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Středověký důl
Jeroným získal dotaci

Lyžařka Petra Nováková Úspěchy i novinky
zahájila přípravu
středních škol v kraji

Důl Jeroným, nová atrakce v Karlovarském kraji, se bude díky evropským penězům rozvíjet. více strana 3

Jak se zbavila mistryně republiky Petra Nováková
únavy po olympijské sezoně? rozhovor na straně 4

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení a milí čtenáři,
během květnových dnů jsme
měli nejen příležitost připomenout si tradičními oslavami konec druhé světové války, ale naše lázeňská města také postupně zahájila letošní lázeňskou sezónu. Věřme, že bude plná tuzemských i zahraničních hostů spokojených s účinky pramenů a lázeňské léčby a turistů okouzlených krásou našeho
kraje.
Jestli patříte k těm, které trápí
stav našich vozovek, mám pro
vás dobrou zprávu: kromě velkých staveb na krajských silnicích, jako je obchvat Chebu nebo Hroznětína, nezapomínáme v rámci finančních možností krajského rozpočtu ani na
opravy těch méně vytížených
komunikací. K opravě povrchu
tak dojde například v ulici Havlíčkova v Teplé, v úseku z Kynšperku nad Ohří do Dolních
Pochlovic nebo ve Vykmanově
u Ostrova. Nutné opravy čekají
také mosty v Pramenech, v Šindelové nebo Krásném Lese. Jde
sice o menší akce, ale celkově se
na ně vynaloží okolo 65 milionů korun.
Na počátku května jsme vyhlásili druhý ročník soutěže pro
děti a mládež s názvem „Fantazii se meze nekladou“. A musím říci, že mě loni mile překvapily nápady a šikovnost dětí, které do soutěže poslaly své
výtvory. Téma je určitě lákavé – Vítáme mimozemské civilizace. Stejně tak zajímavé budou i výhry, ale nechci předbíhat, sledujte internetové stránky Karlovarského kraje.
Krásné jaro přeje
hejtman Josef Novotný

Nové laboratoře, projekty, celostátní studijní úspěch
dalovické zemědělky...
více strana 6

Karlovarský kraj ocenil nejlepší
sportovce uplynulé sezony
Reprezentantka LK Slovan Karlovy Vary v běhu na lyžích Petra Nováková získala titul Nejlepšího sportovce Karlovarského kraje za rok 2013 a Cenu hejtmana za vynikající reprezentaci kraje na republikové
i mezinárodní úrovni.
V kategorii žáci – jednotlivci byli úspěšní Matyáš Bělohradský ze Sportovního krasobruslařského klubu Karlovy Vary, Martin
Čechman a David Zadák z Cykloteamu Ostrov, Anna Lojdová z SK
Karate klub Chodov a Jana Novotná z Atletického klubu v Sokolově. V žákovské kategorii sportovních kolektivů si nejlépe loni vedla Taneční skupina Mirákl a družstvo starších vzpěračů z TJ Lokomotiva Cheb.
Kategorii mládež, dorost, junioři – jednotlivci zcela ovládli snowboardista Daniel Kašpar, cyklistka
Veronika Kubínová, běžec na lyžích Michal Novák a atlet Tomáš
Skála, který se věnuje vrhu koulí a hodu diskem. V mládežnické kategorii sportovních kolektivů byl jako nejlepší vyhodnocen
tým starších dorostenců HC Ener-

Slavnostní večer, na kterém se předávala ocenění nejúspěšnějším sportovcům Karlovarsého kraje za rok 2013, se
konal v karlovarském Richmondu.
Foto Stanislava Petele
gie Karlovy Vary, kteří se stali mistry České republiky.
Mezi dospělými jednotlivci jsou
nejlepšími sportovci Karlovarské-

ho kraje uplynulého roku karatista Miroslav Boguský z SK karate
klub Chodov, letecký akrobat Petr Kopfstein a terénní triatlonisté

Martin Jiskra s Petrem Novákem.
Mezi sportovními kolektivy zazářil
tým sportovních střelců SKP UNITOP Sokolov.

V kategorii veteránů uspěli cyklisté, a to Ludvík Killinger a Věra
Ježková. Cenu v kategorii handicapovaní sportovci si odnesli Vendula Dušková a Petr Lindák.
Mezi týmy zvítězili tělesně postižení plavci z SK Kontakt Karlovy
Vary a karlovarští sledge hokejisté
z týmu Sharks. Také oni se po vzoru svých mladších kolegů stali mistry české sledge hokejové ligy.
Během slavnostního večera se
předávala také cena pro nejlepšího
trenéra a trenérku. Mezi muži zvítězil Václav Eismann a mezi ženami Kristina Moudrá. Sportovní legendou Karlovarského kraje za rok
2013 se stal basketbalový funkcionář Miroslav Hovorek.
Návrhy na nominace nejúspěšnějších sportovců poskytli zástupci
sportovních unií, tělovýchovných
jednot, klubů a občanských sdružení v oblasti sportu.
Anketu vyhodnotila komise pro
tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje. Celkem bylo nominováno 99 sportovců a 20 kolektivů. Cenu si odneslo 21 sportovců
a 7 kolektivů.
(fotografie ze slavnostního
večera na str. 8)

Podnikatelé řešili
Nemocnice je jedním z jedenácti
s hejtmanem témata,
českých perinatologických center
která se týkají života v kraji
O možnostech zlepšení podnikatelského prostředí v kraji, o stavbě rychlostní silnice R6
a o administrativě projektů financovaných z EU hovořila desítka zástupců firem a investorů
z Karlovarského kraje s hejtmanem Josefem Novotným. Setkání zorganizovala agentura CzechInvest.
„Díky setkání jsme měli možnost
společně se zástupci firem a podnikatelů řešit řadu témat, která se
bezprostředně dotýkají života kraje. V těchto jednáních budeme pokračovat i v budoucnu, protože jsou
přínosná pro obě strany,“ komentoval akci hejtman Karlovarského
kraje Josef Novotný.

Témata k diskuzi měli podnikatelé možnost navrhnout sami. Kromě
rychlostní silnice a evropských dotací se mluvilo také o zprovoznění
e-tržiště pro veřejné zakázky kraje,
podpoře inovačních firem, nedostatku kvalifikovaných pracovníků
ve strojírenském oboru a možnostech užší spolupráce škol s výrobními podniky. Hejtman Josef Novotný se vyjádřil i k budoucímu vývoji
regionu a transformaci podnikatelských aktivit v souvislosti s ukončením těžby uhlí na Sokolovsku.
„Na podobných setkáních chceme dát podnikatelům prostor řešit otázky, které se jich aktuálně
dotýkají,“ popsal účel akce Ondřej
Votruba, pověřený řízením agentury CzechInvest.

Podnikatelé diskutovali s hejtmanem také o dokončení rychlostní silnice R6
z Karlových Varů na Prahu.
Foto Václav Fikar

Nemocnice Karlovy Vary obhájila status Perinatologického centra intermediární péče.
Jde o velký úspěch lékařů z gynekologicko-porodnického
i z dětského oddělení, kteří zajišťují nepřetržitou péči o nedonošené novorozence.

„Udělení statutu pro nás znamená potvrzení kvality poskytované
péče. Její úspěch spočívá v centralizaci do jednoho místa. Sledujeme maminky samozřejmě už před
porodem, aby novorozenec měl co
největší šanci pro další život,“ uvedl lékařský ředitel karlovarské nemocnice Josef März.
Dobrou zprávou je získání akreditace perinatologického centra
i pro Karlovarský kraj.
„Potvrdilo se, že kvalita péče
o dříve narozené děti například
s nízkou porodní hmotností je
v karlovarské nemocnici vynikající. Navíc z ekonomického hlediska je pro nemocnice péče v takovýchto centrech dobře hrazená,“
doplnil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák.
Karlovarské
perinatologické centrum se specializuje na ženy s rizikovým těhotenstvím a na
novorozence s porodní hmotností nad 1500 gramů.
„V perinatologické péči patří naše země mezi deset nejlepších států světa. V karlovarské nemocni-

Karlovarská nemocnice obhájila statut Perinatologického centra intermediární péče. V praxi to zjedodušeně znamená, že lékaři gynekologico-porodnického oddělení zdejší nemocnice mohou dál nepřetržitě pečovat o nedonošené novorozence s porodní hmotností nad 1500 gramů.
Ilustrační foto
ci se staráme například o nedonošené děti s nevyzrálými plicními funkcemi, o děti, které neudrží tělesnou teplotu, mají těžší žloutenku či oběhové problémy. Personál musí být velmi zkušený, protože stav takového dítěte se velmi
rychle mění,“ uvedla krajská neonatoložka Jitka Zejdová.
Karlovarské
perinatologické centrum je v úzkém kontaktu s plzeňskou fakultní nemocnicí a dětským oddělením nemocnice v Mostu. Díky odborným kvalitám a zkušenosti zdravotníků vy-

kázalo centrum karlovarské nemocnice v uplynulých dvou letech
nulovou úmrtnost novorozenců
po porodu.
Karlovarská krajská nemocnice je jednou z jedenácti nemocnic
v ČR, kterým Česká neonatologická společnost ČLS JEP spolu se
Sekcí perinatální medicíny České
gynekologické a porodnické společnosti JEP tento statut udělila.
Celkově o něj žádalo 30 nemocnic, z toho téměř třetina neúspěšně. Centrum bude jediným svého
druhu v Karlovarském kraji.

z regionu

Karlovarský kraj přispěl Jednání v Hofu o další
společné spolupráci
na úpravy Trojstátí
Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný se v bavorském Hofu sešel se zástupci německých zemských okresů Vogtlandkreis a Landkreis Hof. Tématem společného jednání byly možnosti přeshraniční spolupráce v novém programovém
období 2014-2020.

Realizátor obnovy Trojstátí Josef Levý a hejtman Josef Novotný si prohlížejí zrekultivované Trojstátí na česko-sasko-bavorské hranici.
Nové dřevěné schody a parkoviště na kola oceňují od konce
dubna cyklisté a turisté, kteří navštěvují Trojstátí u Hranic
na Ašsku.
„Myšlenka na zrealizování dřevěných schodů přišla již před několika lety, kdy se zvažovala komplexní rekultivace místa. Místní dobrovolníci sháněli finanční prostředky,
které byly využity na budování jiných prvků,“ uvedl Josef Levý, realizátor dobrovolné obnovy Trojstátí.
Na nové bezbariérové schody přispěl částkou 40 tisíc korun Karlovarský kraj. „Trojstátí jsem navšívil
jako cykloturista a jsem rád, že se
obnova tohoto historicky zajímavého místa daří. Místo, kde se stýkají
hranice tří regionů, Česka, Bavor-

ska a Saska, si naší pozornost rozhodně zaslouží,“ uvedl hejtman Josef Novotný.
Na realizaci parkoviště na kola přispělo i částkou 20 tisíc korun
město Hranice.
“Kola se ale musí někam opřít.
Na popud cyklistické asociace jsme
proto doplnili plošinu o zábradlí,
které nám zbylo z minulého roku.
Plošina je doplněna o zajímavý prvek dřevěného stativu. Na stativ si
mohou návštěvníci položit svůj fotoaparát, spustit samospoušť a ve
vhodném úhlu se vyfotit s historickými kameny za zády,“ upozornil Levý.
Mimochodem, schody i terasa
jsou vyrobeny z kvalitního trvanlivého dřeva, sibiřského modřínu,
který by měl vydržet v místních
podmínkách.

„Karlovarský kraj při přípravě nového programového období 2014
– 2020 neopomíjí ani oblast přeshraniční spolupráce. Hlavní náplní schůzky byla diskuse nad dokončenými studiemi, které řeší možnosti
budoucí spolupráce v česko-saském
a česko-bavorském pohraničí,“ informoval Josef Novotný.
Studie, které byly dokončeny v roce
2013, obsahují kromě analýzy území
i pět společných prioritních témat.
Mezi ně patří ekonomická spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, vzdělávání, infrastruktura a životní prostředí a veřejné služby. Studie jsou
volně ke stažení na internetových
stránkách Karlovarského kraje.

O tom, na co by se měla přeshraniční spolupráce v dalších letech zaměřit, diskutoval hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný se zemským radou Vogtlandkreis Tassilo
Lenkem, zemským radou Landkreis
Hof Berndem Heringem a zástupcem ředitelství Landkreis Hof Hermannem Seiferthem.
Není bez zajímavosti, že v rámci
jednání se diskutovalo o problematice nezaměstnanosti a vzdělávání.
Proběhla také debata na téma cestovního ruchu, kdy se například mluvilo
o cykloturistice a možnosti zavedení
přeshraniční dopravy tzv. cyklobusy.
Zemský rada Bernd Hering rovněž hovořil o významu letiště v Karlových Varech, zejména v souvislosti
se zrušením letiště v Hofu. Konstatoval, že je třeba posílit snahu o zprovoznění letů z Karlových Varů do
Frankfurtu. V oblasti životního prostředí se pak řešilo odpadové hospodářství. Neméně důležitým tématem
bylo krizové řízení a spolupráce při
spuštění systému včasného hlášení
v případě hrozících kalamit.

Fotografickou soutěž
vyhrál ranní snímek

jektu také formou informačních letáků distribuovaných do všech obcí v kraji,“ uvedl krajský radní Václav Jakubík.
Základním předpokladem pro
úspěšnou likvidaci rostlin je umožnění vstupu pracovníků firem na zasažené pozemky. „Žádáme vlastníky a nájemce pozemků o umožnění
vstupu na zasažené pozemky a o nahlášení případných změn ve vlastnicPrvní pracovní skupiny, které za- tví pozemků a zjištěných nedostatjišťují mechanickou i chemickou li- cích při likvidaci rostlin,“ připomněkvidaci bolševníku, vyrazily do teré- la manažerka projektu Lenka Ponu v prvních květnových dnech, kdy cová a dodala, že po dobu realizace
byl bolševník v optimální růstové fá- projektu, tzn. do roku 2015, nebude
zi pro aplikaci herbicidů.
vlastník hradit náklady spojené s li„Práce provádí celkem šest různých kvidací těchto rostlin. Po ukončení
firem na základě výběrového řízení. projektu se o své pozemky bude dáKontakty na dodavatele byly zveřej- le starat s „péčí řádného hospodáře“
něny kromě webových stránek pro- a v souladu s platnou legislativou.

V Y S E P TÁT E , H E J T M A N O D P O V Í D Á
Pane hejtmane,
proč v našem kraji, kde je nevyšší nekvalifikovanost učitelů, nelze
sehnat pro kvalifikované učitele místo? Znám případy, kdy středoškolské učitelky matematiky, absolventky MATFYZU učí na ZŠ nebo
pracují mimo obor, protože je ředitelé škol všude odmítli.
Eva Fenklová
Vážená paní Fenklová,
o tomto problému víme a snažíme se jej řešit. Ředitelé škol již byli obesláni dopisem, ve kterém je náměstek pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Václav Sloup vyzval, aby pro školní rok
2014/2015 zajistili výuku výhradně pedagogickými pracovníky splňujícími kvalifikační předpoklady. Jak jistě víte, na konci prosince tohoto roku přestává platit výjimka pro pracovníky nesplňujících kvalifikaci podle zákona č. 563/2002 Sb. Věřím tedy, že se situace zlepší. Závěrem bych Vás ještě rád informoval o tom, že nabídku volných
pracovních míst můžete mimo jiné sledovat i na Školském portále
Karlovarského kraje v rubrice „Volná místa“ (viz internetové stránky
http://www.kvkskoly.cz//ucitel/Stranky/volna-pracovni-mista.aspx).

Císařské lázně. Hledá
se 400 milionů na opravu
Na dlouho očekávanou rekonstrukci národní kulturní památky
Císařské lázně v centru Karlových
Varů by mohly jít částečně finance ze státního rozpočtu. Další možností je využití evropských
prostředků, o něž bude možno
žádat v příštím roce.

byla podmínka pro podání žádosti
o evropské peníze z Integrovaného
operačního programu (IOP).
Podle předsedy rozpočtového výboru Václava Votavy jde o smysluplný projekt, na kterém by stát měl
rozhodně participovat. „Návrh financovat po etapách rekonstrukci
památky v rámci státního rozpočtu
Přímo v Císařských lázních, kte- rozhodně podpoříme,“ dodal.
ré jsou od roku 2010 prohlášeZástupci ministerstva financí zaprefer
ním vlády národníí kulturse preferují
využít při
m jedrekon
ní památkou, o tom
rekonstrukci
evrarop
nali představitelé kraropských peněz
z nově připraje s členy Rozpoč-tového výboru Povovaného Inslanecké sněmovtegrovanény Parlamentu ČR
ho regionála se zástupci miního operačmilionu korun má stát oprava
nisterstva financí
ního progranárodní kulturní památky
nebo kultury.
mu, kam buCísařské lázně
d
Oprava chátrajícíí
de možné poldá
budovy by měla celdávat projekilioty pravděpodobkem vyjít na 900 milioně na zzačátku příštínů korun.
„Rekonstrukce Císařských lázní
ho roku.
má tři pilíře financování. KarlovarV úvahu přichází i revize tendský kraj počítá s částkou 400 mili- ru na zhotovitele stavby, která by
onů ze svého rozpočtu, město Kar- mohla zajistit vysoutěžení lepší celovy Vary přislíbilo 100 milionů ny za rekonstrukci. Obnova by se
korun. Nyní hledáme chybějící pi- mohla navíc realizovat po jednotlíř státní podpory,“ uvedl hejtman livých etapách. „Kraj i město jsou
Josef Novotný a dodal, že s žádos- ochotny zahájit rekonstrukci Cítí o peníze z evropských fondů pro- sařských lázní co nejdříve, ale mustřednictvím IOP kraj před časem síme mít garanci státu, že peníze
neuspěl. Připomněl také, že na re- vyčlení. Proto budeme dále jednat
konstrukci objektu, který si mimo na úrovni ministerstva financí, rájiné zahrál i v 21. bondovce Casi- di bychom ale uskutečnili i schůzno Royale, má kraj stavební povo- ku na ministerstvu pro místní rozlení, vybral i dodavatele stavby, což voj,“ dodal hejtman.

900

Začátkem května začala
likvidace bolševníku
Karlovarský kraj pokračuje druhým rokem v uskutečňování projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v kraji“ s dotací z Operačního programu Životní prostředí. S likvidací bolševníku a dalších nepůvodních rostlin
začaly firmy v květnu, vhodnými
metodami budou likvidovat až
do podzimu.
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Vítězný snímek, nazvaný Ráno pod Andělskou horou. Jeho autorem je
Marián Béreš. Odborná porota vybírala ze 188 fotografií.
Vyfoťte Karlovarský kraj a vyhrajte. To byl název soutěže,
kterou vyhlásil Karlovarský
kraj pro všechny amatérské fotografy. Ti nakonec přihlásili
188 snímků.
„Cílem soutěže bylo oslovit
amatérské fotografy, kteří mají jiný a mnohdy zajímavější pohled
než profesionálové,“ uvedl iniciátor soutěže, uvolněný zastupitel
pro oblast cestovního ruchu Edmund Janisch.
Šestičlenná odborná porota vyhodnotila jako nejlepší snímek

Mariána Béreše „Ráno pod Andělskou horou“, druhou příčku
obsadil Daniel Vaško s fotografií nazvanou „Hrad Loket v noci“
a třetí místo obsadil opět Marián
Béreš a jeho snímek „Mlhy pod
Měděncem“.
Hodnocení veřejnosti vyhrála naprosto suverénně Gabriela
Plachá, která s velkým náskokem
obsadila všechny tři první příčky. Její dvě fotografie kolonády ve
Františkových Lázních obsadily
první a třetí místo, snímek jezírka
Amerika byl druhý. Vítězové získali peněžitou odměnu.

Hejtman se zajímal
o problémy Doupovska

Ředitel krajského úřadu informuje:

Volby do Evropského parlamentu
Roman Rokůsek
Je to již sedm měsíců od doby,
kdy se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Nyní jsou před námi
další volby, a sice do Evropského parlamentu. O tom, jak budou probíhat, jsme hovořili s ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje Romanem Rokůskem.
Kdy se uskuteční volby do Evropského parlamentu?
Volby do Evropského parlamentu
proběhnou 23. a 24. května. První
den začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý
den začíná hlasování v 8.00 hodin
a končí ve 14.00 hodin.
Kolik poslanců bude v těchto
volbách zvoleno?
Zvoleno bude 751 poslanců.
Křesla jsou rozdělována na základě tzv. „sestupné poměrnosti“. To
znamená, že lidnatější země Evropské unie mají více křesel než

ty s menším počtem obyvatel. Zájmy občanů České republiky bude
v Evropském parlamentu hájit celkem 21 poslanců.
Kdo může jít volit?
Volit mohou nejenom všichni
občané České republiky, kteří dosáhli alespoň v druhém dnu voleb
věku 18 let, ale také občané jiných
členských států Evropské unie, kteří mají na našem území trvalý nebo přechodný pobyt. Volič může
hlasovat, pokud je zapsán v seznamu voličů a nenastala u něho překážka ve výkonu volebního práva.
Občané České republiky jsou do
seznamu voličů zaneseni automaticky, občané jiného členského státu pouze na požádání.
Co potřebuje volič, aby mohl jít
volit?
Volič musí ve volební místnosti nejprve prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného členského stá-

tu, aby mohlo být provedeno ztotožnění se zápisem v seznamu voličů. Občan České republiky prokazuje tyto údaje platným cestovním
pasem nebo platným občanským
průkazem a občan jiného členského státu ještě navíc musí prokázat,
že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel. Čili musí
předložit i povolení k pobytu.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič
do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné
úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístMusí mít volič s sebou již upra- ku vliv.
vené hlasovací lístky?
Nikoli. V případě, že by mu neJakým způsobem se podílí krajbyly doručeny na adresu jeho tr- ský úřad na volbách do Evropvalého pobytu, obdrží ve volební ského parlamentu?
místnosti od okrskové volební koKrajský úřad zajišťuje organizačmise kompletní sadu nových hla- ně a technicky přípravu, průběh
sovacích lístků. Z této sady si pak a provedení voleb v kraji. Ve spov prostoru za zástěnou vybere je- lupráci s Českým statistickým úřaden hlasovací lístek určený politic- dem se podílí na školení okrskoké straně, politickému hnutí nebo vých volebních komisí a následjejich koalici a provede jeho pří- ně provádí kontrolu průběhu hlapadnou úpravu.
sování. Úředníci krajského úřadu budou ve volební dny v teréJak tedy probíhá vlastní akt hla- nu a při kontrolách budou na míssování?
tě řešit případné problémy.

Zřícenina hradu v Andělské Hoře.
Dubina, Šemnice, Andělská
Hora, Stružná, Žalmanov. Na
další ze svých pracovních cest
krajem navštívil hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný Doupovsko.
V Dubině hovořil se starostou
Vladislavem Tůmou o příležitostech v cestovním ruchu, které přináší rozvoj vodácké turistiky. Společně také diskutovali problematiku územního plánování
v oblasti a o možných variantách
vedení budoucí části Cyklostezky
Ohře směřující k hranicím s Ústeckým krajem. Navštívili rovněž
most v Šemnici, aby na místě prověřili dopravní značení i umístění fotopasti, která umožňuje dokumentovat průjezd vozidel a doložit, zda řidiči respektují omezení vjezdu pro vozidla nad 5 tun,
pro zásobování či zemědělce do
13 tun.

Foto Václav Fikar
Starostka Andělské Hory Miloslava Křimská pak hejtmana upozornila na problematiku nedořešeného vracení pozemků obci
v rámci restitucí i na komplikace s údržbou zeleně podél silnic
v obci. Starostka Stružné Zuzana
Večerková zase provedla hejtmana obnovenými prostory obecního úřadu a nastínila mu problém
se psy, které majitelé často odloží poblíž obce. Ta potom na vlastní náklady řeší odchyt i pobyt zvířat v útulku. „Domluvili jsme se
na prověření možnosti opravy silnice na příjezdu k Žalmanovu,
kterou ničí nákladní vozy vezoucí
odpad na skládku v Činově.
Hejtman pak navštívil také Termosklady Žalmanov a výcvikový
prostor Vojenského újezdu Hradiště, kde v doprovodu přednosty
újezdu podplukovníka Petra Vašíčka ocenil vojáky v aktivní záloze, kteří oslavili životní výročí.

z regionu
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Kraj zachraňuje vzácné tisky
Kulturní dědictví našeho kraje mohou obdivovat jeho obyvatelé i návštěvníci nejen v podobě hradů, zámků či slavného
relikviáře sv. Maura, ale i prostřednictvím dochované literatury, která vydává svědectví
o životě a činnosti našich předků žijících přímo na území regionu. Karlovarský kraj se proto rozhodl, že za pomoci moderní techniky, která již naštěstí umožňuje digitalizovat unikátní dobové tisky, usnadní přístup veřejnosti k těmto knihám
na internetu a zároveň je uloží
i pro budoucí generace.

lizovaných knih…
Ano, přes toto webové rozhraní
skutečně lidé mohou vyhledat přístupné digitalizované monografie
a další tisky podle autora, jazyka,
klíčových slov, názvu titulu. Nejde jen o knihy v českém jazyce,
ale i třeba německém, francouzském, anglickém, ruském, polském. K nejstarším patří například
monografie z roku 1616.

Náměstka hejtmana Karlovarského kraje Martina Havla jsme
se zeptali, kolik knih už se podařilo převést do digitalizované podoby...
Dosud prošlo krajskou digitalizační jednotkou 761 knih, většinou jde o monografie a periodika.
Některé knihy jsou veřejně dostupné a zájemci si je mohou prohlížet prostřednictvím systému Kramerius - http://k4.kr-karlovarsky.
cz. Ostatní jsou neveřejné a k jejich zpřístupnění je třeba využít PC
koutek v Krajské knihovně Karlovy Vary.
Jako karlovarský patriot mám
velkou radost z toho, že se v rámci našeho projektu podařilo zdigitalizovat veškeré tituly z balne-

Náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Havel. Foto Václav Fikar
ologické knihovny. Jde o historický fond knih v českém i v cizích
jazycích, psaných převážně v 18.
a v 19. století. Vzhledem k tomu,
že jsme krajem lázeňství a západočeský lázeňský trojúhelník s ostatními lázeňskými městy navíc usiluje o zápis na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví
UNESCO, považuji za zásadní, aby
lidé měli co nejsnazší přístup k balneologické literatuře psané nejen
pro odborníky, ale i pro laiky. A to
jim přesně digitalizace a digitalizovaný fond balneologické knihovny
umožňuje.

Zmínil jste se o systému Kramerius, který může čtenář využít,
Jak vlastně krajská digitalizační aby se dostal ke stránkám digita-

Přednáška dr. Hnízdila na téma
Jak se nestát pacientem
Centrum duchovní obrody Šárky Benešové zve na přednášku
s MUDr. Janem Hnízdilem, nazvaným „Jak se nestát pacientem“.
Setkání se uskuteční 12. 6. od 19
hodin v Městském divadle Soko-

jednotka funguje?
Krajská digitalizační jednotka dokáže převést do digitalizované podoby monografie a periodika až do formátu A2 s rozlišením
300 dpi. Nejprve je třeba vybrat díla pro digitalizaci a naskenovat je
do potřebné podoby. Naskenované obrazy knih jsou pak přenášeny do krajského digitálního repozitáře, což je dlouhodobé garantované úložiště. Veřejnost se pak dostane přes webové rozhraní systému Kramerius k zajímavému čtení.

lov, vstupné činí 250 korun. Vstupenky si můžete zarezervovat
a zakoupit do 1. 6. u Ing. Šárky
Benešové, tel.: 603 296 670,
sarka.benesova8@seznam.cz.
www.centrumduchovniobrody.cz

Zájem o očkování zatím vysoce
překračuje očekávání. Nejde přitom jen o samotný absolutní počet očkovaných klientů, ale také
o prudce stoupající trend – za dva
a půl měsíce od začátku roku do
poloviny března o příspěvek na
vakcínu projevilo zájem 9,5 tisíce
lidí, za následující dva týdny jich
ovšem přibylo dalších 11 tisíc.
Nejvíce zájemců o vyplacení
Celý rok 2013

Kraj

příspěvku, který může dosáhnout částky až 500 korun a nárok na něj mají všichni členové
Klubu pevného zdraví VZP, se zatím přihlásilo v Jihočeském kraji, nejméně pak v kraji Karlovarském. Počty zájemců v rámci Regionální pobočky Plzeň, vyplacené částky i srovnání s celým rokem 2013 podrobně ukazuje následující tabulka.
Leden až duben 2014

Počet klientů

Částka v Kč

Počet klientů

Jihočeský kraj

820 227

1 276

3 370 054

6 742

Plzeňský kraj

422 927

629

1 393 589

2 792

Karlovarský kraj

193 628

290

393 480

787

9 214 824

13 749

15 217 842

30 447

Celkem již letos VZP svým klientům na příspěvcích na vakcínu vyplatila více než 15 milionu korun.
I to je více než za celý rok 2013. Nárůst je daný jednak tím, že na rozdíl
od loňska dává letos VZP příspěvek i dětem mladším 16 let, a pak
také tím, že jeho získání je jednodušší – skončil tzv. voucher systém. Teď stačí přinést od lékaře
doklad o zaplacení vakcíny a příspěvek ve výši až 500 Kč může být

vyplacen.
Navíc VZP od 1. 5. 2014 rozšířila nabídku benefitů ještě o příspěvek na letní tábory pro děti,
v programu Maminka na prvotrimestrální screening a u bezpříspěvkových dárců krve a kostní dřeně příspěvek na vitamínové preparáty a doplňky stravy zakoupené v lékárně.
Průměrné náklady na léčbu jednoho klienta VZP s klíšťovou ence-

nejen lékařská péče a rehabilitace, ale i

aktivní pobyt

U nás se pacienti
nenudí

ŘŘeeddiitteellkkaa llééččeebbnnyy
M
aaggdddaléna
aalléénnaa RR
aaddooššoovváá
Mag
Radošo
M
Pacienti mohou trénovat paměť, zapojit se do
kondičního
cvičení,
vařit, péct, účastnit se
muziko a arte terapie, a
nebo hrát společenské
hry. V létě zas mohou v
zahradě hrát petangue a
nebo pěstovat rostliny.
A stejně jako v sále
léčebny, tak i venku, jim
zahrají pozvaní hudebníci, mezi nimi i tak
populární, jako byl loni
Josef Zíma.
DOP HC s.r.o., Bergmannova 140, Dolní Rychnov, www.dop-hc.cz
tel.: 352 628 698, mob.: 739 457 565, e-mail: soc.pracovnik@dop-hc.cz

Až do 15. června jsou v ostrov- bách, kresbách i fotografiích, a to
ském Letohrádku k vidění hned hlavně ohňových stop), dále obtři zajímavé výstavy.
razy a akvarely malíře Jana Knapa a nakonec portrétní fotografie
Jde o propalované kresby, ak- osobností Karlovarska Stanislava
ce a instalace Svatopluka Klimeše Koženého, který vytvořil ojedinělý
(průkopník používání alternativ- soubor fotografií výtvarných osobních výrazových prostředků v mal- ností regionu.

Částka v Kč

CELKEM za ČR

Klientům léčebny dlouhodobě nemocných
v Dolním Rychnově pomáhá

Důl Jeroným získal
Výstavy v Letohrádku miliony z Evropské unie

Za letošní čtyři měsíce si o příspěvek na klíšťovku
řeklo už víc klientů VZP, než za celý rok 2013
Přestože od začátku letošního roku uplynuly zatím jen
čtyři měsíce, příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě už za tu dobu využilo
o polovinu více klientů VZP,
než za celý rok 2013. Zatímco
loni na konci roku se počet zájemců o zvýhodněné očkování
zastavil na čísle 13 749, letos
jich je už 30 447.

Nabízí Karlovarský kraj služby digitalizace i knihovnám nebo muzeím?
Samozřejmě dlouhodobě v této věci spolupracujeme s Krajskou
knihovnou Karlovy Vary, naše spolupráce umožnila digitalizaci balneologické knihovny.
Tyto služby jsou však pochopitelně dostupné i pro další instituce. Nabízíme krajskou digitalizační jednotku s odbornou obsluhou
pro zaškolení personálu, bezplatné uložení naskenovaných dat do
dlouhodobého úložiště, zveřejnění
systémem Kramerius 4 pro čtenáře
knihoven nebo širokou veřejnost.
Knihovny, muzea či jiné subjekty pak musí dodat knihy pro skenování, vlastního pracovníka, kterého zaškolíme, a uzavřít smlouvu s Karlovarským krajem ohledně
vlastnictví digitalizovaných knih.
V poslední době naši krajskou digitalizační jednotku využila například Městská knihovna Cheb.
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falitidou loni dosáhly částky 14 184
korun. Jde o infekční virové onemocnění napadající mozek a mozkové blány. Nemoc se může projevovat lehkými bolestmi hlavy
a zvýšenou teplotou, ale také prudkými bolestmi, vysokými horečkami, dezorientací, ztuhnutím šíje,
atd. Vyloučit nelze ani dlouhodobé
následky – ochrnutí, poruchy soustředění, snížení intelektuálního
výkonu a v krajním případě smrt.

Pronájem
prostor
na kraji
Odbor správa majetku Krajského
úřadu Karlovarského kraje připravil pro případné zájemce o pronájem či výpůjčku zasedacích místností a zastupitelského sálu v objektech krajského úřadu podrobná „Pravidla pro užívání zasedacích místností a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského
kraje v rámci uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce“.
Součástí pravidel je i ceník se
specifikací výše pronájmu za jednotlivé hodiny v závislosti na předmětu pronájmu. Veřejnost se s pravidly může seznámit na webu Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz. V případě zájmu je možné
se s žádostí o pronájem či výpůjčku obrátit přímo na odbor správy
majetku.

První část středověkého cínového dolu Jeroným byla veřejnosti zpřístupněna na podzim roku 2013. Další část unikátního podzemí, ze které pochází
i tento snímek, na zpřístupnění teprve čeká.
Foto Václav Fikar
Nově zpřístupněná památka
v Karlovarském kraji, středověký
cínový důl Jeroným v Podstrání,
se dočká kvalitního zázemí pro
návštěvníky i parkoviště. Muzeum Sokolov, které atrakci spravuje, získalo na stavbu dotaci z EU
ve výši 12,7 milionu korun. Peníze pro Jeroným schválil výbor regionální rady ROP Severozápad.
S novým objektem před vchodem
do zpřístupněné části atrakce získají návštěvníci šatny, pokladnu,
toalety, multifunkční sál pro přednášky i výstavy. Vyroste zde taé
parkoviště pro auta a autobusy.
„Turisté na prohlídku počka-

jí v příjemném prostředí. Národní
kulturní památka si takové zázemí zaslouží,“ upozorňuje Michael
Rund, ředitel sokolovského muzea.
ROP Severozápad rozdělil celkem 128 milionů korun na velké
projekty, sloužící ke zvýšení atraktivity Karlovarského a Ústeckého kraje. Vedle dolu Jeroným zamíří evropské peníze také na rekonstrukci Špýcharu v Chebu, kde
vznikne Art Centrum Galerie G4,
nebo na Skiareál Plešivec, kde plánují vytvořit zázemí pro dětské lyžařské centrum. S evropskou dotací se také uskuteční revitalizace a zpřístupnění věže chrámu sv.
Mikuláše v Chebu.

Pomůžeme Vám být ještě krásnější.
Regenerace pokožky laserem, radiofrekvencí:
rejuvanace obličeje, krku, dekoltu, stimulace
novotvorby kolagenu, odstraňováni
pigmentových skvn, pih, jizev, strií, chloupků,
žilek včetně metličkovitých na dolních
končetinách.

• Modelace a výplň vrásek kyselinou hyaluronovou a MetaCrillem kanylovou metodou
jehlami Magie Needle

• Tvarování a zpevňováni postavy radiofrekvencí, injekční lipolýzou a mezoterapií

• Endermologie pomáhá proti celulitidě, zpevňuje, tvaruje, zeštíhluje, zlepšuje elasticitu
pokožky a obnovuje pojivové tkáně

• Neinvazivní lifting obličeje, obočí, krku, dekoltu a prsou. Bez skalpelu a rekonvalescence.

• Chemický peeling Easy TCA a Renophase
• Zdravé opálení: nástřiky ve 3 přirozených odstínech

• Rázová vlna pro léčebné i kosmetické účely
• Aplikace kyseliny hyaluronové do kolenních
kloubů.

• Ošetření akné modrým a červeným světlem
OMNILUX

rozhovor / inzerce
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Česká reprezenantka z Nových Hamrů zahájila přípravu
V české reprezentační kombinéze běžela na olympiádě v Soči, na Světovém poháru i náročném Tour de Ski. V Horních Mísečkách se pak stala dvojnásobnou mistryní republiky v bězích na 5,7 km a 9 km. Petře Novákové z Nových Hamrů se právě skončená běžkařská sezona velmi povedla. I proto se stala Sportovcem roku v Karlovarském kraji.
Byla jste vyhlášená Nejlepším
sportovcem Karlovarského kraje
za rok 2013, což je jistě velmi příjemné ocenění Vaší práce v uplynulém roce. Jak moc je pro Vás
důležité, že region, kde jste se narodila a kde žijete, Vaši sportovní dráhu sleduje a umí Vámi dosažené úspěchy ocenit?
V první řadě bych chtěla poděkovat za ocenění v „hlavní“ kategorii.
Vůbec jsem netušila, že bych v ní
mohla být vyhlášena. Velice příjemně mne to překvapilo. A zároveň mrzelo, že jsem se večera nemohla zúčastnit.
Toto ocenění mě určitě svým
způsobem motivuje do další práce a přípravy na následující sezonu. Cením si ho.
V uplynulé sezoně, kterou jste
zakončila na Mistrovství ČR
v Horních Mísečkách ziskem
dvou titulů mistryně republiky,
máte za sebou účast na Tour de
Ski, Světovém poháru i Olympijských hrách v Soči. Ve světovém
měřítku je samozřejmě každý závod náročný, přesto… Kdybyste měla zmínit ten nejtěžší v sezoně a naopak ten, který se Vám
jel tak nějak lehce, sám. Které by
to byly?
Nejtěžším závodem v sezoně
pro mě byla hromadná 10 klasicky v Lenzerheide v seriálu Tour de
Ski. Klasika se mi v tu dobu nejezdila dobře. Měla jsem problémy se

lívce (smích). Větší pokusy se na
střední, myslím, nedělaly. Nebo
si nevzpomínám. Možná, že jsem
zrovna chyběla. Ani na střední
jsem přes rok moc nepobyla kvůli lyžím.

Petra Nováková
- narodila se v roce 1993 v Karlových
Varech ve znamení Lva. Bydlí v Nových Hamrech, v Praze studuje forenzní analýzu na VŠCHT. Ráda sportuje, hraje na příčnou flétnu a na klavír. Má ráda přírodu.

Česká reprezentantka Petra Nováková má za sebou skvělou sezonu.
zády. Prošla jsem si peklem. Věděla jsem ale na druhou stranu, že ze
závodu nemůžu a nechci odstoupit, protože bych potom už nemohla pokračovat a seriál Tour
dokončit. Byla to zkouška, kterou
jsem ale nevzdala.
Bude to zvláštní, ale závod, který
se mi jel asi nejlehčeji, se konal den
před 10 km klasicky v Lenzerheide, tedy na Silvestra, a byl to sprint
volně.

V březnu po mistrovství republiky jste na svých stránkách uvedla, že jste po letošní sezoně vyčerpaná a unavená. Jak se únavy zbavujte? Jak vlastně relaxujete? Neumím si představit, že si odpočinete nad skripty…
Je pravdou, že jsem si volno a relax letos moc neužila. Ale to ani
vloni. Vejška dá zabrat. Zvlášť takováhle. Snažila jsem se odpočívat
ve volných chvílích, kdy jsem nekoukala do skript, nebo něco neKdy Vás vlastně běžecké lyžová- počítala. Jednalo se pak spíš o proní nadchlo tak, že jste se rozhodla cházky, lehký klus, sauna, masáž.
pro závodní stopu?
Ale moc toho nebylo.
K lyžování jsem byla přivedena
už jako malá. Nerozhlížela jsem se
Dobíjí Vás například jaro? Jeho
doleva doprava, co bych dělala. Ly- barvy a vůně? Nebo máte jako lyže byly odmala prioritou. Nepo- žařka raději bílou?
chybovala jsem o nich, že by neJaro mám ráda. Jak vše kvete, vobyly.
ní. Jak je teplo. Mám ráda všech-

Foto Michal Sváček
ny barvy. Přece jen si chcete po
zimě od bíle trochu odpočinout.
I když… Byla to letos opravdu bílá?
Na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT
v Praze studujete forenzní analýzu. To Vás musela hodně bavit
chemie… Vlastně jste v ní musela
být výborná. Bavily Vás pokusy?
Zkoušela jste si je doma?
Chemie mě na střední bavila,
doknce jsem z ní maturovala. Ale
na vejšce poznáte, že chemie je úplně o něčem jiném, než vás učili na
střední. Ačkoliv se to možná zda
nesmyslné, i chemie má svou logiku. Dá se chápat. Navíc by tu bez ní
dnes nic nebylo.
Pokusy jsem doma ale nezkoušela. Vlastně jo, rozpustit sůl v po-

Kdy zahájíte přípravu na novou
sezonu a jak bude Vaše příprava
vypadat? Koloběžky, běh do vrchu a bláto?
Přípravu na další sezonu jsem
zahájila již tuto sobotu (3. května
– pozn. autora) 26 km vytrvalostí s bráchou, Kubou Rádlem a slovanáckou skupinou Vasila Husáka. V létě budeme dělat vše možné. Kolo, běh, síla, kajak, kolečkové lyže, koloběžky, chůze. Bude toho dost a bude to těžké.

Kromě toho, že jste vynikající
lyžařkou z Krušných hor, odkud
je také třeba Lukáš Bauer, máte i blízko ke kultuře. Hrajete na
příčnou flétnu a na klavír. A protože jste na sebe prozradila, že zahrajete všechno, od Beethovena
Na svém webu máte fotky, na
až po „Nothing else Matters“ od
Metallicy, zeptám se. Kdy upřed- kterých si s kolegyněmi užíváte
nostňujete klasiku a kdy tvrdý bahno v nějakém lesním mokřadu. Takový Váš tréninkový „Bahrock nebo metal?
ňák“? Kde jste si tak zařádily
Hraju na oboje hodně ráda. Ale a kde Vás pak nechali osprchovat?
Tento běh podnikáme téměř kažjen, když nikdo kolem mě nestojí.
Byla bych nervózní a kazila bych dý rok. Nedovedete si představit,
to. Co se týče stylu, nemám ho vy- jak dokáže vyčerpat. Nejdřív je to
hraněný. Zahraju si ráda klasiku sranda, rochníte se. Smějete se. Hái něco jiného. Nejde u mě o styl. žete bahno po ostatních. Pak ale
Jde o to, aby se mi skladba líbila. smích přejde. Nemůžete vytáhnout
Protože pak si ji zahraju pro ra- nohu z bahna, jak už nemate sílu.
Bláto vám smrdí v puse, palí vás
dost.
z něj oči.
Začnou kolem vás lítat mouchy,
Kdybyste chtěla spolužákům
v Praze představit Karlovarský takové ty hnusné velké masařky.
kraj, jakých pět míst byste jim ur- A pak přijde sprcha. Samozřejmě,
čitě ukázala? A naopak. Kam bys- na potvoru, vždy je pod mrakem.
Takže smýt ty vrstvy bláta pod stute je určitě nevzala a proč?
V první řadě bych každého pro- deným proudem z hadice není nic
táhla po lázeňských lesích. Mám příjemného. Až pak se jde do sprk nim blízko z dětství, kdy má- chy do baráku. Není zvláštností, že
ma se mnou v kočárku prochodi- si bahno čistíte z uší ještě o týden
la všechny kouty lázeňských lesů. později. (smích)
A potom v nich taky trénuji. Dál
Čeho byste ráda v příští sezoně
bych chtěla představit kolonádu za
dosáhla? Máte nějaký cíl, pokud
hezkého slunečného počasí.
Nemohla bych vynechat ani za- jde o mezinárodní úroveň?
V další sezoně bych chtěla, co
niklou obec Chaloupky - tam na
vás dýchá klid a pohoda. Návště- se týče svěťáku, jezdit kolem bovu bych vzala i do Mariánek. Pro- du v distanci a kolem dvacátého
tože tam jsem sama dlouho nebyla. (i lepšího) místa ve sprintu. Dál
A taky na golf, protože jsem ho ješ- bych chtěla podat hodně dobrý výtě nehrála.
sledek na MS U23 v Kazachstánu.
Nenapadá mě žádné místo, které Celkově bych se chtěla posouvat
by se mi u nás nelíbilo. Prostě do- ve svěťáku krok po kroku dopředu.
Václav Fikar
ma je doma. Mám to ráda všude.

ROP severozápad od začátku roku
rozdělil přes 4 miliardy korun
Více než čtyři miliardy korun. Taková je dotace, kterou ROP Severozápad rozdělil mezi projekty schválené od začátku roku
2014. Konkrétně budou z evropských peněz podpořeny školy,
nemocnice, rekonstrukce a výstavby silnic, projekty malých
a středních měst, cestovní ruch
nebo cyklostezky.
Prvním projektem podpořeným z ROP Severozápad po téměř
dvouleté přestávce se v únoru stala
výstavba jihovýchodního obchvatu
Chebu. Projektu byla přidělena dotace téměř 334 milionů korun.
V březnu Výbor Regionální rady
schválil rozdělení dotací pro projekty podané do ROP Severozápad v oblastech podpory 1.2 a 3.2.
Jde o investiční akce, které byly do
operačního programu předloženy
na sklonku loňského roku a byly
vyhodnoceny jako nejlepší. „Peníze pro prvních 32 projektů, 870 milionů korun, jsou jisté. Kromě toho Výbor Regionální rady rozhodl
i o podpoře pro dalších 8 projektů,
které dotace dostanou v případě, že
by některý z projektů z první skupiny byl vyřazen nebo mu byla dotace krácena,“ uvedl předseda Výboru Regionální rady Petr Navrátil.
Zaměření projektů, se kterými
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města uspěla, je poměrně široké.
Například město Aš počítá s revitalizací městského úřadu, Ostrov
zase s revitalizací lokality „Kopec“.
Nejvyššího hodnocení nově schválených žádostí v oblasti podpory
1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst dosáhl projekt města Jirkov Zóna aktivního odpočinku v lokalitě Olejomlýnského parku. Schváleny byly
také projekty v oblasti podpory 3.
2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Žádosti se ve většině případů týkaly cyklostezek, přičemž jisté finance jsou pro výstavbu druhé
a třetí etapy Labské stezky a cyklostezek Ploučnice a Chomutov –

Strupčice.
V dubnu Výbor Regionální rady schválil projekty v pěti oblastech podpory, přičemž největší
částka, přes jednu miliardu korun,
bude investována do modernizace komunikací. V oblasti rozvoje
dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
získalo dotaci celkem osm projektů. Nejvíce peněz (téměř 370 milionů korun) dostane Krajská správa
a údržba silnic Karlovarského kraje
na modernizaci silničního obchvatu Hroznětína.
V rámci oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu byly předloženy projekty z Integrova-

ných plánů rozvoje měst. Nových
tramvají a trolejbusů se tak díky
dotacím dočkají města Most, Litvínov a Ústí nad Labem.
Stovky milionů přidělil ROP Severozápad také školám a nemocnicím. Do vzdělávacích zařízení putuje téměř 200 milionů korun, přičemž nejvyšší sumu, 56,5 milionu korun, získá díky nejlepšímu
hodnocení První české gymnázium v Karlových Varech. Nejvíce
projektů bylo předloženo v oblasti
podpory 2. 2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, kde uspělo 23 žádostí malých měst. V rámci bezpečné alokace je však jen
21 z nich, přičemž nejvíce bodů
v hodnocení získalo město Březová
s 2. etapou výstavby obecního multifunkčního centra.
V květnu ROP Severozápad rozdělil přes 135 milionů korun, a to
konkrétně v oblastech podpory 4.1
Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR a 4.3 Podpora
a rozvoj marketingu a tvorby a rozvoje CR.
Nejvyššího hodnocení mezi projekty, jež se týkají budování rozvoje
atraktivit a infrastruktury, dosáhlo
město Krupka, které podalo žádost
na přestavbu bývalé fary na hasičské muzeum. To bude z ROP Severozápad podpořeno více než 12

miliony korun. Kromě výše zmíněného projektu budou z dotace financovány také zázemí a dětské lyžařské centrum ve Skiareálu Plešivec, Dětské zábavní centrum Sokolov nebo vybudování naučné stezky Po starých cestách okolo Ostrova.
V oblasti podpory 4.3 Podpora
marketingu a tvorby a rozvoje CR
byly schváleny čtyři projekty, přičemž všechny spadají do bezpečné
části alokace. Přes 7,5 milionů ko-

run bude rozděleno mezi projekty
Prezentace Karlovarského kraje –
Živého kraje, Rozšíření produktového portfolia města Karlovy Vary,
Rozšíření marketingové podpory
cestovního ruchu na okrajové části
destinace České Švýcarsko a marketing cestovního ruchu v Žatecké
chmelařské oblasti.
Bližší informace o schválených
projektech a Regionálním operačním programu Severozápad naleznete na www.nuts2severozapad.cz.
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Zachraňují naše životy
MAĎAŘI - historie a přítomnost v regionu

Zdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. Desítky
osobností, které každý den zachrání někomu z nás život. Ať již instrukcemi z operačního střediska, při zásahu v terénu nebo na operačním sále. Je nám ctí vám
je představit.

Jméno: MUDr. Roman Sýkora
Věk: 34 let
Znamení: lev
Záchranářem jsem od roku: 2012
Co mě přivedlo k mé současné práci:
Vhodná příležitost, která se protnula s mou chutí po
změně. Vlastně mým specializačním oborem je anesteziologie a intenzivní medicína. Při práci na anesteziologicko-resuscitačním oddělení jsem byl vždy v kontaktu se záchrankou a akutní medicínou a často jsem pomýšlel, jaké by to bylo pracovat v terénu. Z mého pohledu se z ničeho nic objevila příležitost vstoupit na neznámou půdu
a připojit se k záchrance. Od té doby mi značně přirostla k srdci.
Můj první zásah:
Víte, že si ho vlastně nepamatuji? Pamatuji si ale některé
z prvních. Ať jsem se v té době považoval za odborně připraveného vykonávat tuto práci, vždy jsem měl při výjezdech trému. Zdravotní činnost v prostředí lidí, kteří jsou
doma nebo někde v terénu, je úplně jiná než v „bílém plášti“ a s týmem lidí za zády, kteří pro vás v nemocnici leccos udělají. Je to o emocích a komunikaci. Snad ještě více než v nemocnici o empatii. Tak nějak víc jste vtaženi do
děje. Vrátím se ale k těm několika prvním výjezdům. Prvotní vzrušení při výjezdu je motivující, nicméně následně
mě, původně jako lékaře ARO, překvapilo, že kromě vážných případů s ohrožením života je velká část naší práce
o naprostých banalitách v situacích beztrestného nadužívání záchranné služby. Často jsem jen stál opodál, vyplnil papíry a s ohledem na své kompetence odvedli veškerou práci záchranář a řidič záchranář. Znovu se ale vrátím
k mému prvnímu zásahu... Nevím, kde jsem byl, určitě to
lze dohledat, ale nepamatuji si ani druhý a třetí. Pamatuji si
jen pocity poprvé v houkající sanitce - uhýbající auta a takovou nejistotu: „Co to bude?“
Případ, který se mi vryl do paměti:
Bohužel jsou to spíše ta lidská neštěstí, nicméně některá
nakonec se šťastným koncem. Emotivní jsou zejména resuscitace. Kříšení člověka a boj se smrtí je práce, která vás nemůže nechat klidným. Úspěch je však méně častý než neúspěch, bohužel. Zrovna v problematice kardiopulmonární
resuscitace je to poněkud jinak než v televizních seriálech,
kde většina případů končí se šťastným koncem. Dokonce
seriózní vědecké časopisy vydaly několik studií, jejichž cílem bylo upřesnit očekávání veřejnosti od práce záchraná-

Maďaři v České republice tvoří nezaměnitelnou menšinu, ač
menšinu novodobou. Žijí zde
velmi velmi bohatým kulturním
a společenským životem. Vybudovali si řadu institucí a národnostních spolků, vytvořili si přátelské neformální kroužky.
řů a očekávání úspěchu vzkříšení pacienta se srdeční zástavou. V těchto studiích byla zkoumána řada televizních seriálů a v nich zobrazených případů z prostředí záchranářů,
urgentních příjmů i nemocnic a překvapivá byla obrovská
úspěšnost v oživení seriálových pacientů. Happy end v 7090 % případů v zásadě bez následků. Skutečnost je bohužel velmi odlišná. Je to prakticky naopak! Navíc následky
srdeční zástavy v různém stupni poškození mozku, selhání dalších orgánů jako je srdce a ledviny či úmrtí na komplikace jsou obrovské. Ale pokrok v medicíně, doporučených postupech léčby zejména u mimo-nemocniční srdeční zástavy je v posledních letech obrovský. Naneštěstí úspěchu našich televizních kolegů stále nedosahujeme. Děláme
však pro to maximum, byť pro laika se tak nemusí na první pohled při resuscitaci zdát (ševelení pokynů týmu, připojování na různé přístroje a klidné, byť razantní a rychlé
stlačování hrudníku a střídání zachránců, stejně jako pravidelné podávání adrenalinu či elektrického výboje nevypadá tak vzrušeně a není doprovázeno obvyklými dramatickými replikami jako v televizi).
Co mě má práce naučila:
Hned mě napadlo, že mě naučila jak rozdílné je vnímání času. Že jedna minuta, kterou my zažijeme cestou k závažnému případu, je pro volající v tísni a ohrožení života
neskutečně dlouhá. A pak mě má práce naučila trpělivosti. Nebyl jsem tak trpělivý jako nyní. Naučila mě také obezřetnosti, protože ne každý se k nám chová slušně. Naučila
mě nahlédnout pod pokličku sociální problematiky a tak
trochu mi otevřela oči, jak lidé ve skutečnosti žijí. Jak jsem
měl zkreslené představy o sociálním rozložení společnosti.
Ukázala mi, co všechno jsou lidé schopni zanedbat. Co mě
však nejvíc trápí, že naše práce je stále více lidmi vnímána
jako přednostní převoz k lékaři s banalitami - teplotami,
mírnými bolestmi a skutečně drobnými úrazy.
Čemu se věnuji ve volném čase:
Když mám volno, tak relaxuji mezi svými blízkými. Starých koníčků jsem nechal, protože byly náročné na udržení, a nové hledám. Takže zkouším leccos, od každého trochu, co mě zrovna baví. Velmi rád experimentuji, ale ta
pravá vášeň sběratele, neovladatelné nadšení sportovce či
potěšení z nějakého druhu umění mi chybí. K těm starým,
jako bylo posilování, saxofon, snowboard a portugalština,
se snad vrátím, až se „všechno trochu usadí“.

Hlavní sídlo maďarské menšiny je Svaz Maďarů v Brně a Praze.
Vydává časopis Prágai Tükör o zajímavostech kolem této menšiny.
Maďaři si postupem času vybudovali řadu kulturních a společenských institucí (především však po
revoluci v roce 1989), kde se setkávají a udržují vlastní kulturu, tradice a posilují národní vědomí,
které si uchovali až dodnes společně se svým jazykem.
Na základě rozhovorů s lidmi
pocházejícími z Maďarska je zřejmé, že se do činností Svazu Maďarů nezapojují a ani kontakt s jejich
členy nevyhledávají. Obecně lze
říci, že lidé, kteří přicházejí z Maďarska, se do místních spolků příliš nezapojují.
V Karlovarském kraji působí-

me druhým rokem a naše členská
základna není velká. Snažíme se
o obnovení různých akcí jako by
byl turnaj ve vaření guláše a jiné.
Naší hlavní akcí je Den národnostních menšin, konaný jednou
ročně v Sokolově v rámci Dne
horníků, kde jsme v minulém roce velice uspěli s naším gastronomickým stánkem. Prodávali jsme
tam tradiční maďarský guláš, pogáče, pálinku a jiné dobroty. Letos

IMPA® 2014 míří do Varů
Ve dnech 26. – 27. června se
v Karlových Varech uskuteční 5.
ročník mezinárodní konference
IMPA® 2014, který bude zaměřen na prezentaci praktických
ICT projektů a strategií ve veřejné správě a ve zdravotnictví západočeského regionu a vybraných německých regionů.
Kromě osvěty v oblasti ICT je cílem i podpora místního rozvoje a prohloubení spolupráce českých a německých regionů. V rámci konference proběhnou dvě desítky odborných přednášek, tisková konference i uvolněný společenský večer s živou hudbou.

„Naším cílem je prostřednictvím
výměny zkušeností z oblasti ICT
projektů krajské veřejné správy, jako jsou například geografické informační systémy a digitální mapy,
co nejvíce zefektivnit stávající procesy, a zlepšit tak kvalitu a dostupnost služeb pro naše občany, a to
s konečným dopadem nejen na západočeský region,“ říká náměstek
hejtmana pro investice, grantová
schémata, projektová řízení informatiky a legislativy Martin Havel.
„Cílem konference je také rozvíjení stávajících a navazování nových vztahů v rámci česko-německé spolupráce, která se pak nemusí týkat jen oblasti informačních

Křížovka o ceny
POZORUHODNÁ MÍSTA
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: Tři kříže.
Výhercům, kterými jsou
Miroslav Luzar z Nejdku,
Anna Zourková ze Sokolova
a Emílie Kohoutová
z Ostrova, gratulujeme.
Zasíláme jim publikace
o našem kraji.
Dočtete se o ní mnohé. Například, že je mystická, že vše kolem ní je tajuplné nebo že je nejtajemnějším místem Slavkovského lesa (i když leží těsně za jeho
hranicí). Také se k ní váže velké
množství pověstí, z nichž některé jsou propojené s realitou. Příkladem je třeba legenda o Mikulášovi. Původní němečtí obyvatelé zdejšího kraje vyprávěli dětem,
že v předvečer svého svátku sestupuje Mikuláš ze svého domova za dětmi. Že hodné odměňuje dárky a zlobivé odnáší v pytli zpět. Říká se o ní také, že má
zelenou hlavu (les), stříbrné srdce (stříbrná ruda) a zlatou patu
(v bažinách na úpatí se kdysi rýžovalo zlato).
Mimochodem, kolem ní vedla středověká solná cesta ze solných dolů z bavorského Reichenhallu. Transport soli procházel
přes Norimberk a Cheb do Kadaně, Žatce a Prahy. Solná cesta
byla známa ještě za třicetileté války. Pravděpodobně zde probíhala hranice Chebského území, nežli připadlo Království českému.

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 6. 6. 2014
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na
poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Veronika
Severová, Závodní 353/88,
36021, Karlovy Vary.

chceme tuto akci zopakovat.
Velice nám v integraci naší národnostní menšiny pomáhá Karlovarský kraj, kde má naše menšina zástupce, pana Attilu Logodiho jako předsedu ve výboru národnostních menšin. Bude nás těšit pokud se nám ozvou noví členové a naše základna se bude dál
rozšiřovat.
Vaše případné dotazy směřujte
na e-mail: logoX@seznam.cz.

DOMÁCNOSTI I FIRMY

Z AV O L E J T E : 6 0 6 9 3 9 9 5 9
PŘIJEDEME
POR ADÍME
Z DA R M A
VÁŠ DODAVATEL ZEMNÍHO PLYNU
JENIŠOV 68, Karlovy Vary

www.kvplyn.cz

technologií,“ doplňuje Petr Navrátil, náměstek hejtmana pro dopravu, silniční hospodářství a regionální rozvoj.
Pátý ročník mezinárodní konference IMPA® pořádá Karlovarský
kraj ve spolupráci se ZČU v Plzni.
Konference je určena pro management orgánů státní správy a samosprávy, pro starosty, tajemníky a vedoucí odborů ICT českých
i německých úřadů. Rovněž má
být inspirací pro ředitele a vedoucí pracovníky nemocnic a dalších
zdravotnických zařízení, pro akademické pracovníky z oblasti ICT,
pro všechny firmy podnikající v této oblasti.
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Překvapení v Praze. Zemědělka Nejrychlejším písařem v kraji
z Dalovic vyfoukla gymplům titul je Josef Stybar z GOA M. Lázně
Velkého úspěchu dosáhli stusložení Adam Zoglauer, Michae- a protože také ve finále byl pohodenti Střední zemědělské školy la Kaňková a Richard Stöhr pro- tový a zcela bezchybný, mohl se rav Dalovicích. Po vítězství v kraj- jel semifinálem jako nůž máslem, dovat z titulu a z hodnotných cen.
ském kole 5. ročníku celostátní
soutěže Finančí gramotnost zvítězili i v celostátním finále, které
se konalo v Praze.

373 úhozy za minutu. Taková je
rychlost, s jakou píše na počítačové klávesnici vítěz krajského kola v této disciplíně - Josef
Stybar, student Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně.

Krajské kolo Mistrovství České republiky v grafických disciplínách (wordprocessing, korektura
textu a psaní na klávesnici) se konalo v učebnách Obchodní akademie, vyšší odborné škole cestovního ruchu a jazykové škole v Karlových Varech.
Zúčastnili se ho studenti sedmi
středních škol Karlovarského kraje,
přičemž Josef Stybar nenašel v psaní na klávesnici přemožitele. Zabodoval však také v disciplíně „korek-

I když v historickém areálu
EMAUZY stáli proti soupeřům
z gymnázií a obchodních akademií z jiných regionů, titul „Mistr
republiky ve finanční gramotnosti“
získali právě oni. Dalovičtí!
V Praze se nejprve uskutečnila dvě semifinálová kola, přičemž
z každého semifinále postoupily
dva nejlepší týmy do finále. Soutěžní tým dalovické zemědělky ve

VŠKV spouští dva grantové projekty
Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
uspěla při podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK),
a je tak příjemcem podpory
pro dva globální grantové projekty - „Nový občanský zákoník“ a „Němčina pro advokátní
a soudní praxi“.
V říjnu 2013 zahájila Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. realizaci
projektu „Němčina pro advokátní
a soudní praxi“ (Právnická němčina) a „Nový občanský zákoník“
(NOZ). Cílem projektu je vytvoření kvalitních, moderních a efektivních kurzů odborného německého jazyka a problematiky nového občanského zákoníku. NOZ je
zaměřen na změny legislativní praxe vyvolané rekodifikací soukromého práva, na základě níž dochází k zásadní změně soukromoprávních předpisů.
Od srpna a září 2014 do ledna
2015 bude v prostorách VŠKV probíhat pilotní ověření nově vytvoře-

Prorektorka VŠKV Dana Roubínková s hejtmanem Josefem Novotným.
ných kurzů. Jelikož je projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky, jsou pilotní kurzy pro účastníky bezplatné. Účastníci kurzu „Právnická němčina“
rovněž získají „na míru šité“ tištěné výukové materiály a přístup do
e-learningové platformy, která bude sloužit jako úložiště materiálů

určených pro samostudium: texty k jednotlivým právním oborům,
didakticky zaměřené texty, animace a multimediální materiál, interaktivní cvičení a testy, odkazy
na relevantní prameny z německy mluvícího prostředí, terminologický slovník, diskusní fóra. To vše
rovněž bezplatně.
Účastníci kurzu „NOZ“ dále zís-

Armádní
představitelé
v Jindřichovicích

Domov pro seniory

v Lázních Kynzvart
zv

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.cztweb: www.domovkynzvart.cz

Rozvoj dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji
reg.č.: CZ.1.07/3.2.12/04.0015

Pro zájemce o vzdělávání z profesí:
t .JTUSWFWâSPCǔ
t 1PEOJLPWâMFLUPS
t .BOBäFSMPHJTUJLZ
t 1SBDPWOÓL[BISBOJǏOÓIPPCDIPEV
Nabízíme kurzy dalšího vzdělávání – BUP[EBSNB
Přihlášení do kurzu: QSPKFLUZ!QBMBUJOVND[ nebo .

Prezenční forma vzdělávání proběhne: červen – září 2014.
Nebo se zapojte do e-learningu!
Více informací na: XXXQBMBUJOVND[D[QSPKFLUZ

Delegace Ministerstva obrany ČR
a generálního štábu Srbské republiky
navštívila u příležitosti 100 let zahájeni I. světové války obec Jindřichovice na Sokolovsku. V Jindřichovicích
byl největší zajatecký tábor na území Rakousko-Uherska během I. světové války, kterým prošlo pres 40.000
zajatců převážně Srbů, Rusů a Italů.
V Jindřichovicích zemřelo kolem 10
000 lidí. V rámci výročí zahájení I. sv.
války za srbskou delegaci, byl osobně náčelník generálního štábu Srbské
armády, generál Ljubiša Dikovič, který jménem Srbské republiky a Srbské
armády položil věnec. Věnec položila
také delegace Armády České republiky. Delegace taky navštívila válečný hřbitov ve zdejším lese a přislíbila pomoc při obnově hřbitova válečných zajatců.
Dejan Randjelović

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

Fa Schrottmobil,
Talsperrenstrasse 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134
0<6/Ë7(ä(723Ë7(/(91ċ

0<6/Ë7(ä(721(-'(

5$â(/,129e
BRIKETY

9/$671Ë'ģ0

OHSãtYêKĜHYQRVWQHåKQČGp
XKOtDGĜHYČQpEULNHW\
1 kg rašelinových briket
= 2,5 kg uhlí

RG.þP2

SRXåLWtYNUERYêFKNDPQHFK
NUERYêFKYORåNiFKLNRWOtFK
QDWXKiSDOLYD
YtFHQD www.djb-trade.com
(PDLO parimuchav@seznam.cz
PW 602 480 321

Otevřeno:

po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w.schrottmobil.info

easy patrový:

ZZZHDV\KRXVHVFRP
GSM: 602

480 321

(PDLO
SDULPXFKD#HDV\KRXVHVFRP

Pronajměte pěknou chatu,
chalupu,v záp. a již. Čechách,
pro rekreanty TUI Wolters ze SRN.
Jsme CK se 70 letou tradicí,
solidní jednání,
platba za pobyt předem.
Kontakty:
tel.: 606 227 707
pronajemchaty@seznam.cz

kají bezplatně odbornou publikaci,
která bude tvořit základní výukový materiál propojující teoretickou
i praktickou část.
Bude vysvětlovat nově zavedené instituty NOZ, bude sloužit pro
orientaci v podstatných změnách
v rámci rekodifikace soukromého
práva v členění na jednotlivé segmenty práva a na praktických příkladech vysvětlí zásadní koncepční změny oproti stávajícímu stavu
tak, aby propojila žádoucími příklady teorii a praxi.
Kurz „Právnická němčina“ je rozdělen do dvou úrovní dle pokročilosti účastníků.
Kurz „Nový občanský zákoník“
je rozdělen tematicky do pěti modulů, které na sebe nutně nenavazují a jsou koncipovány tak, aby si
každý účastník vybral takový modul, který pro svou praxi nezbytně
potřebuje. Bližší informace k modulům kurzů a organizaci najdete
na www.vskv.cz.
Zprostředkujícím
subjektem,
který se podílí na realizaci cílů OP
VK, je Karlovarský kraj.

tura textu“, kde obsadil 3. místo se Jan Jurek obsadil s 354 úhozy za miziskem 4 300 bodů.
nutu 3. místo.
V psaní na klávesnici se pak proMgr. Ivana Hlaváčová,
sadil i další student Gymnázia a obvyučující písemné a elektronické
chodní akademie Mariánské Lázně.
komunikace

Keramka má nové
chemické laboratoře
V úterý 22. dubna se na SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary konala praktická maturitní
zkouška žáků maturitního oboru Aplikovaná chemie. Tito žáci
byli první, kteří vyzkoušeli nově
zrekonstruované chemické laboratoře.
Škola zrekonstruovala dvě chemické laboratoře včetně zázemí
laborantky, a to v rámci projektu
Podpora přírodovědného a tech-

nického vzdělávání v Karlovarském kraji. Pro výuku chemických
předmětů tak žáci školy dostali moderní výukové prostory. Rekonstrukce včetně vybavení stála
více jak 2,6 milionu korun a byla
spolufinancována z fondů Evropské unie. V loňském školním roce byla přeměněna jiná z chemických laboratoří na moderní přírodovědnou učebnu, která byla letos
dovybavena učebními pomůckami pro fyziku, biologii a ekologii.
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Kraj musí změnit způsob čerpání dotací
Jana
Vildumetzová,
zastupitelka
Karlovarského
kraje

Krajskou zastupitelkou jsem sice první volební období, nicméně
už teď musím říci, že v mnohém se
současným vedením kraje nemohu
souhlasit. Co mě nejvíc překvapuje,
či spíše šokuje, je to, kam se náš kraj
finančně řítí. Nakládání s veřejnými penězi pod vedením hejtmana
a poslance v jedné osobě, PaedDr.
Josefa Novotného, se totiž rozhodně nedá označit za hospodárné. Negativně se to projeví v budoucnosti.
Je jistě správné pro rozvoj kraje využívat finanční dotace. Měly
by sloužit pro zlepšení života všech
obyvatel a obnovu či vybudování
infrastruktury. Také se díky nim
mohou uspořit peníze vlastní, které
pak lze využít pro další rozvoj třeba krajské nemocnice (a že je třeba
ji zlepšovat).
Jenže v našem kraji se sice dotace
čerpají, ale celková bilance je jedno
velké mínus. Na čerpání finančních
prostředků prostřednictvím evropských fondů Karlovarský kraj vydal
2 375 mil. Kč a z projektů přijal 1
559 mil. Kč. Celkově tedy prohýřil
571 mil. Kč.
Za co je prohýřil?
• 391 mil. Kč za porušení rozpočtové kázně, penále a správní poplatky
• 28,6 mil. Kč za projekty, kte-

ré nechal zpracovat, ale pak je dal
takzvaně „do šuplíku“ a vyřadil je
• 9,6 mil. Kč za právní, poradenské a konzultační služby (Také byste chtěli dohlížet nad projektem za
84 tisíc Kč měsíčně…, v součtu za
rok 1,092 mil. Kč?)
• 1,3 mil. Kč za externí firmy na
zpracování veřejných zakázek (na
jednu zakázku vychází cca 100-300
tisíc Kč, Karlovarský kraj má přitom desítky vlastních odborně zdatných zaměstnanců)
• cca 150 mil. Kč neuznatelné výdaje.
Každý si jistě dokáže představit, co všechno by se mohlo za 571
mil. Kč v kraji vybudovat, opravit
a dát potřebným subjektům a lidem. Chce-li současná krajská vláda pokračovat takovým způsobem
dál, bylo by lepší o dotace raději nežádat. Žádný podnikatelský subjekt
by jistě na získání 5 korun nevynaložil 10 korun. A pokud ano, brzy
by ho neviditelná ruka trhu smazala ze světa. Jenže u kraje je to jinak,
jeho současné vedení si dle všeho říká: „Však oni ti daňoví poplatníci
daně platí.“
V duchu „efektivního“ čerpání
dotací se krajská vláda pustila do
projektu na rekonstrukci pavilonu
B (oddělení dětského, ORL a infekčního) Karlovarské krajské nemocnice za více než 100 mil. Kč. Záměr jistě chvályhodný se však změnil v amaterismus a blamáž. Výběrová komise hodlala vyřadit tři nejlevnější firmy (STRABAG CZ, OHL
ŽS, konsorcium BAUSTAV a SYNER), protože jejich vysvětlení nízké ceny u prvních dvou (88,845 mil.

Kč, 87,880 mil. Kč, 92,588 mil.Kč)
nebylo důvěryhodné. Výběrová komise navrhovala uzavřít smlouvu
o dílo se čtvrtým uchazečem – konsorciem HOCHTIEF CZ a ALGON,
které předložilo cenu 101,571 mil.
Kč. Je třeba zdůraznit, že výběrová
komise, složená z politiků, si nemůže dělat, co se ji zalíbí, ale musí řádně dodržovat zákon o veřejných zakázkách, který stanovuje přesné postupy. Na tuto akci kraj získal cca
100 mil. Kč dotaci z ROP Severozápad. Rada kraje se nakonec rozhodla výběrové řízení zrušit, a tak
dotační finanční prostředky půjdou
do vedlejšího Ústeckého kraje, konkrétně do nemocnice v Mostu.
A jak to všechno může dopadnout? Pokud se firmy odvolají k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (o čemž nepochybuji),
tak tento úřad může nařídit pokračování výběrového řízení a zařazení třech uchazečů zpět do nabídek.
Kraj pak za pochybení dostane pokutu a bude muset zakázku realizovat. Jenže už bohužel ne z dotačních prostředků, ale z vlastního rozpočtu!
Krajská vláda si tak asi řekla:
“Když už jsme těch pokut zaplatili tolik, nějaká další nás už nezlomí.“ Kdo ale bude opět škodný, je
kraj a jeho občané. Už teď jsme na
chvostu životní úrovně celé České
republiky a bohužel se - co se do životního standardu týče - nemůžeme chlubit ničím pozitivním. Budeme-li pokračovat v čerpání dotací
způsobem, který jsem popsala, lepšího života se v našem kraji určitě
nedočkáme.

K A R LO VA R S K Ý

K R A J

lovarský a Ústecký kraj po příchodu nové dočasné vlády ve spolupráci s MF ČR korekci uhradily.
Podíl korekce pro Karlovarský
kraj činil 308 milionů korun, které
kraj získal po dlouhodobých náročných jednáních jako finanční výpomoc od ministerstva financí, odeslal je Regionální radě a postupně je
splácí ministerstvu. Tyto peníze se
vracejí do ROP Severozápad a ža„Za nesrovnalosti v programu ob- datelé o dotace je dostávají zpět.
držela Česká republika z rozhodnutí Evropské komise tzv. finanční opravu neboli korekci. Z toho
důvodu stál na podzim roku 2013
Karlovarský a Ústecký kraj před
rozhodující volbou. Buď mohly
kraje uhradit finanční opravu, plošnou korekci, byť nebyla určena krajům, ale našemu státu, nebo by pro
„Přesto se ozývají hlasy krajských
ně, pro obce i pro ostatní žadatele zastupitelů, například zastupiteldefinitivně skončila možnost čer- ky za ODS Jany Vildumetzové na
pání dotací v ROP Severozápad,“ posledním zasedání zastupitelstva,
připomíná náměstek hejtmana kteří náhle zjistili, že kraj má tyto
a nynější předseda Regionální rady finanční závazky a byť téměř jednoPetr Navrátil.
myslně schválili zaplacení finanční
Byly to právě oba kraje, které vza- opravy (včetně zastupitelů ODS),
ly na sebe tu odpovědnost, a danou vykřikují, že kraj peníze prohýřil.
situaci vyřešily. I přesto, že byla fi- Hovoří o částce 571 milionu korun,
nanční oprava uložena někomu ji- o které údajně Karlovarský kraj přinému, tak ve snaze pomoci příjem- šel při čerpání dotací. V částce je zacům dotací, kterým Regionální ra- hrnuta jak celá korekce 308 milioda několik měsíců nebyla schopna nů (z níž jsme zatím uhradili jedvyplatit finanční prostředky, Kar- nu splátku), tak nezpůsobilé výda-

P O D P O R U J E

V Ý Z K U M

F I R E M

Jak využili inovační vouchery
Od roku 2012 podporuje Karlovarský kraj místní inovační firmy, které potřebují pro svůj
další rozvoj nakoupit specifické znalosti od vysokých škol
nebo výzkumných organizací.
O inovační vouchery vypisované v hodnotě až 170 tisíc korun
soutěží firmy z různých oborů.
Nejčastějšími žadateli o inovační
vouchery jsou místní firmy z oboru stavebnictví nebo výroby stavebních materiálů.
„Dosavadní statistika ukazuje,
že nejúspěšnější v získání příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje
jsou podnikatelé z Chebska,“ uvedl Petr Navrátil, náměstek hejtmana.
Obě tyto kategorie splňuje například česká rodinná firma s více než 20 letou historií NELAN
spol. s r.o.
NELAN se zabývá výrobou a dodávkou plastových, hliníkových
a dřevěných stavebních výplní,

poskytuje plný projekční i výrobní servis a zajišťuje dodávky nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Firma se může pochlubit
také oceněním „Firma roku Karlovarského kraje 2013“ a Odpovědná firma Karlovarského kraje
2013“, které získala v loňském roce. NELAN se snaží posilovat pozici na velmi konkurenčním trhu
v regionu a také v německém příhraničí tím, že rychle reaguje na
měnící se potřeby různých skupin
svých zákazníků.
Zpracování požadavků a potřeb klientů, zjišťování nejnovějších trendů na trhu, navržení vhodné marketingové strategie, znalost prostředí, vysoká odbornost a zkušenosti, to jsou přednosti, které může nabídnout chebské pracoviště ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
A to byl také důvod, proč si zástupci firmy NELAN vybrali tuto
vysokou školu ke spolupráci, když
v roce 2012 zažádali o inovační

voucher.
Řešitelský tým ZČU se během
pěti měsíců seznámil s vnitřním
prostředím firmy, našel hlavní
i potenciální konkurenty, provedl dotazníkové šetření u zákazníků na reprezentativním vzorku
a zpracoval analýzu trhu včetně
návrhu opatření.
Zpracovaná analýza by měla
vést k lepšímu pochopení potřeb
a požadavků kupujících a k rozšíření trhů. Opatření byla navržena
tak, aby je firma mohla co nejdříve
uvést do praxe.
„Odborná analýza nám poskytla objektivní a aktuální informace o trhu plastových oken a je pro
naši firmu velkým přínosem. Sami
bychom ji neudělali. Navrhovaná
doporučení pro marketing jsme
využili při plánování strategie firmy a při přípravě propagačních
materiálů. Doufáme, že to přispěje k rozvoji firmy a třeba i vytvoření nových pracovních míst,“ říká k tomu jednatel Petr Jelínek.

Pocta Sinatrovi přilákala stovky diváků
Edmund Janisch,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech každoročně provází
řada zajímavých akcí. Do čela pomyslného žebříčku těch nejzdařilejších bych v letošním roce postavil
projekt „Frank Sinatra v Karlových
Varech“, který se odehrál na samotje, které přináší uskutečnění každé- ný závěr zahájení lázeňské sezóho projektu,“ zdůrazňuje hejtman ny v nově zrekonstruovaném areáKarlovarského kraje Josef Novotný.
Jde o výdaje vzniklé v průběhu realizace, nebo v době přípravy projektu, které není možné v plné výši
uplatnit, či jsou zde náklady na přípravu projektů, které z různých důvodů dotaci nezískaly. Součástí sumy je také právní poradenství - především v oblasti veřejných zakáJak kubánský filmový průmysl
zek je dnes v období právní nejistov 60. a 70. letech minulého stoty a dvojího výkladu zákonů jednou
letí podporoval návštěvnost filz možných variant, jak tuto složitou
mů? Odpověď naleznete v Gaaž schizofrenní situaci řešit.
lerii umění v Karlových Varech,
I přes tehdejší liknavý postoj stákterá u příležitosti 55. výročí
tu k řešení situace v ROP Severovzniku filmového průmyslu na
západ, dnes, díky rychlé a vstřícKubě připravila výstavu kubánné reakci Karlovarského a Ústeckéských filmových plakátů.
ho kraje, opět žadatelé čerpají dotace na projekty v obou regionech.
„Plakáty se vyznačují vysoA co je nutné zdůraznit - v případě,
kou úrovní designového ztvárněže by bývalá vláda vedená premiéní a tvůrčí invence. Mnohdy přerem ODS byla ochotná řešit prokvapují svojí odvážnou barevnosblém hned, jakmile nastal, nemusetí a neotřelými náměty,“ uvádí Jila by být následná situace v ROP SZ
ří Jaskmanický, majitel Galerie
tak napjatá a byla by šance zrealizoa aukční síně Mánesova 54, který
vat i projekty, na které se nedostavýstavu připravil.
ne především z důvodu nemožnosti
Umělecké zpracování plakádodržet termíny. „Oslovíme ministů vychází z bohaté tradice kuterstvo financí a požádáme jej, aby
bánského výtvarného umění. Jedalší splátky finanční výpomoci pojich autory jsou významní kubánskytnuté na uhrazení plošné korekští umělci jako např. Antonio Ferce, Karlovarskému kraji prominulo,“ uzavírá hejtman Josef Novotný.

Díky vstřícnosti kraje už dnes
žadatelé opět čerpají evropské dotace
Problémy se špatně nastaveným kontrolním systémem
v ROP Severozápad vyústily
v uplynulém období až k pozastavení chodu programu. Kraje,
obce, ani soukromí žadatelé nemohli dále čerpat dotace na své
projekty a čekaly, zda jim budou proplaceny evropské peníze na dokončené akce.
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lu Svatý Linhart v neděli 4. května.
Jen připomenu, že se v květnu roku 1946 do návštěvní knihy vyhlášené výletní restaurace Sv. Linhart zapsal Frank Sinatra z Hollywoodu, člen amerického Červeného kříže. Už nikdy se asi nedozvíme, jestli zápis skutečně provedl
slavný zpěvák, nebo jeho neznámý
jmenovec. Kroniku restaurace založil můj otec, já sám ji už léta pečlivě uchovávám. A musím říci, že
když jsem se na koncert připomínající tuto událost letos přišel podívat,
neuvěřitelně mě dojalo a nadchlo,
jak krásná záležitost z několika řádek kroniky může vzniknout. Dík
za profesionální přístup a nadšení

patří organizátorům, kterými byli
pánové Jindřich Volf a Štěpán Podešt. Ohromil mě ale i počet diváků, čekal jsem hrstku lidí, ale dopočítal bych se určitě několika stovek.
Koncertu poskládanému převážně z repertoáru Franka Sinatry
bravurně odehranému Karlovarským Repre Bandem vedeným Milanem Krajícem dominoval v roli Franka Sinatry skvělý Jan Smigmator, výborná Petra Brabencová
a čím dál lepší karlovarský Vocal
Band Quartet. Swingové hity jako
např. Something Stupid, My Way či
Bye Bye Blackbird rozehřály diváky
do té míry, že si i přes velmi chladné
počasí vynutili přídavek.

Karlovarská galerie představí
kubánské filmové plakáty
nández Reboiro, Antonio Pérez tvorby, která vychází z kubánské
Ňiko, Eduardo Muňoz Bachs či národní kulturní tradice.
Julio Eloy Mesa.
Výstava se koná od 20. 6. do 3. 8.
Na plakátech najdeme jména
Václav Fikar
mnoha slavných režisérů, scénáristů a herců, např. z Itálie, Francie, Německa, České republiky,
Polska, Maďarska, Mexika a Kuby.
Plakáty pocházejí ze soukromé sbírky. Jedná se o ojedinělou
a hodnotnou ukázku plakátové

Cestáři pomáhají vymýtit nebezpečný
bolševník a další invazní rostliny

Od léta 2013 se cestáři Údržby
silnic Karlovarského kraje (ÚSKK)
vedle svých obvyklých činností při
údržbě vozovek a zajišťování jejich
sjízdnosti aktivně zapojili také do
likvidace tří v našem regionu hojně rozšířených, nepůvodních druhů rostlin – bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté.
Hlavním záměrem projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“, vyhlášeného krajem a podpořeného z evropských fondů, je omezení výsky-

tu těchto nebezpečně se rozpínajících plevelů o 60 až 85 %. Dodavatelé současně do prací musí povinně zapojit i dlouhodobě nezaměstnané.
„Likvidace je přitom prováděna
koordinovaně a komplexně na celém území – tedy i na pozemcích
soukromých – a pokračovat bude
až do podzimu 2015. V ČR, a dokonce i v rámci EU, jde svým značným plošným rozsahem o naprosto unikátní, pilotní akci,“ přibližuje Pavel Poc, biolog a europoslanec,
který je otcem myšlenky likvidovat
bolševník na celém území kraje najednou a po několik sezón a který
je v současné době navíc zpravodajem Směrnice EU o invazních druzích.
„Z 29 úseků o rozloze 6229 hektarů, zahrnutých do projektu, po-

dala ÚSKK v rámci veřejné soutěže nabídku do 18-ti, z nichž 6 následně vyhrála. Spolu s kooperujícími partnery cestáři provádějí po
etapách zásahy na skoro 24 % výměry pozemků zasažených v Karlovarském kraji agresivními rostlinami,“ upřesňuje předseda představenstva ÚSKK Jaroslav Fiala.
Samotný úporný bolševník se
přitom nachází na celých 80 % lokalit v projektu. Jeho mnohametrové porosty s extrémně velkými
listy snadno umořují místně původní porost a devastují tak celé
hodnotné krajinné celky. „Pracovní čety nyní musí postupovat systematicky a důsledně tak, aby během tří let zlikvidovali ve stanoveném rozsahu všechna jeho zjištěná
ložiska,“ doplňuje Fiala.
(pr)

sport
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Obrazem: Ocenění sportovců Karlovarského kraje
Na slavnostním večeru v karlovarském hotelu Richmond ocenil
Karlovarský kraj nejúspěšnější sportovce Karlovarského kraje roku 2013. Ohlédněte se s námi prostřednictvím fotografií Stanislavy Petele za tímto večerem.

Žně sokolovských karatistů
Ve stopách svého senseie, několikanásobného mistra světa Jiřího Jiráska, šlapali v dubnu mladí karatisté
oddílů SKP Unitop Shodokan Karate
Sokolov a Shodokan Karate Bukovany. Vybojovali zlaté medaile jak na
turnaji v Domažlicích, tak i v Praze.
„Vyzdvihnout si zaslouží především
výkon naší nejmladší závodnice Adély
Jůnové, která začala cvičit teprve v září
minulého roku a startovala na své vůbec první soutěži,“ připomněl Jiří Jirásek. „V kategorii kata mladší žákyně 8.
kyu obsadila 5. místo, což na premiéru není vůbec špatné. Zúročil se tu jistě
vzor starší sestry Terezy Jůnové, která
bez větších potíží mistrovsky zacvičenou kata v kategorii dorostenek získala jen o chvíli později zlatou medaili.“
V kategorii kata starší žákyně 8 - 7.
kyu startovala Markéta Urbanová. Podala výborný výkon, ve finále nedala
soupeřce šanci a jasně zvítězila. Kategorii kata starší žákyně od 6. kyu zcela ovládla Natálie Žippaiová a vrcholem byl finálový souboj kata seniorů,
kde proti sobě stanuli dva borci ze Sokolova.
„V téhle kategorii bojovali naši nejzkušenější borci, ověnčení tituly z mistrovství světa, a není divu, že finále bylo

Matěj Majka v reprezentaci U14
Práce s mládeží přinesla fotbalovému klubu Baníku Sokolov
opět sladkou odměnu. Hráč žákovské U15, 14letý Matěj Majka,
byl nominován do české reprezentace U14, se kterou se zúčastní prestižního turnaje v Holandsku.

ho hráče jde pochopitelně o velký
úspěch.
Matěji bylo teprve v lednu čtrnáct let, přesto už nastupuje ve vrcholné žákovské kategorii U15. Ta
hájí baníkovské barvy v České lize
starších žáků, skupině B. Aktuálně
se baníkovci nachází na skvělém 3.
místě s minimální ztrátou na líd„Tam se Česká republika dva- ra z Mostu. Naši žáci tak stále moVladimír Vrabec na turnaji v Praze. Foto Unitop Shodokan Karate Sokolov krát utká s domácím výběrem a tý- hou pomýšlet na to, že si zopakumem Skotska. Pro klub i samotné- jí republikové finále, které se navíc
jejich. Co dodat? Daniel Krhut byl tentokrát první a Vladimír Vrabec druhý,“
shrnul spokojený trenér Jiří Jirásek.
Tím ale úspěchům Jiráskových svěřenců nebyl konec. V kategorii kata
dorostenců startoval Richard Schmid,
který se probojoval až do finále, kde
sice svému soupeři podlehl, ale získal
stříbro. V kategorii kata mladší žákyně
od 6.kyu startovaly Pavlína Fischerová a Michaela Loudová. Míša neúspěšně bojovala o 3. místo a skončila čtvrtá.
Pavlíně se ale dařilo. Postoupila až do
finále a nakonec si odnesla stříbro. Medailovou žeň završil v kategorii mladší žáci od 6. kyu Dominik Štros, mimochodem jediný zástupce bukovanského
oddílu. Postoupil do boje o třetí místo,
uspěl a získal bronz.
O den později pak Tereza Jůnová, Ri-

chard Schmid a Vladimír Vrabec na
celé čáře potvrdili mistrovskou úroveň oddíl SKP Unitop Shodokan Karate Sokolov na turnaji Velká cena Prahy
ČABK. „Přijeli a doslova vyhráli, na co
přišli,“ smál se spokojený trenér. „V kata dorostenky stylu Goju ryu nastoupila Tereza Jůnová, předvedla výborně zacvičená kata a získala zlato. Pak
v kata dorostenců stylu Goju ryu zvítězil Richard Schmid a na závěr nastoupili senioři stylu Goju ryu, kde dominoval Vláďa Vrabec a přidal třetí zlato.“
To však nebyl konec úspěšného víkendu. „Ano, Tereza Jůnová startovala
také v kategorii “best of the best“, kterou s přehledem vyhrála. Vláďa Vrabec
bojoval také v kategorii kata open senioři, kde skončil na druhém místě,“ dokončil výčet úspěchů sensei Jiří Jirásek.

opět uskuteční v Sokolově.
Mezinárodní turnaj Františka Fadrhonce se v kategorii U14
uskuteční v holandském Eindhovenu ve dnech 29. a 30. dubna.
Čeští fotbalisté se v obou dnech
utkají jak s výběrem Holandska,
tak Skotska. Matěj Majka je v nominaci jediným fotbalistou ze západních Čech!
Lukáš Švéda,
redakce FK Baník Sokolov

Změny
v Energii
Po skončení uplynulého ročníku oznámila extraligová HC Energie Karlovy Vary první změny ve
svém kádru. Z týmu odešli hostující útočníci Tomáš Micka (návrat
do Slavie) a Roman Vlach (návrat
do Zlína).
Karlovarský tým opustil také
útočník Petr Pohl, který se dohodl na novém angažmá v německém
klubu Eisbären Berlin, hrajícím
německou DEL.
(vaf)
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