děkuji za odpověď . S pozdravem                                    Alena Čechová  

Vážená paní Čechová,
děkuji za dotaz. Těší mne, že si v Karlovarském kraji chcete založit živ-
nost, obzvláště v oblasti, kterou dlouhodobě trápí vysoká míra neza-
městnanosti. Pokud se jedná o to, z jakých programů Evropské unie 
byste mohla čerpat fi nanční podporu, je potřeba říci, že se nachází-
me na konci programového období a jednotlivé programy postup-
ně fi nišují. Doporučil bych Vám proto oslovit pracovníky úřadů, kte-
ří programy administrují, aby Vám poskytli potřebné informace. Ak-
tivity v oblasti cestovního ruchu podporuje Regionální operační pro-
gram Severozápad a aktivity v oblasti rozvoje venkova fi nancuje Pro-
gram rozvoje venkova. Potřebné kontakty naleznete na těchto inter-
netových stránkách http://www.nuts2severozapad.cz  a http://www.
szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd. Se svým záměrem se můžete 
rovněž obrátit na Úřad práce ČR, který v rámci tzv. aktivní politiky za-
městnanosti podporuje zaměstnavatele, kteří vytvářejí nová pracov-
ní místa. Kontakty na pracovníky Úřadu práce ČR najdete na těchto 
internetových stránkách http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk. V přípa-
dě, že byste chtěla oslovit přímo zástupce mikroregionu, tak se mů-
žete obrátit na Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova, kde 
je manažerem Ing. Jiří Šindelář (e-mail: soslpov@seznam.cz, tel.: 736 
642 792). Kontaktovat můžete také Místní akční skupinu Náš region, 
kterou zastupuje Kamila Prchalová (e-mail: nas.region@seznam.cz, 
tel.: 602 414 884). Přeji Vám mnoho pracovních úspěchů.

Krajský úřad Karlovarského kra-
je v poslední době stále častěji ře-
ší porušování zákona o státní pa-
mátkové péči v  oblasti archeo-
logie. Stává se, že zákona nezna-
lí stavebníci vykonávají stavební, 
respektive zemní práce v místech, 
kde by měl být proveden záchran-
ný archeologický výzkum. Arche-
ologické dědictví je tak mnohdy 
nenávratně zničeno. Proto jsme se 
tomuto problému věnovali v roz-
hovoru s ředitelem Krajského úřa-
du Karlovarského kraje Romanem 
Rokůskem. 

Jaké jsou povinnosti stavební-
ka z  hlediska archeologie v  pří-
padě, že se chystá stavět dům či 
provádět jinou stavební činnost 
spojenou se zásahy do země?

Ustanovení § 22 odst. 2 zákona 

č. 20/1987 Sb., o  státní památko-
vé péči, stanoví povinnost staveb-
níka oznámit již v  době přípravy 
stavby na území s  archeologický-
mi nálezy tento záměr Archeolo-
gickému ústavu AV ČR a  umož-
nit jemu nebo oprávněné organi-
zaci provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum. 

Co je to „území s  archeologic-
kými nálezy“?

Krajský úřad Karlovarského kra-
je se přiklání k názoru Archeolo-
gického ústavu AV ČR, který po-
važuje za území s  archeologický-
mi nálezy celé území České repub-
liky, kromě míst vytěžených či ji-
nak prokazatelně znehodnoce-
ných. 

V krajině jsou sice místa, kde je 
výskyt archeologických nemovi-
tých a  movitých nálezů méně či 
více pravděpodobný, i zde je však 

nutno vykonávat archeologickou 
památkovou péči, která by zame-
zila ničení ojedinělých archeolo-
gických nálezů. Zjistit, že území je 
bez archeologických nálezů, může 
pouze archeologický výzkum, ni-
koliv stavební činnost.

Kde je možné získat informace 
o tom, zda se v konkrétním pří-
padě jedná o  území s  archeolo-
gickými nálezy?

Veškeré dotazy týkající se sta-
vebních či jiných zásahů na území 
s  archeologickými nálezy zodpo-
vídají pracovníci Referátu arche-
ologické památkové péče Archeo-
logického ústavu AV ČR. 

Kontaktovat je můžete v  úřed-
ních hodinách v  úterý a  ve čtvr-
tek od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 
hodin na tel.: 257 014 310 (mimo 
úřední hodiny v urgentních přípa-
dech na tel.: 607 903 919). 

Více informací najdete na inter-
netových stránkách www.arup.
cas.cz. 

Je možné informace o  výskytu 
území s  archeologickými nálezy 
dohledat také na internetu?

Ano, je. Informace o  výskytu 
území s  archeologickými nálezy 
I., II., III. a IV. kategorie naleznete 
ve Výkresech hodnot území, které 
jsou obsažené v Územně analytic-
kých podkladech jednotlivých ob-
cí s rozšířenou působností. Na in-
ternetových stránkách města Aš, 
Cheb, Mariánské Lázně, Sokolov, 
Kraslice, Karlovy Vary a  Ostrov 
jsou Územně analytické podklady 
volně k dispozici. 

Využít lze rovněž Územně ana-
lytických podkladů Karlovarské-
ho kraje, zveřejněných na inter-
netových stránkách http://arcgis.
kr-karlovarsky.cz/viewuap/. 

Jak se stavební činnost Arche-
ologickému ústavu AV ČR ozna-
muje?

Prostřednictvím formuláře pro 
oznámení stavebního či jiného zá-
měru na území s archeologickými 
nálezy, který je k dispozici na in-
ternetových stránkách www.arup.
cas.cz/?cat=684. Stavební záměr 
je třeba oznámit s  dostatečným 
předstihem a prokazatelným způ-
sobem.

Kdo je za splnění oznamovací 
povinnosti zodpovědný?

Za splnění oznamovací povin-
nosti zodpovídá stavebník a je na 
něm, aby si u  Archeologického 
ústavu AV ČR ověřil, zda se jeho 
stavba nachází na území s archeo-
logickými nálezy. 

Jaké jsou postihy za nesplnění 
této povinnosti?

Pokud stavebník zahájí staveb-
ní činnost na území s archeologic-
kými nálezy bez oznámení Arche-
ologickému ústavu AV ČR, poru-
ší tím zákon, za což mu hrozí fi -
nanční postih až do výše čtyř mi-
lionů korun.

Kde lze získat podrobnější in-
formace nebo vyhledat odbor-
nou pomoc?

V  případě jakýchkoliv dota-
zů můžete kontaktovat Mgr. Ha-
nu Strnadovou z oddělení památ-
kové péče Krajského úřadu Karlo-
varského kraje, tel.: 354 222 302, 
e-mail: hana.strnadova@kr-karlo-
varsky.cz, nebo Mgr. Filipa Pre-
kopa z územního odborného pra-
coviště Národního památkového 
ústavu v  Lokti, tel.: 352 684 796, 
mob.: 724 592 674, e-mail: pre-
kop@loket.npu.cz. 

                                                   (red)

Ředitel krajského úřadu informuje: 
Upozornění pro stavebníky: Povinnost oznámení stavební činnosti

 na území s archeologickými nálezy
Roman Rokůsek

(dokončení ze str. 1)
„Upozornil jsem zástupce za-

městnavatelů, ale i ostatní členy 
tripartity, že slyším hlasy fi rem, 
které kritizují nedostatek kvali-
fi kovaných sil. Právě proto jsem 
zjišťoval na úřadu práce, jaké lidi 
mohou fi rmám nabídnout. Na-
víc mám přesné informace o na-
bídce krajských středních škol, 
v níž nechybí jediný obor, který 
zdejší zaměstnavatelé poptáva-
jí. Ať už jde o strojaře nebo pra-
covníky na stavbách. Chybu te-
dy nutně musím vidět v tom, že 
fi rmy zřejmě nemají zájem přijí-
mat absolventy a  vynaložit úsi-

lí na zvyšování jejich odborných 
schopností,“ dodal Josef Novot-
ný. 

Z  dostupných dat vyplývá, že 
školy v Karlovarském kraji vzdě-
lávají dostatek kvalifi kovaných 
sil v každém oboru. 

„Nelze říct, že by v  některé 
oborové skupině chyběli lidé na 
trhu práce. Přitom právě toto fi r-
my a  zaměstnavatelé často zdů-
razňují. Buď tedy vycházejí z ne-
přesných údajů a  opakují zave-
dená a nepravdivá klišé nebo je-
jich zájem o  mladé absolventy 
není takový, jak deklarují,“ uza-
vřel hejtman.

Kvalifi kovaných absolventů
je v našem kraji dostatek

Zborcená klenba historické-

ho podzemí pod silnicí ve Žlu-

ticích, která vede ke stanovišti 

Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, je už opra-

vená. Řidiči ve Žluticích tak mo-

hou opět bezpečně jezdit.

„ Karlovarský kraj nechal pro-
vést záchranný archeologický prů-
zkum a část kamenné klenby opra-
vil. Náklady na opravy činí asi 340 
tisíc korun,“ informoval náměstek 
hejtmana Martin Havel.

Práce na opravě komunikace byly 
zahájeny na počátku října. „Staveb-
níci klenbu pod zemí překryli že-
lezobetonovou deskou na podpěr-
ných pilířích tak, aby zůstal zacho-
vaný průchod historickým podze-
mím města. Na vrchní část komu-
nikace pak položili původní ka-
mennou dlažbu,“ popsal náměs-
tek hejtmana Martin Havel s  tím, 
že kvalitu prací - s ohledem na his-
torický význam žlutického podze-
mí - ocenili i  zástupci památkové 
ochrany. 

Propadlá silnice ve Žluticích 
už je zase v pořádku 

Karlovarský kraj uvedl do tes-

tovacího provozu jedno z cer-

tifi kovaných e-tržišť Gemin. 

Systém Gemin je plně elektro-

nický nástroj pro zadávání ve-

řených zakázek, který splňu-

je veškeré požadavky zákona 

o zadávání veřejných zakázek. 

„E-tržiště zahrnuje evidenci za-
dávacího řízení, profi l zadavatele, 
formuláře. Jeho prostřednictvím 
se odešlou výzvy a  dojde k  uve-
řejnění zakázky. Zájemci zde na-
jdou také informace o  zadáva-
cích podmínkách. Jeho součás-

tí je elektronická aukce, databá-
ze dodavatelů nebo záznam všech 
úkonů a změn v zadávacím říze-
ní,“ uvedl náměstek hejtmana Ja-
roslav Borka s tím, že jeho využí-
vání je v rozsahu základních slu-
žeb pro zadavatele i  dodavatele 
zcela zdarma. 

Díky e-tržišti se zkrátí lhůty pro 
celý průběh zadávacího řízení. 
„Za nejvýznamnější přínos systé-
mu považuji jednoznačnou trans-
parentnost celého procesu, která 
přispěje ke zvýšení důvěryhod-
nosti Karlovarského kraje jako 
organizace,“ dodal Borka.

Kraj provozuje e-tržiště 
veřejných zakázek

Onkologická péče v chebské 

nemocnici by měla být zacho-

vána i v budoucnu. Jak oznámi-

la Všeobecná zdravotní pojiš-

ťovna ČR (VZP), s fi nancováním 

onkologické péče v Chebu po-

čítá i po roce 2015.   

„Pokud generální ředitel VZP 
Zdeněk Kabátek své stanovisko po-
tvrdí písemně, budeme urychleně 
pokračovat v již zahájené projekto-
vé přípravě stavebních úprav cheb-
ské nemocnice, které jsou nezbyt-
né pro umístění nového lineárního 
urychlovače,“ reagoval na slib ge-
nerálního ředitele VZP náměstek 
hejtmana Miloslav Čermák.

Moderní přístroj by měl nahradit 
již zastaralý lineární urychlovač, 
který musí být vyměněn nejpozději 
po roce 2015. Náklady na pořízení 
nového přístroje a  provedení nut-
ných stavebních úprav si vyžádají 
zhruba 100 milionů korun. Karlo-
varský kraj plánuje akci fi nancovat 
ze svého rozpočtu, o příspěvek po-
žádá rovněž město Cheb.  

Podle lékařského ředitele karlo-
varské nemocnice Josefa Märze by 
prodloužení fi nancování onkolo-
gické péče umožnilo pracovat dá-
le na rozvoji budoucí podoby toho-
to druhu péče v  kraji, a  to včetně 
záměru vybudování komplexního 
onkologického centra.

VZP: S onkologií v Chebu 
počítáme i po roce 2015  Lázeňské oplatky, Becherov-

ku nebo pivo ze zámeckého pi-

vovaru v Chyši. Kdo v belgic-

kém Bruselu navštívil nedáv-

né Krušnohorské vánoční trhy, 

mohl ochutnat například tyto 

speciality zdejšího regionu.

„Krušnohorské vánoční trhy jsou 
skvělou příležitostí, jak obyvate-
lům belgické metropole představit 
nejen náš Karlovarský kraj, ale ce-
lou oblast Krušnohoří. Toto území 
má své zvyky a tradice bez rozdílu 
národností a vnímání hranic,“ ře-
kl při zahájení trhů hejtman Josef 
Novotný. 

Krušnohorské vánoční trhy jsou 
již devátým rokem výrazem part-
nerství mezi Karlovarským krajem 

a  Saskem. „V  rámci přeshraniční 
spolupráce se nám podařilo zrea-
lizovat už řadu zajímavých a  pří-
nosných projektů. V programu Cíl 
3 bylo doposud schváleno 205 spo-
lečných projektů, přičemž 43 pro-
jektů bylo konkrétně z  Karlovar-
ského kraje,“ připomněl  hejtman. 

Ke společným projektům pat-
ří například výstavba cyklostez-
ky mezi Jáchymovem a Ostrovem, 
oprava rozhledny na Klínovci či 
naučné stezky o  hornictví (např. 
Stříbrná stezka, stezka Reiche 
Zeche). 

V průběhu trhů navštívilo stánek 
Karlovarského kraje bezmála pět 
tisíc lidí, a to včetně členů Evrop-
ského parlamentu nebo dalších in-
stitucí Evropské unie.

Hlavní město unie ochutnalo 
krušnohorské Vánoce

Za pět let bude nemocnice 

v Chebu vypadat docela jinak. 

Jak oznámil Karlovarský kraj, 

v letech 2014 až 2019 hodlá bý-

valou okresní nemocnici zce-

la zmodernizovat. Rekonstruk-

ce stávajících a přístavba nové-

ho pavilonu bude stát bezmála 

360 milionů korun, fi nancování 

zajistí právě kraj.

„Budeme samozřejmě hledat 
možnosti, jak získat dotace z  Ev-
ropské unie. Podporu také slíbilo 
město Cheb, a to až do výše 40 mi-
lionů korun, což bych chtěl ocenit,“ 
uvedl krajský hejtman Josef No-
votný s  tím, že záměr moderniza-
ce chebské nemocnice už byl pro-
jednán s primáři zdejších oddělení.

Změny se budou týkat tří nemoc-
ničních budov. 

K  hlavnímu pavilonu B, jehož 
pravé křídlo bylo opraveno v  roce 
2012 za 140 milionů korun, bude 
přistaven zbrusu nový čtyřpatrový 
pavilon. Do něj se přestěhují ope-

rační sály, lůžkové dětské i gyneko-
logické oddělení, porodnice a  no-
vorozenecké oddělení.

„Naším cílem je vybudovat no-
vý pavilon a soustředit péči do mé-
ně objektů, aby provoz nemocni-
ce nebyl tak drahý,“ řekl náměstek 

hejtmana pro zdravotnictví Milo-
slav Čermák. Jak dodal, vyprázd-
něné budovy lze využít i jinak. „Po 
dohodě s  městem třeba jako dům 
s  pečovatelskou službou,“ zmínil 
jednu z možností.

Zatímco pavilon B nabude, k ze-

mi se bude poroučet pavilon A, kde 
se dnes nachází správa nemocnice, 
oddělení klinické biochemie a  he-
matologie. Pavilon C, kde sídlí on-
kologie, bude propojený s  hlav-
ní budovou (pavilon B) podzem-
ní chodbou, navíc získá ozařovač 
za 100 milionů korun (podrobněji 
k  chebské onkologii na jiném místě 
této strany).

Kraj už připravil fi nanční plán na 
jednotlivé roky. „Zatím není roz-
hodnuto, zda budou v  nemocni-
ci tři nebo čtyři operační sály a jak 
to bude s kuchyní. Chceme vytvo-
řit systém, který by řešil stravová-
ní jak pro nemocnici, tak i naše so-
ciální zařízení v Chebu a okolí,“ vy-
světlil Čermák.

V příštím roce kraj zaplatí asi de-
set milionů za projektovou přípra-
vu rekonstrukce areálu nemocni-
ce. V roce 2015 by pak na stavební 
práce mělo jít už 40 milionů. S nej-
větším objemem investic, zhruba 
132 milionů korun, se počítá v ro-
ce 2015.

V Chebu se bude stavět i bourat, zdejší 
nemocnici čeká rozsáhlá modernizace

Hlavní budova chebské nemocnice s přistaveným pavilonem.

                                                                   Vizualizace KÚ Karlovarského kraje

Krušnohorské vánoční trhy v Bruselu propagovaly regionální spe-

ciality z  české i  německé strany Krušných hor. Na snímku krájí 

hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný vánoční štolu.
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Náměstek hejtmana Karlovar-

ského kraje Petr Navrátil patří 

k lidem, které úsměv neopouš-

tí ani v okamžicích, kdy musí ře-

šit zásadní otázky rozvoje regio-

nu, rekonstrukce a údržby silnic 

a zároveň čerpání evropských 

dotací. O tom, jestli mu ještě 

zbývá energie na dětské otázky, 

výlety do okolí a relax v kuchyni, 

odpovídal v rozhovoru pro Kraj-

ské listy.

Plánujete budování jihovýchod-
ního obchvatu Chebu, který Che-
bany rozdělil na tábor příznivců 
a odpůrců stavby. Jaký by měl být 
přínos projektu?

Město Cheb je zatěžováno zvyšují-
cí se tranzitní nákladní i osobní do-
pravou. To znamená stále se zvyšu-
jící hluk a  emisní zátěž pro větši-
nu obyvatel města. Obchvat je na-
vržen tak, aby výrazně ulevil provo-
zu v centru města a celkově usnad-
nil provoz v  celém příhraničí. Jed-
nal jsem opakovaně s  těmi několi-
ka málo lidmi, kteří vybudování ob-
chvatu z  různých důvodů odmítají, 
ale jde převážně o jedince, kteří sle-
dují osobní zájmy. Já se snažím vidět 
to, že Cheb bude zase o něco čistější 
a my všichni, kteří ve městě žijeme, 
budeme dýchat zdravější vzduch. 
Některé odborné námitky byly vy-
pořádány při projednání územního 
plánu města a některé další i v prů-
běhu projektové přípravy. Aktuál-
ně je žádost o  dotaci z  ROP Seve-
rozápad podána, pokud bychom 
v  soutěži o  evropské peníze uspě-
li, příští rok se zahájí stavba. Odve-
deme značnou část provozu z města 
a doprava ve městě bude jednodušší 
a bezpečnější.

Zmínil jste Regionální operační 
program Severozápad, který letos 
zažil významný zvrat…

To bezesporu, v  minulém roce 
jsem se stal předsedou Výboru Re-
gionální rady, který měl za úkol vy-
řešit problémy v  čerpání evrop-
ských peněz v rámci ROP Severozá-
pad a pokusit se o obnovení progra-

mu. Šlo o to, aby nejen kraje, ale ta-
ké města a  podnikatelé jednak do-
stali zpět proplacené dotace, s nimiž 
počítali, ale také o to, aby ještě zbý-
vající fi nance v programu stihli vy-
čerpat. Podařilo se, sice už dnes dí-
ky tomu přesně dokážu popsat po-
jem „smrtelná únava“, ale program 
se na podzim letošního roku zno-
vu rozběhl a  já mám radost z toho, 
že jsem stál u jeho „rozjezdu“. Pro-
platili jsme téměř tři miliardy ko-
run, ale hlavně je důležité vidět, že 
například města neztratila o  dota-
ce zájem a starostové věří, že se po-
vedlo odstranit chyby a pokračovat 
v započaté práci. Dokazuje to množ-
ství podaných projektů, které města 
předkládala. Jde o  žádosti za téměř 
1, 3 miliardy korun dotace z Evrop-
ské unie. O tom, které projekty zís-
kají z  ROP Severozápad podporu, 
by mělo být rozhodnuto na přelomu 
února a března příštího roku.  

Co vám ještě po pracovní stránce 
dělá radost?

V oblasti regionálního rozvoje ře-
šíme nejen klíčové věci rozvoje regi-
onu, jako je stavba dopravních ter-
minálů nebo přeshraniční projekty. 
Jsou to i další věci, kterými se sna-
žíme zpříjemnit život lidem v  kra-
ji. Skvěle funguje páteřní Cyklostez-
ka Ohře, podle měření pohybu pě-
ších a cyklistů například během jed-
noho letního měsíce prošlo a  pro-
jelo úsekem cyklostezky u  Svatoš-
ských skal 30 tisíc lidí. Dokončují 
se dva úseky cyklostezky – v Karlo-
vých Varech mezi Kaufl andem a In-
tersparem a  trasa mezi Chocovice-
mi a Chebem. 

Díky rostoucí cyklo infrastruktuře 
a počtu vyznačených tras (2 000 km) 
vzniká celá řada ubytovacích a stra-
vovacích zařízení, které nabízejí 
služby z oblasti stravování a ubyto-
vání. Například podél Ohře v Neba-
nicích, v Dasnicích, v Hlavně, v So-
kolově, v Královském Poříčí, v Lok-
ti… 

Letos jsme také opět udělili pří-
spěvky na údržbu a budování lyžař-

ských běžeckých tras nejen v tradič-
ních krušnohorských oblastech, ale 
třeba i  v  okolí Mariánských Lázní. 
Jde o celkem 825 tisíc korun.

Často a rád mluvíte o své rodině, 
o tom, co společně podnikáte a pa-
tříte k těm, kteří relaxují při vaře-
ní. Jak prožíváte přípravu na vá-
noční svátky?

Kapr ve vaně, bramborový salát 
a skvělá rybí polévka podle rodinné-
ho receptu patří v  téměř každé ro-
dině k Vánocům a stejně tak i u nás. 
Veškeré vaření, přípravy i  zdobení 
stromečku ale uskutečníme o  den 
dříve a ve vánoční den jdeme do le-
sa ozdobit stromek jablíčky, tvrdým 
chlebem a mrkví pro lesní zvířátka.  
Po skvělé procházce vždy přiveze-
me babičky a dědečka a slavíme ve-
čer v široké rodině. 

Dovolte mi popřát všem čtenářům 
pohodové vánoce, nehoňte se pro-
sím a  zajděte si na procházku, ne-
boť po ní salát chutná lépe a večer je 
krásnější.

Plánujeme projekty tak, aby lidem
zpříjemnily život, říká Petr Navrátil  

Náměstek hejtmana Petr Navrátil.

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

PACIENTY

 24h lékařská a 
ošetřovatelská péče

 rehabilitace v tělocvičně 
 i na pokoji
 bazální sitmulace v 

ošetřovatelské péči 
(masážní a rehabilitační 
techniky)

 psychoterapie, paliativní 
péče, zajištění duchovní 
péče

 aktivizační techniky 
(trénink paměti, 
arteterapie, muzikoterapie, atd.)

 snoezelen - relaxační multismyslová místnost
 velká zahrada s fontánou a altánem, kulturní akce

ě 

íí  

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

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

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

NAKOUPÍTE JAKOUKOLIV SŮL ZA NEJNIŽŠÍ CENY, V NEJLEPŠÍ KVALITĚ. 

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

Rozvoz po celé ČR

Role ZČU v Plzni v dalším roz-

voji vysokého školství v zápa-

dočeském regionu, Strategie 

rozvoje konkurenceschopnos-

ti Karlovarského kraje či třeba 

Programy přeshraniční spolu-

práce jako lokální nástroj so-

cioekonomického rozvoje pří-

hraničních oblastí. To jsou ně-

která z témat, o kterých dis-

kutovali účastníci mezinárod-

ní konference EuroRegio 2013, 

zaměřené na podoru podniká-

ní a nezaměstnanost.  

„Chceme ukázat úspěšné pří-
klady česko-německé spoluprá-
ce v  regionálním rozvoji. Jed-
ním z dnešních témat je například 
ukázka programů místní politiky 
zaměstnanosti v jednotlivých kra-
jích,“ informoval vedoucí odbo-
ru regionálního rozvoje Krajské-
ho úřadu Karlovarského kraje Ja-
romír Musil.

Podle něj může být příkladem 
projekt Lidský kapitál a  inovace, 
jehož cílem je sdílení zkušenos-
tí a příkladů dobré praxe v oblas-
ti práce s talenty – vysokoškolský-
mi studenty, výzkumníky a  mla-
dými profesionály. Pro Karlovar-
ský kraj proto byla zpracována de-
tailní analýza problematiky práce 
s mladými talenty, kteří často utí-
kají do jiných regionů. Následně 
absolvoval projektový tým Karlo-
varské agentury rozvoje podniká-
ní (KARP) řadu studijních návštěv 
po celé Evropě, aby nyní nové zku-
šenosti přenesl do praxe. 

Cílem toho je využít ověřené me-
tody ze zahraničí v  prostředí zá-
padních Čech, konkrétně získat 
a  udržet mladé talenty v  regionu 
pro kvalitní fungování připravo-
vaného Vědeckotechnického par-
ku Karlovarského kraje. 

Mezinárodní konference, kte-
rá účastníkům nabídla více než 
pětadvacet přednášek odborníků 
z Čech a Německa, se zabývala ce-
lou řadou socioekonomických as-
pektů západních Čech a možnost-
mi jejich dalšího rozvoje, stejně ja-
ko sousedních regionů na němec-
ké straně. 

Proto se na ISŠTE v  Sokolo-
vě, kde se konference konala pod 
záštitou hejtmana Karlovarské-
ho kraje Josefa Novotného, hovo-
řilo třeba o podílu Evropské unie 
na zkvalitnění přeshraniční dopra-
vy, o přeshraniční spolupráci me-
zi ČR a Bavorskem nebo o podpo-
ře inovací a  jejich vlivu na rozvoj 
místních podniků. 

„Příhraniční regiony u  němec-
kých hranic neleží někde na okra-
ji, jak by se snad na první pohled 
mohlo zdát, ale přímo v centru zá-
jmu investorů. Proto jsme chtě-
li ukázat praktické projekty čes-
ko-německé spolupráce v  regio-
nálním rozvoji. Hlavním cílem by-
lo podpořit prohloubení česko-ně-
meckých vztahů a  spolupráce na 
regionální úrovni,“ řekl náměs-
tek hejtmana pro regionální roz-

voj, dopravu a  silniční hospodář-
ství Petr Navrátil.

Podle ředitele Krajského cent-
ra osobní dopravy ČD v  Karlo-
vých Varech Vladimíra Omelky je 
úspěšným příkladem zrealizované 
spolupráce přeshraniční integro-
vaný dopravní systém veřejné do-
pravy v rámci Euroregionu Egren-
sis - EgroNet.   

„Tento projekt, který vznikl před 
třinácti lety, se neustále rozvíjí. 
Dnes stojí jednodenní síťová jíz-
denka pro osobu 150 korun, v Ně-
mecku 15 euro. Za tyto peníze 
můžete cestovat Bavorskem, Sas-
kem, Durynskem a Karlovarským 
krajem. Členy sdružení EgroNet 
jsou zemské okresy, města, kraje 
a  svazy dopravců, za českou stra-
nu jsou ve sdružení Karlovarský 
kraj a  město Cheb,“ vyjmenoval 
Omelka. Jak dodal, jízdenka Egro-
Net, kterou lze cestovat jak vlaky, 
tak autobusy, není jen jízdenkou. 
Jejím držitelům jsou poskytovány 
slevy na vstupném v řadě objektů, 
například na Chebském hradě ne-
bo v areálu skokanského lyžařské-
ho můstku Vogtland Arena v Klin-
genthalu nebo v restauracích.

Konference EuroRegio 2013 se 
zabývala rozvojem západních Čech

Přednášející Thorsten Müller hovoří o úspěšném přeshraničním 

projektu EgroNet.                                                                    Foto Václav Fikar

Karlovarský kraj vybaví domo-
vy pro seniory a školy kyslíkovými 
přístroji. Kyslíkové přístroje mají 
usnadnit poskytování první pomo-
ci v krizových situacích, které vyža-
dují rychlý přívod kyslíku. Karlo-
varský kraj se tak snaží zvýšit bez-
pečnost ve svých příspěvkových or-
ganizacích.

„Objednali jsme celkem 41 kyslí-
kových generátorů  O2-Pack. Pří-
stroje primárně poputují do lé-
čebny dlouhodobě nemocných 
a  domovů pro seniory. Zbylé dá-
me do škol,“ informoval náměstek 
hejtmana Jaroslav Borka.

Kyslíkové 
přístroje 
pro domovy 
seniorů a školy

Poděkování za dlouholetou 
práci ve školství

Krajský zastupitel Ing. Richard Ullisch předal dárkové balení skla 

paní učitelce, Mgr. Libuši Karbusové z Karlových Varů, a to za její 

čtyřicetiletou práci s dětmi. Učitelskou praxí Libuše Karbusové na 

základní škole prošlo již deset generací žáků. Sama s úsměvem ří-

ká, že kdekoliv se dnes objeví, všude ji zdraví její žáci. Bývalí ne-

bo současní.

Nejvíce si pak její dlouholeté práce váží ti, kteří již mají vlastní dě-

ti a dovedou ocenit náročnou a velmi zodpovědnou práci učitele 

při výchově dětí. 

Svou dlouhou a  úspěšnou pedagogickou kariéru věnovala Mgr. 

Karbusová výchově a vzdělání mládeže, protože je přesvědčena, 

a zkušenosti jí to stále potvrzují, že nejdůležitější návyky děti zís-

kávají právě v útlém věku. Proto už na základních školách musí 

být budoucí generaci věnována mimořádná pozornost, trpělivost 

a péče.
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Kronikou roku 2013 v Karlo-

varském kraji se stala kronika 

města Bečov nad Teplou. Uspě-

la v konkurenci celkem patnác-

ti přihlášených kronik. Novou 

bečovskou kronikářku Janu 

Dyedekovou, která začala kro-

niku psát jen pár měsíců před 

soutěží, vítězství překvapilo...  

Jaký jste měla pocit, když jste 
se dozvěděla, že Vámi vedená 
kronika města Bečov nad Tep-
lou se stala kronikou roku 2013 
v Karlovarském kraji? 

Pocit to byl samozřejmě krásný, 
i když jsem tomu chvíli nemohla 
uvěřit. Zároveň je to pro mě vel-
mi zavazující. Také nesmím opo-
menout fakt, že velkým plusem 
pro naši kroniku byly kresby pana 
Eduarda Milky, který byl tak las-
kav a věnoval nám je.

Městskou kronikářkou jste od 
letošního roku. Co už jste si při 
práci na Vaší první kronice sta-
čila jako městská kronikářka 
uvědomit? 

Nejen při práci na kronice jsem 
si uvědomila, jak je čas pomíji-
vý a že je velmi důležité zapsat co 
nejvíce informací pro další gene-
race.

Proč a  s  čím jste funkci přijí-
mala? 

Delší dobu se zajímám o  dě-
ní města a snažím se být, v rámci 
svých možností, nápomocna. Ta-
ké mě velmi zajímá historie na-
šeho města. Kronikář byl pro mě 
vždy člověk znalý a  sečtělý, tak-
že v  tomto ohledu se ještě mám 
čemu učit. Chtěla bych se toho-
to nelehkého úkolu ale zhostit 

s úctou.
Jak vybíráte události vhod-

né k  uveřejnění v  kronice, a  te-
dy určené k historickému zazna-
menání? Statistická data jsou asi 
povinností, ale jednotlivé udá-
losti…? 

Já se celý život řídím citem. Kro-
nika není výjimkou.  Samozřejmě 
se snažím zapsat co nejvíce udá-
lostí, některé i z různých pohledů.

Na další kroniku už budete mít 
více času. Chtěla byste ji někam 
posunout nebo se chcete držet 
toho již zavedeného? 

To je těžká otázka. Mám jis-
té „vize“, ale jak vše nakonec do-
padne, je ve hvězdách. Každý kro-
nikář má svůj rukopis a i já bych 
chtěla dát něco ze sebe, takže jisté 
úpravy určitě budou.

Viděla jste kroniky ostatních 
měst Karlovarského kraje, které 
byly přihlášené do soutěže? Kte-
ré z nich Vás zaujaly, nebo které 
z nich se Vám nejvíc líbily? 

Měla jsem možnost si některé 
kroniky prohlédnout a moc se mi 
líbila kronika sousední obce Krás-
né Údolí. Václav Fikar

Autorka vítězné kroniky: 
Celý život se řídím citem

Jana Dyedeková
- 42 let, tři dcery. V Bečově nad Teplou žije od roku 1971. V ro-
ce 1989 odmaturovala na ekonomické škole v Karlových Varech, 
v době sametové revoluce studovala Vysokou školu ekonomic-
kou v Praze, studium ale nedokončila. V Bečově podniká v oboru 
pohostinství, ve městě vlastní restauraci. „Přestože podnikat zde 
není lehké, nevzdáváme to,“ říká. Kronikářkou města byla jmeno-
vána 12. 12. 2012.

V Kulturním centru Svoboda 

v Chebu se na začátku prosin-

ce uskutečnilo slavnostní vyhlá-

šení výsledků soutěže Podnika-

tel okresu Chebu, kterou pořá-

dala Okresní hospodářská ko-

mora Cheb. O titul v soutěži bo-

jovalo pětapadesát přihláše-

ných podnikatelů. Třicet v kate-

gorii Firma a pětadvacet v kate-

gorii Živnostník. Vítěze vybíra-

la jak odborná porota, tak i ve-

řejnost.

„Odborná porota, složená ze zá-
stupců veřejné sféry, organizací za-

bývajících se rozvojem podnikatel-
ského prostředí i  úspěšných pod-
nikatelů, hodnotila podnikatele na 
základě vyplněných registračních 
karet. Ty obsahovaly otázky týkají-
cí se například ekonomické situace, 
vize podnikatelské činnosti do bu-
doucna, péče o zákazníky a zaměst-
nance, společenské odpovědnosti či 
podpory akcí konaných v regionu,“ 
uvedla manažerka soutěže Lenka 
Bílková. 

V  kategorii Živnostník zvítězil 
hodnocením odborné poroty To-
máš Fišer s ENGLISH ACADEMY, 
v  kategorii Firma pak Playmobil 

CZ spol. s r.o.
Na webových stránkách soutěže 

mohla hlsovat také veřejnost. Z živ-
nostníků nejvíce hlasů získal taneč-
ní mistr Vladimír Hána, v katego-
rii Firma si lidé zvolili  FONS, spol. 
s r.o. 

Na slavnostním večeru byly udě-
leny také dvě zvláštní ceny. 

Ocenění Nejlepší zaměstnavatel 
okresu Cheb se pořadatelé rozhod-
li udělit nejlepšímu zaměstnavateli, 
který nejenže vytváří pracovní mís-
ta pro občany regionu, ale také po-
skytuje svým zaměstnancům a  za-
městnankyním takové podmínky, 

že u  něj dlouhodobě rádi pracují. 
Nabízí jim například různé bene-
fi ty, motivační programy, fl exibil-
ní pracovní úvazky, podporuje také 
sladění rodinného a pracovní ho ži-
vota a podobně. 

Toto speciální ocenění si nakonec 
odnesla fi rma NELAN, spol. s r.o. 

Udělena byla také Plaketa Fran-
tiška Lindy za dlouhodobý podni-
katelský přínos pro chebský region, 
kterou získal Petr Študlar, předseda 
představenstva a ředitel společnosti 
ALGON, a.s.. 

„Jsme rádi, že jsme zorganizo-
váním této soutěže mohli zviditel-

nit regionální fi rmy a  živnostníky, 
kteří svou činností nesledují pouze 
vlastní podnikatelské úspěchy a cí-
le, ale přispívají k  rozvoji regionu 
a spokojenosti jeho obyvatel, podí-
lejí se na jeho zaměstnanosti a pro-
speritě. Rádi bychom v  této tradi-
ci pokračovali i nadále a věříme, že 
se titul Podnikatel okresu Cheb sta-
ne pro podnikatele prestižním oce-
něním,“ řekl Jakub Pánik, předseda 
představenstva OHK Cheb.

Generálním partnerem akce by-
la Raiff eisenbank im Stift land eG, 
hlavním sociálním partnerem Inte-
grovaná střední škola Cheb

Soutěž Podnikatel okresu Cheb zná své vítěze
Karlovarská agentura rozvo-

je podnikání uspořádala v  Kraj-
ské knihovně v  Karlových Va-
rech seminář s  názvem „Arabský 
svět a  obchodní příležitosti“. Me-
zi účastníky semináře nechyběla 
velvyslankyně Maroka či obchod-
ní radové z Alžíru a Kuvajtu. Arab-
ská klientela si české lázně oblíbila 
zejména v posledních letech. „Ara-
bové se vyznačují tím, že do lázní 
jezdí na dlouhodobé pobyty a  ve 
větších skupinách,“ uvedla Iveta 
Jakoubková z CzechTourismu.

O arabských 
zemích

 

Společnost BAU-STAV a.s. se 
za podpory své dceřiné spo-
lečnosti Baustav Group v Rus-
ku opět zúčastnila moskevské-
ho veletrhu Současné stavební 
služby, který se konal v listopa-
du za velkého zájmu laické i od-
borné veřejnosti. Například stá-
nek Baustavu navštívila během 
tří dnů bezmála tisícovka zájem-
ců.  

„Představili jsme se jako tra-
diční dodavatel pozemních sta-
veb a opět jako generální doda-
vatel energetických staveb, do-
dávaných jako investiční celky. 
Zde spolupracujeme s českými 
a evropskými fi rmami v oblasti 
dodávek kotlů, propojení na sítě 
a inženýringu,“ uvedl manažer 
projektu společnosti BAU-STAV 

Jaroslav Cícha s tím, že nově 
se fi rma ruskému trhu předsta-
vila také jako dodavatel stříka-
ných polyuretanových pěn, kte-
ré slouží jako dodatečná tepel-
ná a zvuková izolace s vynikající 
energetickou úsporností. 

„V sortimentu máme i stříka-
nou polyuretanovou vodoizola-
ci. Ta umožňuje rychle a kvalitně 
renovovat například ploché stře-
chy. V tomto oboru jsme před 
podepsáním zakázky na opravu 
fasády a dodatečné odizolování 
střechy domu na Tverské třídě 
nedaleko moskevského Kremlu. 
To by pro nás mohlo mít obrov-
ský propagační význam. Podpis 
zakázky očekáváme do konce 
letošního roku,“ upřesnil Cícha. 

Akciová společnost BAU-STAV 

byla založena v roce 1991 jako 
společnost s ručením omeze-
ným. V této formě působila 
na stavebním trhu až do roku 
2008, kdy se transformovala na 
akciovou společnost. Firma se 
od svého vzniku zabývá pozem-
ním stavitelstvím, v posledních 
letech ale rozšířila svůj záběr 
o inženýrské a dopravní stavby. 
Úspěšně realizovala také několik 
developerských projektů. 

Roční obraty Baustavu se po-
stupně zvyšovaly, v posledních 
letech se pohybují těsně pod 
hranicí jedné miliardy. Kromě 
„domácího“ Karlovarského kra-
je se společnost podílí na pro-
jektech v Praze a v posledních 
letech i v zahraničí, například 
v Rusku nebo Polsku.

BAU-STAV a.s. opět reprezentoval 
Česko na veletrhu v Rusku 
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O dotace z ROP Severozápad je velký zájem
Žadatelé z řad středních a ma-

lých měst, krajů i  organizací 
mají o  dotace z  ROP Severozá-
pad zájem. Do konce listopadu, 
kdy končily výzvy k  předkládá-
ní projektu do oblastí podpory 
1.2 a 3.2 podali na Úřadu Regi-
onální rady žádosti o  dotace za 
více než 1,6 miliardy korun. Do 
oblasti podpory 1.2 Podpora re-
vitalizace a regenerace středních 
a  malých měst byly předloženy 
projektové žádosti za bezmála 
1,3 miliardy korun podílu dota-
ce z  EU, do oblasti podpory 3.2 
Rozvoj dopravní obslužnosti re-
gionu pak byly přijaty žádosti za 
více než 310 milionů korun. 

„Celkem bylo do oblasti podpo-
ry 1.2 Podpora revitalizace a rege-
nerace středních a  malých měst 
předloženo pětapadesát projektů, 
z toho 26 v Ústeckém a 29 v Karlo-
varském kraji. Finanční objem do-
tace EU z žádostí je přitom v obou 
krajích přibližně shodný,“ uvedl 
předseda Regionální rady Petr Na-
vrátil.  Ve výzvě bylo pro projek-
ty středních a malých měst aloko-

váno 945 milionů korun. „Máme 
tedy převis poptávky nad množ-
stvím peněz, které můžeme roz-
dělit. Z  pohledu řízení programu 
je to dobře. Zájem žadatelů potvr-
dil naše výsledky průzkumu ab-
sorpční kapacity, který Regionál-
ní rada nechala provést počátkem 
roku. Potvrdilo se, že města ne-
ztratila o dotace zájem, a i když se 
operační program potýkal s řadou 
problémů, je tu dost starostů, kteří 
ROP Severozápad věří,“ řekl Petr 
Navrátil. 

V  rámci oblasti podpory 1.2 
Podpora revitalizace a  regenerace 
středních a malých měst, pro kte-
rou je výzva vyhlášena, mohou být 
podpořeny například projekty za-
měřené na revitalizaci, moderni-
zaci, zatraktivnění a doplnění chy-
bějící technické a občanské infra-
struktury měst, modernizaci, ob-
novu a  rozvoj městských center, 
náměstí, veřejných prostranství 
a zeleně nebo obnovu či moderni-
zaci škol, knihoven nebo zařízení 
pro poskytování sociálních služeb. 

U  oblasti podpory 3.2 Rozvoj 
dopravní obslužnosti regionu ža-

datelé předložili celkem pět pro-
jektů (z toho dva v Karlovarském 
a tři v Ústeckém kraji) za více než 
310 milionů korun, alokováno 
přitom bylo 198 milionů. Předmě-
tem podpory jsou projekty zamě-
řené například na rozvoj doprav-
ní infrastruktury, budování do-
pravních terminálů, nákup dráž-
ních vozidel nebo rozvoj a budo-
vání páteřních regionálních cyk-
lostezek. 

Investiční akce úspěšných žada-
telů mohou z unijních fondů pro-
střednictvím ROP Severozápad 
v  rámci obou oblastí podpor zís-
kat dotaci až ve výši 85 % celko-
vých způsobilých výdajů projek-
tu. „Důležitou podmínkou, kterou 
musí žadatelé splnit, je správná 
etapizace projektu. Příjemce do-
tace bude muset do konce červen-
ce 2014 profi nancovat, tedy faktic-
ky předložit faktury, minimálně za 
15 % celkových způsobilých výda-
jů projektu u oblasti podpory 1.2 
a  minimálně za 10 % celkových 
způsobilých výdajů projektu u ob-
lasti podpory 3.2. Tuto podmín-
ku jsme museli do výzvy zapra-

covat kvůli nutnosti vyčerpat pro-
středky z ROP Severozápad v ter-
mínech daných pravidlem n+3/
n+2,“ uvedl Petr Navrátil. Ukončit 
projekt, tedy podat závěrečnou žá-
dost o  platbu, pak příjemci dota-
cí budou muset nejpozději do 31. 
července 2014, 31. července 2015, 
nebo u tří a více etapových projek-

tů do 31. prosince 2015.
O  tom, které projekty získa-

jí z  ROP Severozápad podporu, 
by mělo být rozhodnuto na přelo-
mu února a března příštího roku. 
Bezprostředně po předložení pro-
jektů byla zahájena kontrola je-
jich přijatelnosti a  kontrola for-
málních náležitostí. Následně 

budou projekty bodovány úřed-
níky Regionální rady a  externí-
mi hodnotiteli. Z  tohoto hodno-
cení pak vznikne tabulka s pořa-
dím projektů podle počtu získa-
ných bodů, na jejímž základě Vý-
bor Regionální rady rozhodne 
o  přidělení podpory jednotlivým 
žadatelům.

Díky speciální úpravě vyhovuje 
karlovarský bazén i akvabelám

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 vý-
stavbu moderních sportovišť až po vybudování desítek kilometrů 
cyklostezek. V tomto čísle se Vás ptáme na jeden z nich. Díky dota-
cím jezdí v krajích dvě moderní vlakové soupravy, jejichž názvy prá-
vem odkazují na dravé jedince. Víte, jak se jmenují či jak jsou ozna-
čovány? Pokud ano, neváhejte a zúčastněte se soutěže o dárkový ba-
líček propagačních předmětů! Vylosováni budou tři z Vás!
Správnou odpověď nám můžete zaslat do 5. ledna 2014 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:
Iva Průšová, Karlovy Vary
Jana Zemanová, Karlovy Vary
Gratulujeme!

 Foto: ROP Severozápad

SOUTĚŽTE S NÁMI O BALÍČEK PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ!

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 soudrž-
nosti Severozápad. Fotografi e jsou z archivu Úřadu Regionální rady, 
pokud není uvedeno jinak.

KONTAKT

ROP Severozápad

Informace Regionálního operačního programu Severozápad

„Vize přestane být snem“

Výzva č. 53 - OP 4.3 
– Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Výzva je zaměřena na projekty v:
Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 4.3 – Podpora marketingu a  tvorby a rozvoje pro-
duktů cestovního ruchu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. prosince 2013
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2014, ve 12:00 hod.

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:
• Podporu vzniku a činnosti regionálních partnerství v oblasti cestov-

ního ruchu (např. založení a podpora činnosti regionálního fóra pro 
cestovní ruch zajišťujícího koordinaci realizace marketingových stra-
tegií v regionu Severozápad, podpora regionálních či lokálních desti-
načních managementů).

• Rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytvoření regionální 
sítě informačních center.

• Podporu realizace marketingových akcí na podporu rozvoje cestov-
ního ruchu a lázeňství - podpora monitoringu návštěvnosti, paspor-

tizace, zpracování analytických studií a  strategických dokumentů 
v oblasti cestovního ruchu a podkladů zajišťujících účinnější řízení, 
zpracování marketingových studií, generelů a koncepcí rozvoje ces-
tovního ruchu, rozvoj produktů a marketing, zavádění systému certi-
fi kace zařízení a služeb CR apod.

• Přípravu nových, zkvalitňování a rozšiřování existujících marketin-
gových produktů CR s  regionálním dopadem (např. „wellness“ pro 
oblasti lázeňství či ekoturistiku na území NP).

• Podporu marketingu a propagaci cestovního ruchu (například v ob-
lasti lázeňství a wellness, oblastí NATURA 2000 apod.).

• Podporu marketingu a propagaci akcí regionálního významu (např. 
propagace a  prezentace významných fi lmových, hudebních a  diva-
delních festivalů, propagace regionu na veletrzích cestovního ruchu 
a mediální kampaně).

• Konání konferencí, seminářů, sympózií na podporu rozvoje cestov-
ního ruchu a lázeňství.

• Vytváření systémů informování turistů o přírodních a kulturních za-
jímavostech regionu Severozápad (značení turistických stezek, ozna-
čení splavných úseků řek, označení infocenter, mapy měst a podob-
ně).

www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu

Aktuální výzvy k předkládání projektů do ROP Severozápad

„Výstavba krytého plavecké-
ho bazénu nabídla novou služ-
bu pro širokou veřejnost i  pro 
plavecké kluby a  zároveň tím 
vyřešila nedostatečnou kapaci-
tu těchto služeb v Karlových Va-
rech a blízkém okolí. Nová lávka 
pomohla zpřístupnit areál KV 
Areny pěším návštěvníkům pře-
devším ze zastávky MHD. Nové 
parkoviště rozšířilo parkovací 
kapacitu v areálu a nabídlo dal-
ší komfort návštěvníkům pla-
veckého bazénu,“ shrnula pozi-
tiva projektu vedoucí produkce 
a  marketingu pro multifunkč-
ní halu a bazénové centrum KV 
Arena Lucie Švantnerová.

Podle ní je díky moderniza-
ci celý areál výborně dostupný, 
což dokazuje i  průměrná roční 
návštěvnost plaveckého bazénu - 
100 000 návštěvníků. „Okolí re-
aguje velmi pozitivně, díky nové 
výstavbě jsme zaznamenali větší 

kumulaci veřejnosti (i  odborné), 
což samozřejmě pomáhá i k roz-
voji celého multifunkčního areá-
lu,“ doplnila Švantnerová.

Plavecký areál nabízí návštěv-
níkům 25 metrů dlouhý plavec-

ký bazén, tobogan o délce 56 me-
trů, dětský výukový bazén o dél-
ce sedm metrů, vodní hřib, whirl-
pool, saunu, parní lázeň nebo tri-
bunu pro diváky. Bazén je totiž 
vhodný také pro plavecké sou-

těže, díky speciální povrchové 
úpravě dna navíc vyhovuje rov-
něž požadavkům a potřebám syn-
chronizovaného plavání. Součástí 
centra je pak také místo na občer-
stvení a klubovna plaveckého od-
dílu. 

Dle výše uvedeného je zřejmé, 
že bazénové centrum nabízí ši-
rokou škálu kvalitních služeb. To 
ostatně potvrzuje i Lucie Švantne-
rová. „V  rámci plaveckého bazé-
nu návštěvníci pozitivně hodnotí 
služby jako dostupnost, provozní 
dobu, čistotu, kvalitu vody nebo 
využití dílčích atrakcí,“ uvádí.

Oboustranná spokojenost je 
také zřejmá z  dalších plánů sa-
motného centra. „Další nava-
zující aktivitou v  rámci toho-
to projektu bude výstavba ven-
kovního plaveckého a  relaxační-
ho bazénu a tím nabídka dalších 
sportovních služeb pro veřejnost 
i  odbornou veřejnost,“ uzavřela 
Švantnerová.
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preejemjeme vvámám krásné 
vánocnocní sí vátky

a ša tasa ttný 
novovýý rok

www.moser-glass.com

PRAHA
Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

KARLOVY VARY
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303 
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Slavní rodáci 
z Karlovarského kraje

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: Willy Russ 

Výhercům, kterými jsou:
Helena Svátková
z Ostrova, Ivana Roškotová 
z Horního Slavkova a Jan 
Dedek z Mariánských Lázní, 
gratulujeme. Zasíláme jim 
publikace o našem kraji. 
A kdo je dalším slavným 
rodákem z našeho kraje? 

Tento malíř, výtvarník a so-
chař se narodil v  Kraslicích, 
avšak podstatnou část ži-
vota strávil v  podmanivém 
údolí Nancy ve Stříbrné. Než 
se tam ale uchýlil, vystudo-
val výtvarné umění ve Vídni. 
Specializoval se na krajino-
malbu, věnoval se však také 
válečným a  sociálním té-
matům. Nejčastěji používal 
olej, litografi i, křídu a  akva-
rel. Jeho díla byla vystavo-
vána v  K. Varech, Teplicích, 
Liberci, Mostu, ale i ve Vídni 
nebo Wroclawi. Vítězil také 
v  soutěžích, např. v  soutě-
ži na fresku pro památník 
obětem 1. sv. války v Chebu. 
V údolí Nancy si v roce 1924 
postavil srub s  ateliérem, 
v okolí Cínového potoka pak 
nacházel inspiraci pro svou 
tvorbu. Ve srubu žil do kon-
ce 2. sv. války, pak se odstě-
hoval do Rakouska. 

Vyluštěnou tajenku spolu 
s vaší adresou posílejte 
do 6. 1. 2014 na e-mail: 
veronika.severova@kr-
karlovarsky.cz 
nebo na adresu: 
Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Veronika Severová, 
Závodní 353/88, 360 06, 
Karlovy Vary

V  porcelánce Haas &  Czjzek 
v  Horním Slavkově byla pokřtě-
na zajímavá  kniha s názvem „Jiří 
Haas – porcelánový baron“. 

Kniha originálním a  poutavým 
způsobem popisuje život a dílo Ji-
řího Haase, který se významným 
způsobem přičinil o rozšíření mo-
derní výroby porcelánu v Čechách 
pod světoznámou značkou Haas 
& Czjzek, konkrétně pak v  Hor-
ním Slavkově. Kniha není jen mo-
nografi í, ale je určitou historic-
kou freskou 19. a 20. století, která 
na pozadí života Jiřího Haase a je-
ho rodiny ukazuje krásu i složitost 
té doby. 

Vázaná kniha formátu A4 se  200 
stranami textu je již sedmou v edi-
ci „Osobnosti Karlovarského kra-
je“, vyšla v nákladu 500 kusů.

Vyšla kniha
o porcelánovém 
baronovi

Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný vyhlásil výtvarnou sou-
těž pro seniory, nazvanou „Věk pro nás není překážkou“, jejímž cí-
lem je ukázat, že i v pokročilém věku lze žít aktivním životem. Sou-
těž je určena pro seniory ve věku nad 60 let z Karlovarského kraje.

Tři soutěžní kategorie:  
Ruční práce; Kresba, malba, grafi ka a Fotografi e

Termín soutěže: 1. 12. 2013 – 31. 1. 2014
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.

Hejtman vyhlásil výtvarnou 
soutěž pro seniory

V pondělí 9. prosince se v Kraj-
ské knihovně Karlovarského kraje 
uskutečnilo vyhodnocení 7. roč-
níku soutěže obcí ve sběru využi-
telných složek odpadu s názvem 
Liga odpadů 2013.    

V letošním roce soutěžily všech-
ny obce, které jsou zapojené v sys-
tému EKO – KOM, a. s. Soutěži-
lo se ve dvou kategoriích - obce do 
1000 obyvatel včetně a  obce nad 
1000 obyvatel. 

„Vítězné obce v obou kategoriích 
obdržely fi nanční odměnu 60 tisíc 
korun za 1. místo, 30 tisíc korun za 
2. místo a 10 tisíc korun za umístě-
ní na 3. příčce a také drobnou ke-
ramiku vyrobenou Domovem dětí 
a mládeže v Sokolově,“ uvedl kraj-
ský radní Václav Jakubík. 

V kategorii do 1000 obyvatel se 
na 3. místě umístila obec Tuřany, 
na 2. místě Otovice a  na 1. místě 
obec Šemnice. 

V  kategorii nad 1000 obyvatel 
na 3. místě skončilo město Lázně 
Kynžvart, na 2. místě Karlovy Va-
ry a na 1. Ostrov. 

Liga odpadů je součástí společ-
ného projektu Karlovarského kra-

je a společnosti EKO – KOM, a. s. 
na podporu třídění odpadu. Další 
ročník soutěže Liga odpadů pro-
běhne v roce 2014. 

Součástí Ligy odpadů 2013 byla 
i výtvarná soutěž „Hrajeme si s od-
pady“ pro žáky základních, umě-
leckých a  mateřských škol, a  také 
školních družin těchto škol za rok 
2013 „Hrajeme si s odpady“. 

Vyhlášené kategorie a vítězové:
Kategorie: děti do 10 let 
3. místo: Košík z novinového pa-

píru – Vendula Němečková, ZŠ 
Rokycanova Sokolov

2. místo: Lokomotiva – Tomáš 
Seidl, ZŠ Rokycanova Sokolov

1. místo: Motýlkový závěs – Vik-
torie Panovská, ZŠ Rokycanova 
Sokolov

Kategorie: děti nad 10 let
3. místo: Ekokóča – Barbora Pro-

cházková, ZŠ Rokycanova Sokolov
2. místo: Lodička z dílny Vojtíš-

ka – Vojtěch Kupr, ZŠ Rokycano-
va Sokolov

1. místo: Traktor – Veronika Va-
šíčková, ZŠ Hroznětín

Kategorie: Mateřské školy

3. místo: Oblékni mne, MŠ Lom-
nice

2. místo: Život u  rybníka, ZŠ 
a MŠ Hazlov

1. místo: Papírové divadlo 
(Šmoulí vesnice), MŠ Halasova 
Ostrov

Kategorie: Základní školy
3. místo: Perníková chaloupka, 

ZŠ a MŠ Pernink
2. místo: Míč afrického dítěte, 

Gymnázium Ostrov
1. místo: Labuť a  labuťátko, ZŠ, 

MŠ a PrŠ Karlovy Vary 
Kategorie: Ostatní 
3. místo: Táto, mámo pojď si hrát, 

ZŠp a ZŠs Horní Slavkov
2. místo: Robokom, ZŠ Vintířov 

– Školní družina
1. místo: Pyramida, ZUŠ Nejdek

„Všichni ocenění dostali dár-
ky, které si mohli v  rámci soutěže 
„Hrajeme si s  odpady“ přát a  dle 
možností jsme se jim tyto jejich 
přání a  sny pokusili splnit. Dou-
fám, že budou mít z těchto hodnot-
ných dárků radost a  užijí si jich,“ 
doplnil radní s  tím, že děti dosta-
ly například poukázky do prodejny 
elektra a sportu.

Šemnice a Ostrov. Vítězové Ligy odpadů

20    14
Přejeme Vám příjemné prožití Vánoc a žádné záludnosti na cestě rokem

Přejeme Vám příjemné prožití Vánoc 
a hodně štěstí v novém roce

www.zurnalmedia.cz
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Studenti Integrované střední 

školy (ISŠ) v Chebu by se v blíz-

ké budoucnosti mohli vzdělá-

vat ve zmodernizovaných díl-

nách. Škola totiž požádala 

o dotaci z Regionálního operač-

ního programu (ROP) Severozá-

pad na modernizaci dílen, která 

má stát zhruba čtyřicet milionů 

korun. Na modernizaci vzdělá-

vacích prostor ISŠ v Chebu při-

spěje i Karlovarský kraj.  

„Karlovarský kraj se na projektu 
bude podílet šesti miliony korun,“ 
oznámil náměstek hejtmana Mar-
tin Havel s tím, že cílem projektu je 
vybavení školních dílen ISŠ Cheb 
novými stroji a  zařízeními včetně 
modernizace zázemí pro výuku. 

„Prioritou je vybavení takový-
mi pomůckami, díky kterým se žá-
ci budou moci lépe připravovat na 
své budoucí povolání,“ řekl Havel.

Pokud projekt dotaci získá, začne 
se s  modernizací dílen už v  roce 
2014. Nepřímo se tak naváže na re-
konstrukci, kterou letos prošla jed-
na z budov ISŠ u  řeky, stejně jako 
na nedávné otevření odborné učeb-
ny Technologického a poradenské-
ho centra ve školní praxi v  budo-
vě na Komenského ulici, kterého 
se zúčastnili i  představitelé Karlo-
varského kraje (náměstci hejtmana 
Jaroslav Borka a Václav Sloup s ve-
doucí odboru školství mládeže a tě-
lovýchovy KÚ Janou Trantinovou)  

spolu s  Radkem Pašavou, pověře-
ným ředitel RHK Poohří.

Během slavnostního otevření 
technologického centra žáci 2. roč-
níku maturitního oboru Strojíren-
ství, se zaměřením na programová-
ní CNC strojů, mj. předvedli tvor-
bu programu pro CNC soustruh 
s následnou ukázkou simulace ob-
rábění nebo třeba tvorbu 3D mo-
delu součásti (žáci 4. ročníku ma-
turitního oboru Informační tech-
nologie). 

Přítomní sledovali také činnost 
dvouhlavé 3D tiskárny nebo si-

mulaci výroby brzdového kotouče 
na navoleném CNC stroji v CAD/
CAM programu MasterCam.

ISŠ Cheb je jednou za tří tzv. tech-
nických škol v Karlovarském kraji. 
Studentům nabízí osm středoškol-
ských oborů, zakončených matu-
ritní zkouškou (např. Stavebnic-
tví - stavební provoz nebo Strojí-
renství - programování CNC stro-
jů), a  patnáct učňovských oborů, 
zakončených výučním listem (mj. 
elektromechanik pro zařízení a pří-
stroje, truhlář, zahradník či strojí-
renské práce).  Václav Fikar

ISŠ Cheb modernizuje, po technologickém 
centru jsou na řadě odborné dílny 

Od září má Střední průmyslová 

škola Loket nový stavební obor, 

zaměřený na stavební obnovu. 

V rámci tohoto oboru, který je 

zaměřen na rekonstrukci histo-

rických budov a památkovou 

péči, se konají různé akce v úz-

ké spolupráci s mnoha partne-

ry. Především s Národním pa-

mátkovým ústavem (NPÚ) Lo-

ket, sdružením Vladař, samot-

ným hradem Loket a občan-

ským sdružením Za krásné Kar-

lovarsko.  

V  rámci smlouvy o  vzájemné 
spolupráci v oblasti vzdělávání me-
zi NPÚ Loket a školou se uskuteč-
nila 6. prosince komentovaná tech-
nologická prohlídka na hradě Be-
čov, kde se žáci seznámili se sta-
vební obnovou hradu, se středově-
kými stavebními technikami, po-
užitými při rekonstrukci památky 
a unikátními stavebními materiály. 

Díky prohlídce měli žáci mož-
nost navštívit běžně nepřístup-
né prostory, výjimečně dochované 
památky a viděli například omítky 
a trámy staré 667 let. 

Poutavý výklad Dagmar Micho-
inové a  Gabriely Setunské byl te-
maticky zaměřen na omítky, jejich 
druhy, technologii i  způsob práce 
našich předků. Praktické poznat-
ky a  zkušenosti absolventů toho-
to mladého a  velmi perspektivní-
ho oboru budou využity při obno-

vě památek v Karlovarském kraji.
Na závěr nám dovolte, abychom 

všem čtenářům popřáli krásné Vá-

noce plné radostných překvapení 
a šťastný nový rok 2014.

                 Zaměstnanci SPŠ Loket

Studenti z Lokte studovali středověké
stavební techniky na hradě Bečov

V pražském hotelu Esplanade 

se uskutečnilo již 142. setká-

ní studentů chebských střed-

ních škol s významnými osob-

nostmi České republiky. Úče-

lem setkávání, která pořádá 

manažer chebského gymná-

zia Miroslav Stulák, je přiblí-

žit studentům profese, kte-

ré úspěšně vykonávají známí 

čeští současníci. 

Prvním hostem byla vrchní stát-
ní zástupkyně v Praze, paní JUDr. 
Lenka Bradáčová. Vyprávěla nám 
o svých zkušenostech nejen s me-
diálně velice rozebíranou kauzou 
kolem exhejtmana Davida Ratha, 
ale i o svém vztahu ke svému byd-
lišti v Roudnici nad Labem. Dok-
torka Bradáčová působila jako 
sympatický a  empatický člověk, 
erudovaný ve svém oboru, který 
se nebojí pouštět do věcí, u nichž 
není zcela jisté, zda bude úspěš-
ná. Dokáže přesně analyzovat ná-
lady v současné společnosti a ne-
bojí se o  nich otevřeně mluvit. 
Respekt a  autoritu, kterou získa-
la právě při práci na kauze Rath, 
si nepřipouští a pokračuje ve své 
práci, která zatím přináší ovoce.

Druhým hostem byl náš úspěš-
ný reprezentant v judu Lukáš Kr-
pálek, který má i  přes své mládí 
(22 let) na kontě spoustu sportov-
ních úspěchů. Donesl nám ukázat 
i  medaile z  evropských a  světo-
vých šampionátů, které se mu po-
dařilo vybojovat během dosavad-
ní kariéry. Povídal si s námi o ju-
du, soupeřích, navštívených a po-
znaných destinacích, ale neopo-
mněl zmínit i  určité perličky ze 
sportovního života. 

Do setkání s ním asi nikdo z nás 
netušil, že jde zhubnout 5 kg za 
den a že musí hladovět, aby spl-
nil limit své váhové kategorie. Vě-
říme, že se mu příprava na další 

letní olympijské hry v Riu de Ja-
neiru vydaří. Budeme mu všichni 
určitě držet palce.

Posledním hostem dopoled-
ního programu byla novinářka 
MF Dnes Jana Klímová. Vyprá-
věla nám zajímavé zážitky, které 
má spojené se svou profesí, neza-
pomněla také okomentovat pře-
vzetí vydavatelství MAFRA An-
drejem Babišem. Působila velice 
zkušeně, je to žena s velkým všeo-
becným přehledem a zajímavými 
názory na okolní dění. Na závěr 
udělila pár rad pro budoucí no-
vináře. Jsme rádi, že jsme moh-
li nahlédnout pod pokličku novi-
nářské práce.

Po polední pauze byl naším dal-
ším hostem populární zpěvák, 
držitel posledního Zlatého slaví-
ka, sympatický Tomáš Klus, na 
nějž se mnozí z nás těšili nejvíce 
(to však neznamená, že by ostat-
ní pozvané osobnosti neměly své 
kouzlo). Nadšení z  jeho pozvání 
sdílela především velká část děv-
čat. 

Tomáš nám vyprávěl zážitky 
z  práce i  z  osobního života, do-
šlo i  na jeho názory na dnešní 
dobu a  společnost. Nevadilo mu 
nám prozradit i pár věcí a detailů 
ze svého osobního života – svat-
ba, dcerka Josefína atd. Na závěr 
nám přislíbil brzký koncert v na-
šem městě a  po autogramiádě 
a focení odešel.

Jako další nás přišel navštívit 
představitel nastupující herec-
ké generace a  „český Belmon-
do“ Martin Kraus. Hned na za-
čátek padla tradiční otázka, čím 
se chtěl Martin stát, když byl ma-
lý. Nejprve ho prý zaujala práce 
popeláře, poté chtěl být pojišťo-
vákem, osobním řidičem a  bar-
manem. Rodiče však chtěli, aby 
se stal veterinářem. Martin nám 
prozradil, jak se dostal k  herec-

tví. Jeho přítelkyně mu koupila 
knížku J. P. Belmondo, která ho 
motivovala k  herectví. Jeho ta-
lentu si později všimli ve Vino-
hradském divadle a  nabídli mu 
možnost účinkovat ve hře Cyra-
no z Bergeracu. Martin okamžitě 
nabídku přijal a od té doby je stá-
lým členem Vinohradského diva-
dla. Z jeho osobního života jsme 
se dozvěděli, že má dva psy (Čen-
du a  Bohouše) a  především mi-
luje koně, kterým věnuje napro-
stou většinu svého volného času. 
Na závěr nám prozradil svůj sen 
do budoucna - rád by natočil akč-
ní western.

Jako poslední si pro nás udělal 
časový prostor významný lékař 
- dermatolog prof. MUDr. Petr 
Arenberger, DrSc. Po studiích se 
začal úzce specializovat v  oboru 
dermatologie a v roce 1988 se stal 
asistentem profesorů na Karlo-
vě univerzitě. Od roku 2001 sám 
přednáší jako profesor. 

Prozradil nám, že dva roky pra-
coval na stáži v Mnichově, a pro-
to mohl porovnat lékařskou pé-
či v  obou státech. Lepší tech-
nické zázemí mají Spojené stá-
ty americké, kde pan profesor ta-
ké často přednáší. Kromě dalších 
poznatků uvedl, že u  dospívají-
cích lidí stále více přibývá kož-
ních onemocnění. Například ato-
pickým exémem trpí o  30 % ví-
ce lidí, než tomu bylo v minulosti. 
Bohužel přibývá i kožních nádo-
rových onemocnění, příčinou je 
podle pana profesora ultrafi alové 
záření, kterému se lidé často ne-
uváženě vystavují. Svůj volný čas 
se snaží trávit se svými dcerami, 
s  nimi a  manželkou všichni rádi 
hrají tenis, lyžují a občas si zajdou 
společně i zaplavat.

Ngo Ngoc Anh, 7. A
Eliška Dostálová, 3. B

Barbora Zahrádková, 3. B

Bradáčová, Klus, prof. Arenberger. Chebští 
studenti se opět setkali s osobnostmi Česka

Na modernizaci vzdělávacích prostor ISŠ v Chebu se Karlovarský 

kraj bude podílet šesti miliony korun, říká náměstek hejtmana 

Martin Havel.                                                                                                Foto KÚ

Živnostenská škola přibližuje 

dětem ze základních škol prá-

ci truhlářů. V truhlářských díl-

nách v Kynšperku a exkurzemi 

v dřevozpracujících fi rmách.   

Získat žáky základních škol pro 
technická a přírodovědná povolá-
ní je cílem dvouletého krajského 
projektu „Podpora přírodověd-
ného a  technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji“, jehož part-
nerem je Střední škola živnosten-
ská Sokolov.

Tradičním řemeslem naší ško-
ly je obor truhlář, žáci však o něj 
nejeví velký zájem. Proto jsme se 
rozhodli tento obor žákům přiblí-
žit a probudit v nich lásku k práci 
se dřevem, popř. je získat jako uč-
ně – truhláře. 

Na každý školní rok jsme na-

plánovali pro žáky ze sedmi zá-
kladních škol, které do projektu 
vstoupily, šest kroužků v  našich 
truhlářských dílnách v  Kynšper-
ku nad Ohří. Na závěr pak pro žá-
ky uspořádáme soutěž a  společ-
ně s našimi učni se zúčastníme tří 
exkurzí v oblasti dřevozpracující-
ho průmyslu.   

Pokud jde o  zájem žáků ze zá-
kladních škol, předpokládali jsme 
ho poměrně nízký. Měli jsme 
obavu o  splnění monitorovacích 
indikátorů, neboť tyto kroužky se 
konají v  odpoledních hodinách 
po vyučování. Jenže skutečnost 
předčila naše očekávání! Truhlář-
ský kroužek se konal již dvakrát, 
v  říjnu a  v  listopadu. Prvního se 
zúčastnilo 26, druhého 21 žáků. 

Dva učitelé odborného výcviku, 
kterým pomáhali naši učni třetí-

ho ročníku, nejprve provedli žáky 
dílnami, seznámili je s CNC stro-
jem a pak se dali do práce. Chlap-
ci, dokonce i  několik děvčat, vy-
ráběli z připraveného polotovaru 
malý věšák. Byla radost se na ně 
dívat. Pilovali, vrtali, řezali, brou-
sili. Z výsledku své práce byli nad-
šení, domů si odnášeli výrobek, 
který jim skutečně bude sloužit. 
V  autobusu se ptali, kdy znova 
pojedou do Kynšperka. 

Spokojenost tedy byla na obou 
stranách. Spokojeni jsme my, 
když vidíme, kolik mladých lidí 
má zájem o práci se dřevem, s ja-
kým nadšením pracují, jak se těší 
z hotového výrobku. A stejně tak 
spokojení jsou žáci ze základních 
škol, někteří z nich možná i naši 
budoucí učni.

   (HJ)

Být truhlářem je zajímavé, ukazuje 
živnostenská škola žákům základních škol

Dvanáct středních škol v regio-

nu se letos zapojilo do projek-

tu „Podpora přírodovědného 

a technického vzdělávání v Kar-

lovarském kraji“, jehož cílem je 

probudit zájem o studium tech-

nických a přírodovědných obo-

rů na středních a základních 

školách.   

„Většina žáků základních a střed-
ních škol není motivována ke stu-
diu technických a  přírodovědných 
oborů z  různých důvodů. Čas-
to z nedostatku motivace a z poci-
tu, že tyto obory nejsou pro ně zají-
mavé anebo jsou příliš těžké. Cílem 
projektu je proto investiční a  me-
todická podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání na střed-
ních a  základních školách Karlo-
varského kraje. Projekt  umožní 
žákům zapojených škol získat re-
álnou představu o  studiu těchto 
oborů na střední nebo vysoké ško-
le a možnostech následného uplat-

nění v praxi,“ vysvětlila manažerka 
projektu. 

Jak uvedla, v  projektu je naplá-
nováno celkem pět klíčových ak-
tivit. První dvě jsou zaměřeny na 
investiční a  neinvestiční podpo-
ru zapojených škol, třetí na podpo-
ru vzájemné spolupráce základních 
a středních škol a fi rem. 

„Cílem čtvrté aktivity je meto-
dická podpora škol, např. celokraj-
ská setkání metodiků a  vedoucích 
předmětových komisí. Pátá klíčo-
vá aktivita je zaměřena na podpo-
ru jazykové vybavenosti žáků, pře-
devším využití metody CLIL,“ řek-
la s tím, že žáci mají díky projektu 
možnost učit se ve zmodernizova-
ných učebnách, laboratořích a díl-

nách. Při výuce přitom učitelé po-
užívají nové moderní výukové me-
tody, např. vizualizaci přírodních 
procesů nebo zážitkovou výuku 
při pokusech. V projektu jsou dále 
podporovány exkurze a v neposled-
ní řadě tvorba žákovských projektů. 

„Přínosem pro žáky základních 
škol kraje bude jistě i možnost po-
znat žáky a  učitele středních škol 
z jejich okolí i zažít atmosféru výu-
ky na střední škole,“ dodala.

Projekt, který je fi nancován 
z  Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost 
a státního rozpočtu částkou 53 089 
709 korun, bude realizován v  ob-
dobí od 1. září 2013 do 30. červ-
na 2015.

V kraji se rozeběhl projekt na podporu 
technického a přírodovědného vzdělávání   

Studenti Střední průmyslové školy v Lokti, kteří studují obor za-

měřený na rekontrukci historických budov, se na hradě Bečov se-

znamovali se středověkými stavebními technikami.          Foto SPŠ

Otevíráme nový penzion 
pro seniory v Boči

kontakt:
tel. 775 620 050
w w w . p e n z i o n p r o s e n i o r y - a g a r a . c z

PŘIVÝDĚLEK
- BRIGÁDA

hledám spolehlivé 

a schopné brigádníky 

pro roznos reklamních 

tiskovin pro CHEB a okolí

Zájemci poslat sms na 
tel. 731 596 332 
nebo na e-mail: 

josef.rubas@distribucni.cz 

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

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

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

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

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 . s c h r o t t m o b i l . i n f o  
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Osobnost v oblasti kultury

a služeb veřejnosti

1. RNDr. Jiří Widž
Jiří Widž je ředitelem Gymnázia 

v  Sokolově a  místopředsedou kar-
lovarské pobočky Jednoty českých 
matematiků a  fyziků. Kromě to-
ho, že se dlouhodobě zabývá his-
torií matematiky a  je autorem řa-
dy odborných článků, je také vel-
kým sportovcem. Z původně aktiv-
ního basketbalisty se stal úspěšný 
trenér dívčího a ženského basketba-
lu, v roce 2007 se se školním druž-
stvem dívek probojoval až na MS 
středních škol. Je předsedou České 
basketbalové federace, oblast Kar-
lovy Vary, řídí Basketbalové cent-
rum mládeže v Sokolově a organi-
zuje letní soustředění pro děti. 

2. Alexandr Smutný
Alexandr Smutný patří k význam-

ným osobnostem Mariánských Láz-
ní. Mezi místními je známý nejen 
jako hudební pedagog, ale hlavně 
jako zakladatel Velkého akordeo-
nového orchestru Základní umě-
lecké školy Fryderyka Chopina. Or-
chestr vznikl v  roce 1963 a  půso-
bí dodnes. Do původně akordeo-
nového orchestru postupně přibý-
vali noví členové a orchestr se roz-
šířil o doprovodné a sólové nástro-
je a především o sekci trubek a zpě-
váky. Za jeho padesátiletou existen-
ci se v orchestru vystřídalo 232 čle-
nů. Orchestr účinkuje po celé Evro-
pě a vystupuje i mimo ní.  

3. Jaroslav Vít, DiS.
Jaroslav Vít je spolupracovníkem 

Národopisného a  textilního muzea 
v  Aši a  dlouholetým tajemníkem 
Společnosti pro výzkum kamen-
ných křížů. Ta vznikla před 30 lety 
s cílem vybudovat v ašském muzeu 
celorepublikovou evidenci kamen-
ných křížů a  ostatních drobných 
památek. V minulých letech členo-
vé společnosti uvedli do původního 
stavu téměř 300 kamenných křížů. 
Jaroslav Vít je jedním ze zakládají-
cích členů společnosti a jeho záslu-
hou se každoročně koná konferen-
ce, na kterou přijíždějí nejenom tu-
zemští, ale i  zahraniční odborníci. 
Kromě toho se také podílel na vy-
dání katalogu „Kamenných křížů 
Čech a  Moravy“ a  v  současné do-
bě připravuje, spolu s dalšími kole-
gy, zápis středočeských a  karlovar-
ských kamenných křížů do Státní-
ho seznamu nemovitých památek. 

Osobnost v oblasti podnikání

1. Pavel Dragoun
Pavel Dragoun je generálním ře-

ditelem a  jednatelem fi rmy EU-
TIT s.r.o., slévárna čediče a  euco-
ru, se sídlem ve Staré Vodě u Mari-
ánských Lázní. Ve fi rmě působí přes 
45 let a je to právě on, kdo se zaslou-
žil o  to, že se z  fi rmy stala světová 
jednička ve výrobě odlitků z  tave-
ného čediče. Pavel Dragoun během 
svého působení ve fi rmě přispěl 
k  modernizaci procesů a  strojních 
zařízení více než 160 zlepšovacími 
návrhy a  obdržel za to nejrůznější 
ocenění. I přes dosažené úspěchy se 
nadále snaží přispívat k rozvoji spo-
lečnosti a předává cenné zkušenos-
ti mladším generacím. V  současné 
době fi rma zaměstnává více než 200 
lidí z Karlovarského kraje a vyzna-
čuje tím, že klade důraz na sociál-
ní zázemí svých pracovníků, o čemž 
svědčí nejenom nadprůměrné platy, 
ale i další poskytované benefi ty.

2. Ing. Dana Harantová
Jelínková
Dana Harantová Jelínková pracu-

je ve fi rmě NELAN, spol. s r.o., kte-
rá sídlí v  Třebeni u  Chebu. Firma 
NELAN se zabývá výrobou plasto-
vých, hliníkových a dřevěných sta-
vebních výplní a  na trhu působí 
přes 20. let. Své výrobky dodává ne-
jen zákazníkům v ČR, ale část pro-
dukce směřuje například do Fran-
cie, Dánska, Irska či do Kanady. Da-
na Harantová Jelínková působí ve 
fi rmě na pozici asistentky jednate-
le fi rmy a zaměstnanci si jí cenní ze-
jména kvůli její vstřícnosti a otevře-
nosti. Díky jejímu přístupu ve fi r-
mě panuje až rodinná atmosféra, ve 
které se cítí dobře i  hendikepova-
ní zaměstnanci. Firma kromě toho 
podporuje mnoho veřejných, nezis-
kových aktivit – od dětských letních 
táborů, nejrůznějších kulturních 
akcí až po sportovní klub vozíčkářů. 

Kraj vyhlásil výsledky ankety „Osobnost Karlovarského kraje“ za rok 2013
3. Milan Štěpánek
Milan Štěpánek je jednatelem fi r-

my Elektro S - Štěpánek s.r.o., kte-
rá sídlí v Ostrově a v Karlových Va-
rech. Firma Elektro S se zabývá pro-
dejem elektrospotřebičů a  na trhu 
působí přes dvacet let. Od původ-
ní nabídky čistě opravárenských 
služeb se postupně vypracovala na 
jednu z nejznámějších elektro pro-
dejen v Karlovarském kraji. V sou-
časné době svým zákazníkům nabí-
zí mimo jiné i služby týkající se in-
ternetu. Firma Elektro S není pouze 
úspěšnou společností, ale fi nančně 
podporuje také nejrůznější aktivity 
dětí a mládeže. Za všechny můžeme 
jmenovat Dětský fi lmový a televizní 
festival Oty Hofmana či Cykloteam 
Ostrov. Firma také sponzoruje na-
příklad Tyfl ocentrum Ostrov či Ob-
lastní charitu Ostrov.

Zvláštní cena 

za mimořádný přínos kraji

1. Jaroslava Hernadyová
Jaroslava Hernadyová je vedou-

cí krajského střediska Českého sva-
zu žen. Posláním a cílem této orga-
nizace je prosazovat práva žen, pů-
sobit na různých úrovních v  jejich 
zájmu a  k  jejich ochraně. Jarosla-
va Hernadyová přispěla k  rozvo-
ji města Sokolova řadou prospěš-
ných projektů, které pomohly mno-
hým rodinám nejenom v Sokolově, 
ale i v jeho blízkém okolí. 

I  přes závažné onemocnění ne-
přestala pracovat a  aktivně se po-
dílet na veřejném dění. Za jejího 
přispění se v  Sokolově uskutečnilo 
Diskusní fórum k  Evropskému ro-
ku aktivního občanství a kromě to-
ho se také podílela na vzniku Kon-
cepce aktivního stárnutí.

2. František Kůs
František Kůs je ostrovským ro-

dákem. Svému oboru se věnuje 
od roku 1992, kdy se vyučil v  Lu-
bech u  Chebu houslařem a  otevřel 
si vlastní dílnu. Jeho rukama prošly 
housle takových virtuosů, jako jsou 
Josef Suk, Ivan Ženatý nebo Jaro-
slav Svěcený. Kromě houslí se věnu-
je i výrobě viol a mimo jiné posta-
vil také dvě dobra a dvě kytary. Jeho 
nástroje dosahují nejvyšších zvuko-
vých i uměleckých kvalit a jsou ob-
líbeny pro svoji snadnou hratelnost 
a teplý bohatý tón. 

František Kůs je rovněž aktivním 
hudebníkem v kapelách Hary Phill 
Band a Swing studio Karlovy Vary, 
se kterými koncertoval u  nás i  ve 
světě.

3. MUDr. Darina Kosorinová 
Darina Kosorinová je zakladatel-

kou občanského sdružení Asocia-
ce nevládních neziskových aktivit 
Karlovarského kraje (ANNA KK), 
jehož cílem je podporovat vzájem-
nou spolupráci, výměnu zkušenos-
tí a rozvoj neziskových organizací. 

Občanské sdružení vedla 10 let 
a díky její vytrvalosti se organizace 
dokázala udržet dodnes. I přestože 
již není Darina Kosorinová součástí 
rady asociace, i nadále pomáhá s je-
jími aktivitami jako čestná předsed-
kyně.

Cena hejtmana 

Karlovarského kraje 

za záchranu lidského života

Mgr. Petr Ptáček za členy 
Triatlonového oddílu 
USK Akademik o. s.
Triatlonisté z  chebského Triatlo-

nového oddílu USK Akademik o. s. 
se v srpnu vraceli ze závodů na Má-
chově jezeře. Na silnici u Bochova, 
ve večerních hodinách, narazili na 
těžce zraněného mladíka, kterého 
porazilo auto. Řidič auta od doprav-
ní nehody ujel a nechal těžce zraně-
ného mladíka uprostřed silnice na 
pospas svému osudu. 

Triatlonisté ve složení Petr Ptá-
ček, František Ptáček, Nikola Tait-
lová a Miroslav Zakuťanský poskyt-
li mladíkovi první pomoc. Dopravu 
mezi tím řídili Václav Sinkule, Pa-
trik Sinkule a Jiří Kesl. 

Díky rychlé a  profesionální po-
moci chebských triatlonistů se po-
dařilo mladíkovi zachránit život 
a  sedmadvacetiletý Milan byl pře-
vezen s  těžkým šokem, otevřenou 
zlomeninou pravé horní končetiny 
a komplikovanou zlomeninou pra-
vé dolní končetiny do Karlovarské 
krajské nemocnice. 

Oceněné osobnosti Karlovarského kraje za rok 2013. Zleva: Mgr. Petr Ptáček (za triatlonový oddíl USK Akademik o. s.), Pavel Dragoun, Ja-

roslava Hernadyová a RNDr. Jiří Widž.                                                                                                                                                                       Foto Stanislava Petele

Slavnostním večerem v  karlovarském Grandhotelu Pupp prová-

zeli moderátoři  Marcela Augustová a Petr Čimpera.                            

                                                                                            Foto Stanislava Petele

Účastníkům večera zahrál Michal Hrůza s kapelou Hrůzy.                                                                                                                              Foto Stanislava Petele

Oceněné osobnosti přebíraly ceny 

z rukou náměstků hejtmana Petra Na-

vrátila (vlevo nahoře), Jaroslava Bor-

ky (uprostřed) a  Miloslava Čermáka 

(vlevo dole).  Foto Stanislava Petele
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KAM S VAŠÍMKAM S VAŠÍM ODPADEM  ODPADEM 
NEBOJTE SE TŘÍDIT SPRÁVNĚ

Odpad roztříděný do barevných kontejnerů je dál využit pro recyklaci. 
Pokud využitelný odpad jen odhodíte do popelnice na směsný odpad, 
skončí bez užitku na skládce. Třídění není těžké! Podívejte se na naše 
příklady třídění nejběžnějších odpadů z domácností.

POZOR! Některé druhy odpadů – keramika (hrníčky, 
talířky), linoleum, zrcadla, mastný papír se zbytky jídel 
apod. nelze pro jejich vlastnosti recyklovat a patří do 
popelnice na směsný odpad nebo je můžete zdarma 
odložit do sběrného dvora.

Objemný odpad

Starý nábytek, pneumatiky,
matrace, koberce, vany
apod. odevzdávejte do sběrného
dvora nebo v rámci mobilního
svozu do přistavených kontejnerů.

Vysloužilé elektrospotřebiče

Použité elektrospotřebiče a zářivky 
můžete bezplatně odevzdávat 
na označená místa zpětného 
odběru kdekoliv v ČR (sběrné 
dvory, elektroprodejny, speciální 
červené kontejnery na drobný 
elektroodpad, elektroopravny).

Vybité baterie

Baterie můžete odevzdávat do 
zelených boxů v obchodních 
centrech a prodejnách nebo do 
červených kontejnerů na drobný 
elektroodpad rozmístěných po 
městě, případně na sběrný dvůr.

Stavební odpad

Při demolicích a větších 
rekonstrukcích je třeba si odvoz 
odpadu zajistit.

Rostlinný odpad ze zahrádek

Posekanou trávu, listí, natě 
a rostlinné zbytky můžete 
kompostovat na vlastním 
pozemku nebo odkládat do BIO 
nádob.

Nebezpečný odpad

Mezi nebezpečné odpady patří
např. zbytky barev, laků, ředidel,
použitých olejů, čistících 
prostředků aj. Odevzdávejte je
na sběrný dvůr nebo při 
mobilním svozu nebezpečných 
odpadů. Prošlé léky můžete 
zdarma odevzdat v lékárnách.

Textil a obuv

Staré ošacení a obuv zabalené do 
igelitového pytle můžete odevzdat 
do kontejnerů na textil nebo 
sběrný dvůr.

NÁPOJOVÝ KARTON

SBĚR ODPADŮ

Mimo papíru se z nápojových 
kartonů vyrábí izolační a sta-
vební desky jako alternativa 
k sádrokartonovým deskám.

RECYKLACE NÁPOJOVÉHO KARTONU
Recyklační závody na nápojové kartony 
jsou jen dvou typů. Tím nejběžnějším je 
papírna, kde se papírenská vlákna zpracu-
jí na výrobu nového papíru, zbylé fólie se 
mohou využít na výrobu dalších výrobků. 
Druhou možností, kde se nápojové karto-
ny recyklují, je továrna na speciální sta-
vební desky.

K výrobkům, které obsa-
hují recyklovaný papír, patří 

zejména novinový papír, kar-
tonové krabice, sešity, obaly 

na vajíčka, toaletní papíry, ale i stavební 
izolace.

Nejčastěji se z recyklované-
ho skla vyrábí lahve na nápoje 

a obalové sklo na potraviny, ale i te-
pelné izolace.

Nové výrobky 

Z PET lahví se vyrábí například 
vlákna pro výplň zimních bund 
a spacáků nebo pro výrobu zátě-
žových koberců nebo tepelných 
izolací. Z fólií se vyrábí opět fólie 
a různé pytle. Ze směsi plastů vzni-

kají odpadkové koše, zahradní nábytek, 
protihlukové stěny apod.

RECYKLOVANÝ PAPÍR 

RECYKLOVANÉ SKLO 

RECYKLOVANÝ PLAST 

Skoro polovinu 
vstupní suroviny v papírnách při výrobě 
nového papíru představuje sběrový 
papír. Papír se dá recyklovat pětkrát až 
sedmkrát.

 Každý druh 
plastu se zpracovává jinou technologií. 
Jednotlivé plasty se drtí na jemné vloč-
ky, které se vyperou a dále zpracovávají 
převážně tavením na granule. Ty se dále 
používají na výrobu nových výrobků.

RECYKLACE PAPÍRU RECYKLACE PLASTU Sklo se může re-
cyklovat stále dokola. Nadrcené skleně-
né střepy se ve sklárnách přimíchávají 
do sklářského kmene. Využíváním stře-
pů se šetří suroviny a energie.

RECYKLACE SKLA

Dotřiďovací linka
Odpady svezené z barevných kontejnerů 
je nutné dále dotřídit. Na dotřiďovacích 
linkách se odpady třídí na jednotlivé druhy 
podle jejich dalšího zpracování (recyklace) 
a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi 
a nečistoty.

Svoz tříděných odpadů
Odpady odložené do barevných kontej-
nerů sváží svozové vozy na dotřiďovací 
linky (každý druh zvlášť).

Recyklace

Co se děje s vytříděným odpadem

12 | 2013strana 9 třídění odpadu
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Jako starosta města Aš jsem si se 
zájmem přečetl v tisku, že Karlo-
varský kraj  „vyšperkuje za téměř 
360 milionů korun“ nemocnici 
v Chebu. Co k tomu dodat. Nád-
hera, skvělé, konečně se lékaři 
a hlavně pacienti dočkají moder-
ního prostředí, které doplní již ny-
ní obětavou a poctivou práci všech 
zaměstnanců. Jenomže opatrnost 
člověku radí držet se s  oslavami 
„při zemi“. Krajská nemocnice se 
potýká dlouhodobě s  fi nančními 
problémy a  její hospodaření je-
nom v  letošním roce skončí ztrá-
tou vysoce přesahující 100 milio-
nů korun. Tyto peníze někdo bu-
de muset zaplatit. 

Současný generální ředitel se ne-
tají tím, že cestou záchrany je vy-
budování moderního, téměř fa-
kultního zařízení v Karlových Va-
rech, kdy by chebská nemocnice 
měla plnit pouze základní funkce 
několika málo oborů. Jenom v le-
tošním roce krajské zastupitelstvo 
zvýšilo základní jmění nemocni-
ce fi nančním a majetkovým vkla-
dem v objemu 68 mil. Kč, aby za-
bránilo předlužení a  tím hroz-
bě konkurzu. Na Chebsku fun-
guje záchranná služba v  systému 
randez-vous s  jediným lékařem 

(nepočítám-li výjezdové stano-
viště v Teplé, které nám Ašákům 
nijak nepomůže). A  v  této situa-
ci se lidé radujte ze slibu 360 mili-
onové investice. Myslím si, a jsem 
o  tom pevně přesvědčen, že dří-
ve, než se začne slibovat, pláno-
vat a dokonce investovat, mělo by 
být rozhodnuto o provozování ne-
mocnic z dlouhodobého hlediska. 
Mělo by být naprosto jasné, jaké 
obory v Chebu zůstanou, a to ne-
jenom ty základní, ale také něja-
ké pracoviště specializované. Mů-
žeme-li jezdit  do moderního zaří-
zení v Karlových Varech, pak není 
důvod, aby lidé z druhého konce 
kraje nemohli jedzit za odbornou 
péči v některé specializaci také do 
Chebu. Měli bychom tak jistotu, 
že se s nemocnicí v Chebu oprav-
du počítá. 

Přál bych si, aby se nejedna-
lo pouze o  stamiliony za „cih-
ly a stavební zakázku“, ale o sku-
tečně promyšlený záměr, kte-
rý má v budoucnu pomoci stabi-
lizaci chebské nemocnice. Nesmí 
to dopadnout obdobně jako u vý-
stavby moderního pavilonu akut-
ní medicíny v  Karlových Varech, 
kde jsou po dostavbě všichni pře-
kvapeni větší energetickou nároč-
ností, nutností vyššího počtu per-
sonálu, ať již v oblasti zdravotnic-
ké a nebo třeba „kantýnské“, sku-
tečností, že na drahý heliport ne-
mohou dosedat vrtulníky, protože 
nikdo nepočítal s jejich hmotností 
a řadou dalších problémů.

Nechci zpochybňovat nutnost 

výrazné investice do chebské ne-
mocnice. Naopak. Pouze jako 
krajský zastupitel již rok vnímám  
bezradnost politického vedení, 
které i  přes několikerou výměnu 
generálních ředitelů není schop-
no udržet fi nancování krajské ne-
mocnice bez obav z krachu. Proto 
bych uvítal, abychom si dříve, než 
se budeme bavit o tom, co kde po-
stavíme, ujasnili, jak  a případně 
i  kým budou krajské nemocnice 
provozovány. Dospěl jsem k názo-
ru, že kraj řídit zdravotnictví neu-
mí a že nastal čas svěřit tuto služ-
bu někomu, kdo za léta své čin-
nosti prokázal, že i  v  dnešní, fi -
nančně složité době umí vést své 
nemocnice s  vyrovnaným nebo 
ziskovým hospodařením. Budu-li 
mít tuto jistotu, bude pro mne in-
vestice do modernizace a rozšiřo-
vání zdravotní péče tou nejvyšší  
prioritou. 

Proto by měli zastupitelé, bez 
ohledu na politickou příslušnost, 
trvat na předložení a  projednání 
dlouhodobé strategie, která udr-
ží krajské zdravotnictví života-
schopné, nezadlužené a dostupné 
lidem i ze vzdálenějších oblastí od 
Karlových Varů. 

Chebská nemocnice si moder-
nizaci zaslouží. Především si 
však obyvatelé Chebska zaslou-
ží jistotu, že zde bude toto zdra-
votnické zařízení i  za několik let 
a  že po něm nezůstanou opuště-
né zrekonstruované objekty jako 
po Dětském domově pro děti do 3 
let v Aši.

Jaká je budoucnost chebské nemocnice?

České nemocnice se v  současné 
době potýkají s vážnými fi nanční-
mi problémy, které mají za násle-
dek nejenom snížení úrovně zdra-
votnických služeb, ale představují 
i bezpečnostní rizika pro pacienty. 
O tom, že je situace skutečně kri-
tická, svědčí následující údaje. 

Již v roce 2010 se většina českých 
nemocnic musela vyrovnávat se 
sníženými úhradami od zdravot-
ních pojišťoven. Závazky nemoc-
nic po lhůtě splatnosti tehdy čini-
ly 3,5 miliardy korun. K jejich na-
výšení pak došlo o rok později, kdy 
dosahovaly 3,75 miliardy korun. 

Situace se nezlepšila ani v  roce 
2012, kdy navíc došlo ke zvýšení 
sazby DPH. Závazky nemocnic se 
tak v loňském roce vyšplhaly až na 
4 miliardy korun. V důsledku to-
ho se omezily investice do nemoc-
nic a  platy lékařům a  sestrám se 
nezvyšovaly, ba naopak, někde do-
šlo i k jejich snížení. 

Situaci v  tomto roce zhorši-
la nová úhradová vyhláška, kte-
rá je i podle současného hodnoce-
ní ministerstva zdravotnictví vel-
mi restriktivní. Většina nemocnic 

je ve ztrátě, jsou zadlužené, pro-
voz udržují čerpáním dalších úvě-
rů a mnohé se dostaly do platební 
neschopnosti. 

Podle odhadu ministerstva zdra-
votnictví dosáhnou závazky ne-
mocnic v  roce 2013 6,4 miliardy 
korun. Existence nemocnic zača-
la být proto ohrožena. Patří me-
zi ně zejména většina městských 
a  řada soukromých nemocnic, je-
jichž zřizovatelé nemají prostřed-
ky na dotování jejich provozu. Ně-
které kraje se proto musely zadlu-
žit, aby svým nemocnicím pomoh-
ly. V některých regionech dokonce 
začaly pohledávky nemocnic sku-
povat společnosti nejasného půvo-
du i záměrů. 

Řádově lze konstatovat, že zhru-
ba jedna třetina nemocnic je ohro-
žena bezprostřední insolvencí, a to 
bez ohledu na jejich velikost, zři-
zovatele či region. 

Většina českých nemocnic již vy-
čerpala limity stanovené úhrado-
vou vyhláškou, a  byla tak posta-
vena před rozhodnutí, zda ome-
zit péči nebo překročit limity a dá-
le jí poskytovat. Nemocnice nako-
nec poskytují péči bez zásadních 
omezení s vědomím následků, kte-
ré to bude mít pro jejich účetnic-
tví v  roce 2014 (ztráty budou dá-
le narůstat). Počty zdravotnické-
ho personálu se snížily na nezbyt-
né minimum stanovené personál-
ní vyhláškou. V  této situaci hro-

zí snížení kvality poskytované pé-
če, které se může projevit i tím, že 
pacientům budou poskytovány jen 
nejnutnější a nejlevnější léky a ta-
ké nebudou prováděna vyšetření, 
která pro daný čas nejsou nezbyt-
ně nutná. Nemocnice jsou přitom 
již na pokraji svých rezerv a mož-
ností. 

V této souvislosti se nabízí otáz-
ka, zdali tato situace nebyla vyvo-
lána záměrně bývalou politickou 
reprezentací z důvodu centraliza-
ce nemocniční péče. Přitom zru-
šení nemocnic není alternativou 
a  nepřinese žádné úspory. K  re-
dukci sítě by došlo selektivně pou-
ze u  těch nemocnic, které dosud 
poskytují péči nejlevněji, a nezbyt-
ná péče by se přesunula do draž-
ších nemocnic. Centralizací ne-
mocniční péče by naopak došlo ke 
zvýšení nákladů, v draze technicky 
i personálně vybavených nemocni-
cích by se poskytovala péče, kterou 
lze poskytnout daleko levněji. 

Dovolím si na závěr vyjádřit 
obavu: nerad bych se dočkal situ-
ace, kdy nemocnice budou pou-
ze v  Praze, Brně, Plzni a  Ostravě 
a když tam občan ze vzdálenějšího 
místa ČR nestihne dojet, tak bude 
mít smůlu. Nová vláda stojí nyní 
před velkým úkolem - zajistit pro 
tuto naprosto klíčovou oblast do-
statek fi nančních prostředků, pro-
tože jak je známo, není nic cenněj-
šího než zdraví.

Zpráva o blížícím se kolapsu
většiny regionálních nemocnic
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Ředitel krajského úřadu - tel. 354 
222 120, Ing. Roman Rokůsek, roman.
rokusek@kr-karlovarsky.cz; 
zástupce ředitele KÚ, vedoucí odboru 

kontroly - tel. 354 222 466, Mgr. 
Martina Vránová, martina.vranova@
kr-karlovarsky.cz; 
vedoucí odboru stavební úřad - tel. 
354 222 125, Mgr. Lubomír Novotný, 
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz; 
odbor správních agend a krajský 

živnostenský úřad - tel: 354 222 
469, Ing. Daniel Matějíček, daniel.
matejicek@kr-karlovarsky.cz; 

odbor kancelář hejtmana - tel. 354 222 
141, Ing. Lydie Stráská, lydie.straska@
kr-karlovarsky.cz; 
odbor kancelář ředitele úřadu - tel. 
354 222 313, Ing. Marie Tomsová, 
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz; 
odbor bezpečnosti a krizového řízení 

- tel. 354 222 190, JUDr. Manfred Kraus, 
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz; 
ekonomický odbor - tel. 354 222 
266, Ing. Dagmar Divišová, dagmar.
divisova@kr-karlovarsky.cz; 
odbor legislativní a právní - tel. 354 
222 270, PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, 

vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz; 
odbor správa majetku - tel. 354 222 
205, Ing. Drahomíra Stefanovičová, 
drahomira.stefanovicova@kr-
karlovarsky.cz; 
odbor investic a grantových schémat 

- tel. 354 222 432, Ing. Věra Tomsová, 
vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz; 
odbor dopravy a silničního 

hospodářství - tel. 354 502 461, Mgr. 
Vladimír Malý, vladimir.maly@kr-
karlovarsky.cz; 
odbor regionálního rozvoje - tel. 
354 222 260, Ing. arch. Jaromír Musil, 

jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz; 
odbor životního prostředí 

a zemědělství - tel. 354 222 220, 
Ing. Regina Martincová, regina.
martincova@kr-karlovarsky.cz; 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

- tel. 354 222 210, Ing. Jana Trantinová, 
jana.trantinova@kr-karlovarsky.cz; 
odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cest. ruchu - tel. 354 
222 230, Ing. Radim Adamec, radim.
adamec@kr-karlovarsky.cz; 
odbor sociálních věcí - tel. 354 
222 240, Ing. Stanislava Správková, 

stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz; 
odbor zdravotnictví - tel. 354 222 420, 
Ing. Alena Šalátová, alena.salatova@
kr-karlovarsky.cz; 
odbor vnitřních záležitostí - tel. 354 
222 250, Ing. Miroslav Očenášek, 
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz; 
oddělení interního auditu - tel. 354 
222 135, Martina Jánská  martina.
janska@kr-karlovarsky.cz; 
odbor projektového řízení 

a informatiky KK - tel. 354 222 436, Ing. 
Petr Kulda, petr.kulda@kr-karlovarsky.
cz

Dalibor Blažek,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje Miloslav Čermák,

zastupitel 
Karlovarského 
kraje

V  příštím roce již končí realizace pro-
jektu Rozvoj partnerství v  Ústec-

kém, Plzeňském a Karlovarském kra-

ji - ROZVOJ West Bohemia. Cílem pro-
jektu bylo vytvoření sítě spolupracují-
cích institucí v Ústeckém, Karlovarském 
a  Plzeňském kraji za účelem propoje-
ní místních fi rem se vzdělávacími, vý-
zkumnými a  vývojovými organizacemi 
schopnými různými nástroji a  aktivita-
mi zvyšovat uplatnitelnost studentů VŠ 
a VOŠ na trzích práce v uvedených kra-
jích, a to zejména ve službách a výrobě 

s vyšší přidanou hodnotou. V rámci pro-
jektu se podařilo již realizovat celkem 
181 praxí studentů, z  toho 26 v  Karlo-
varském kraji. Na jejich zprostředkování 
se podílela i  Karlovarská agentura roz-
voje podnikání, která je partnerem pro-
jektu za Karlovarský kraj. Dobře se roz-
běhly i  internetové stránky projektu 
www.rwb.cz, přes které se o praxích do-
zví fi rmy i studenti, najdete tam i infor-
mace o chystané závěrečné konferenci 
v únoru 2014 a můžete se zde ještě při-
hlásit do vznikající spolupracující sítě. 

ROZVOJ West Bohemia

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je 
spolufi nancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

V červnu 2013 uspořádala Karlovarská agentura rozvoje 

podnikání, p.o. v rámci mezinárodního strategického projektu 
„CluStrat“ setkání zaměřené na přípravu pilotní akce „Zmapování 

stávající situace spolupráce subjektů působících v oblastech 

lázeňství, balneologie a cestovního ruchu v Karlovarském 

kraji“. V této souvislosti se bude konat koncem ledna 2014 
workshop, na kterém budou mít významní zástupci možnost sdělit 
své názory, potřeby a další podněty k tomuto tématu. 
Plánované setkání se uskuteční v areálu Dvorana v Karlových 

Varech. Podrobný program a další detaily (včetně možnosti 
registrace) budou k dispozici začátkem roku 2014 na stránkách 
Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. (www.karp-kv.cz). 
Těšíme se na setkání s Vámi všemi, které toto téma zajímá.

   
Projekt je realizován v rámci Opera ního programu Nadnárodní spolupráce St ední Evropa, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 

  
 
 

Přestože Karlovarský kraj pat-

ří k nejmenším krajům České re-

publiky, na jeho území se nachá-

zí celá řada významných bioto-

pů, ve kterých žijí ohrožené dru-

hy živočichů a rostlin. Rada Kar-

lovarského kraje proto v nedáv-

né době schválila vyhlášení vý-

běrových řízení na obnovu ně-

kterých zvláště chráněných úze-

mí a evropsky významných lo-

kalit.   

„Konkrétně se jedná o obnovu lo-
kalit, jako je Tisovec, Šibeniční vrch, 
Doupovské hory a  Matyáš. Pro-
středky budeme čerpat z  Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Vzhledem k tomu, že našim projek-
tům byla přidělena akceptační čísla, 
můžeme začít s výběrem zhotovitelů 
prací,“ informoval radní pro oblast 
životního prostředí a  zemědělství 
Václav Jakubík s tím, že Karlovarský 
kraj se bude na realizaci projektů fi -
nančně spolupodílet deseti procenty.

Hlavním cílem Karlovarského kra-
je je vrátit přírodě její původní ráz. 
V evropsky významné lokalitě Tiso-

vec a Šibeniční vrch, která se nachází 
na Kraslicku a kterou charakterizu-
jí prastará důlní díla, proto dojde ke 
kácení a k plošné likvidaci nežádou-
cích porostů a k vybudování úkrytů 
a zimovišť.

V  Doupovských horách, ve kte-
rých žijí zvláště chráněné druhy ži-
vočichů a  ohrožené druhy rostlin, 
budou pokáceny stromy a vysázeny 
nové stromy genofondu ovocných 
odrůd. Vzhledem k tomu, že se zde 
vyskytuje kriticky ohrožená užovka 
stromová, dojde i k vybudování líh-
nišť. 

Doupovské hory jsou zároveň ta-
ké významnou ptačí oblastí sousta-
vy Natura 2000. Z tohoto důvodu se 
počítá i  s  rozmístěním ptačích bu-
dek.

V lokalitě Matyáš, která se nachá-
zí na pravém břehu Lomnického 
rybníka a kterou utváří menší vod-
ní plochy, se budou práce soustře-
dit na vytvoření optimálních pod-
mínek pro život kriticky ohrožené-
ho čolka velkého. Dojde zde k pro-
světlení lokality a k vytvoření úkry-
tů a zimovišť.  

Karlovarský kraj obnoví 
chráněná území   

Netradičního regionálního prů-

vodce česko-sasko-durynským 

pomezím vydali v nedávné do-

bě studenti ze škol v pohraničí. 

Kniha s  názvem „Překračování 
hranic“ představuje lokální dějiny 
očima mladých lidí a  nabízí zcela 
nový pohled na region a jeho his-
torii. Kniha vyšla v rámci projektu 
„Překračování hranic - nové cesty 

mezi zeměmi“, který je fi nancován 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Operačního programu Pře-
shraniční spolupráce ČR-Sasko. 
Kniha je jedním z výstupů tříleté-
ho projektu, v  rámci kterého stu-
denti ze škol z Chebu, Kraslic, Gre-
izu, Mylau a Plauen sbírali potřeb-
né informace. Vyšla v nákladu tisíc 
kusů a  j k  dostání v  infocentrech 
v regionu. 

Studenti vydali knihu

Výrobce a prodejce 
nástrojů pro řezání, 
broušení, frézování 
a leštění.

LUKAS CZ spol. s r. o., 351 34 Skalná, Tovární 478
Tel.: 354 593 342-3, 354 594 188 , Fax: 354 594 943
www.lukas-erzett.com, e-mail: ob chod@lukascz.cz

Vždy správný nástroj 
• brusné a řezné (flexo)kotouče

• lamelové brusné nástroje 
 (kotouče, vějíře, talíře)

• diamantové brusné nástroje

• technické frézy

• brusné pasy, výseky, fíbrdisky

• aj.

LUKAS CZ přeje všem svým zaměstnancům, 
dodavatelům i odběratelům 

příjemné prožití Vánočních svátků 
a úspěšný rok 2014

V závěru měsíce října byla dokončena oprava ruiny kostela sv. Jana Křtitele ve Vyso-
ké, místní části obce Stará Voda. Opravy zahrnovaly zastřešení koruny zdiva, opra-
vy ostění a udržovací práce na zdech kostela, které byly poškozené povětrnostní-
mi podmínkami  a hrozilo vypadávání jednotlivých kamenů. Dne 27. prosince 2013 

se bude v těchto prostorách konat první žehnání vína. 

Oprava kostela proběhla za přispění fi nančních prostředků Evropské unie v rámci 
projektu č. 302 Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Ba-
vorsko 2007 – 2013, nositelem projektu je Římskokatolická farnost Mariánské Lázně.   
Bližší informace najdete na www.marianskolazensko.org.

Kostel Sv. Jana Křtitele ve Vysoké u Staré Vody je opraven
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Vysílání z Karlových Varů 
91,0 K. Vary      96,7 Aš 98,2 Sokolov      100,8 Cheb 103,4 Jáchymov

15.00  - 18.00

Fotbalový klub Baník Sokolov 
věnoval nadačnímu fondu Re-
start příspěvek 12 tisíc korun, 
který mezi sebou vybrali členové 
managementu klubu. Nadační 
fond, který vznikl v květnu toho-
to roku, pomáhá lidem k návratu 
do plnohodnotného života.

Zástupci fotbalového klubu, ob-
chodní manažerka Petra Božeko-
vá Makoňová a  sportovní ředitel 
Vítězslav Hejret, předali příspě-
věk zástupcům nadačního fondu 
- MUDr. Jarošové, primářce ARO 
a  oddělení dlouhodobé intenziv-
ní péče (NIP); MUDr. Ferusovi, 
primáři psychiatrického oddělení, 
a Ing. Jitce Samákové, předsedky-
ni správní rady. 

„Náš nadační fond je teprve 
v  začátcích a  snaží se použít zís-
kané fi nanční prostředky ve pro-
spěch pacientů, kterým se neda-
ří nebo mají problémy v  oblasti 
fyzického či psychického zdraví. 
Příspěvek managementu FK Ba-
ník Sokolov nám udělal velikou 
radost a  vážíme si toho, že jsou 
mezi námi stále lidé, kteří chtě-
jí pomáhat,“ řekli zástupci fon-
du po převzetí daru od fotbalové-

ho klubu.
Nadační fond RESTART si za 

hlavní cíl své činnosti vytýčil tr-
vale pomáhat lidem k návratu do 
plnohodnotného života. Nadač-
ní fond RESTART byl zřízen za 
účelem všestranné podpory lidem 
s duševním nebo jiným onemoc-
něním a  jejich rodinám, jejichž 
pozice ve společnosti se v  těchto 
ekonomicky náročných dobách 
dlouhodobě zhoršuje. 

„Věříme totiž, že každá společ-
nost je tak bohatá a  vyspělá, jak 

dobře se umí postarat o  nejvíce 
potřebné spoluobčany, k nimž byl 
osud o mnoho méně laskavý než 
k nám. Protože však žádná z pro-
spěšných činností charit, huma-
nitárních organizací a  nadačních 
fondů, která pomáhá konkrét-
ním osobám prožít kvalitnější ži-
vot navzdory jejich těžkým handi-
capům, se nikde na světě neobe-
jde bez solidarity a pomoci mece-
nášů, usilujeme o podporu a soli-
daritu veřejnosti,“ uvádí fond na 
svých stránkách.

FK Baník Sokolov pomohl 
nadačnímu fondu Restart v Ostrově

 

V roce 2013 zažily Karlovy Vary 

premiéru mezinárodního vytr-

valeckého závodu. Krása lázeň-

ského města a vyhlášená vy-

soká úroveň organizace závo-

dů RunCzech běžecké ligy se za-

sloužily o úspěch prvního roční-

ku. Příští rok v květnu se Matto-

ni 1/2Maraton Karlovy Vary vra-

cí podruhé a s dvojnásobnou 

kapacitou startovních čísel.

Atraktivní trať, vedoucí po kar-
lovarské kolonádě, kolem fontán 
a  horkých pramenů, láká čím dál 

více běžců. Proto organizátoři na-
výšili na příští ročník kapacitu na 3 
000 startovních čísel. „Těší nás zá-
jem běžců, ale navýšení kapacity na 
dvojnásobek si vyžaduje také úpra-
vu trati. Trasa stále povede centrem 
města, ale přizpůsobíme ji tak, aby-
chom zajistili bezpečnost běžců. 
O  její konkrétní podobě v  součas-
né době jednáme,“ vysvětluje On-
dřej Brouček z organizačního týmu. 

Registrace na rok 2014 jsou již 
otevřeny. Využijte speciálních cen, 
které platí až do 10. ledna 2014. Sta-
nete-li se navíc členem Českého 

maratonského klubu, získáte star-
tovné na půlmaraton za 600 Kč. 
Členství vás nic nestojí, při regis-
traci stačí zaškrtnout jedno políčko 
a  sleva na startovném všech závo-
dů RunCzech běžecké ligy a členské 
slevy od našich partnerů jsou vaše. 

Startovné na Mattoni 1/2Mara-
ton Karlovy Vary může být i origi-
nálním dárkem pod stromeček. Da-
rujete tak zážitek z běhu lázeňským 
městem a  hlavně ten pocit v  cíli, 
který nemůže nic nahradit. 

Více informací na www.runczech.
com.

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary
podruhé s dvojnásobnou kapacitou

O první ročník Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary byl vloni velký zájem.

Představitelé FK Baník Sokolov předali nadačnímu fondu Re-

start příspěvek 12 tisc korun. 

Rekordní po všech stránkách 

byl 5. ročník Františkolázeňské 

24 hodinovky. Sportovně-spo-

lečenská benefi ční akce s podti-

tulem pro „Achillovu Patu“ (DO-

ZP Pata Hazlov) přilákala re-

kordní počet účastníků (téměř 

500), kteří „nakroužili“ rekordní 

počet kilometrů (11 042,3 km) 

a vybrali doposud rekodní část-

ku - více než 42 tisíc korun.

  
„Každý účastník čtyřiadvaceti-

hodinovky přispěl nejméně 2,40 
koruny za jedno absolvované ko-
lo (1,15 km). Celkem se vybralo 42 
219 korun a tyto peníze byly vlože-
ny na konto transparentního účtu 
veřejné sbírky (2800479688/2010), 
která je určena na podporu lidí 
s  postižením,“ informovala Lucie 
Poláková z  občanského sdružení  
Komunitní osvětové společenství 
(KOS), které závod pořádalo.

Jak řekla, cílem čtyřiadvacetiho-
dinové benefi ce bylo vybrat do-
statek peněz na uspořádání socia-

lizačně-aktivizační dílny Cirkusu 
Paciento pro obyvatele DOZP Pata 
u Hazlova. K 20. listopadu bylo na 
účtu veřejné sbírky KOS 75.370 ko-
run. Z  toho 33.151 korun bylo na 
účet převedeno postupně ještě před 
24hodinovkou.

Pro „Achillovu Patu“ se letos bě-
želo již podruhé. Poprvé to byla na 
přelomu září a  října štafeta z  Aše 
do Košic v  délce 895 km, podru-
hé nyní - ve Františkových Lázních.

„Zajistit 24hodinovku pomáha-
lo šedesát dobrovolníků, převáž-
ně z  řad studentů, žáků, pedago-
gů a  přátel Střední zdravotnické 
a vyšší odborné školy v Chebu. Žá-
ci střední zdravotnické a vyšší od-
borné školy v  Chebu namasírova-
li v průběhu 24hodin více než 100 
běžců a  chodců, kteří si nejen je-
jich služby, ale i  vstřícnost všech 
dobrovolníků velmi pochvalova-
li,“ upřesnil za pořadatele Jindřich 
Novák.

I když při podobných akcích ne-
jde o  rekordy, ale spíš o  zážitky 

a snahu pomoci, účastníkům čtyři-
advacetihodinovky se podařilo do-
sáhnout obdivuhodných výsledků. 

Nejdelší vzdálenost za 24 ho-
din urazil Zdeněk Kolman, který 
byl první se 161 km. Z žen zvlád-
la nejvíce kilometrů Jana Glabaz-
ňová - 141,5 km.  Více než sto ki-
lometrů zvládlo za 24 hodin deva-
tenáct běžců.

„V příštím roce se již počet hodin 
„mnohahodinovky“ navyšovat ne-
bude. Čas, po který se chodí a bě-
há, zůstane defi nitivně na 24 hodi-
nách,“ doplnila Poláková s  tím, že 
pořadatelé chtějí poděkovat hote-
lu Luisa za poskytnutí zázemí pro 
běžce a hotelu Francis za skvělý po-
lévkový servis a pomoc s organiza-
cí i praktickou přípravou závodu. 

„Děkujeme také společnosti Tra-
vel Free a  ZDM Aš děkujeme za 
materiální zabezpečení happenin-
gu a Farní charitě Cheb za pomoc 
se zajištěním občerstvení pro běž-
ce,“ uzavřela Lucie Poláková.

                                    Václav Fikar

Ve Františkových Lázních se 
kroužilo pro „Achillovu Patu“

Karlovarský šachklub Tietz podlehl 
ve 3. kole 1. ligy šachu družstev cel-
ku AD Mahrla Praha, jednomu z fa-
voritů soutěže 3:5, když někteří hráči 
domácích nevyužili i vyhraných po-
zic a nedotáhli své partie do vítězné-
ho konce.

  
Za domácí vyhrál Jiří Krejčík, remi-

zovali Jiří Soukup, Václav Čontoš, Ště-
pán Tichý a Pavel Fric. V tabulce má 

tým jednu výhru a dvě porážky a je za-
tím devátý. Třetím kolem pokračovaly 
i krajské soutěže. 

Výsledky 3. kola Krajského pře-
boru: Karlovarský šachklub Tietz 
C - TJ Baník Sokolov ŠO 2:6, TJ Ba-
ník Habartov - ŠK Global Sokolov 4:4, 
AVZO-STSČ Františkovy Lázně - ŠK 
Karlovy Vary 2:6, ŠK Caissa Nová Ro-
le - TJ Tašovice 2,5:5,5. V tabulce vede 
jasně Baník Sokolov s 9 body. 

Výsledky 3. kola Krajské soutěže II. 
třídy: Karlovarský šachklub Tietz E - 
TJ Jiskra Aš B 1:4, ŠK K-servis Cheb 
- TJ Olympie Hroznětín B 5:0, TJ Os-
trov B - ŠK Spartak Chodov C 2:3, ŠK 
Spartak Chodov B - TJ Baník Sokolov 
ŠO C 3,5:1,5, TJ Olympie Hroznětín C 
- ŠK Karlovy Vary C 2,5:2,5.

I v této soutěži je jediný tým s plným 
počtem bodů - Cheb! 

Martin Hajšman

Karlovarští šachisté prohráli s Mahrlou
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